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2 minus 1 vej 
Hvad er 2 minus 1 vej og hvordan skal jeg færdes 



Hvad er en 2 minus 1 vej? 

Normalt har en vej to vejbaner - en i hver kørsels-

retning. Men en ny vejtype har set dagens lys i 

Solrød – 2 minus 1 vej - ved denne vejtype fjer-

nes én vejbane uden vejen dog bliver mindre. 

Deraf opstår navnet 2 minus 1 vej. 

På en 2 minus 1 vej deler trafikanterne i princippet 

om et kørespor. Kørebanen indsnævres visuelt med en 

stiplet bred kantbane i begge sider, og når der ikke er modkø-

rende trafik, skal du placere dig midt på vejen inden for den 

afstribede kantbane. Ved modkørende trafik skal du trække ud 

over afstribningen, og det samme skal din modtrafikant gøre.   

 

Hvad er formålet med en  

2 minus 1 vej? 

Formålet med afstribningen er at forbedre forholdene og give 

mere plads til de lette trafikanter langs mindre befærdede ve-

je. Vejtypen sikrer nemlig større afstand mellem lette trafikan-

ter og medkørende trafik.  

Hvordan skal jeg færdes?         

Det kræver naturligvis et andet  

køremønster at færdes på en  

2 minus 1 vej. 

 

Færdsel som billist  

Når der ikke er modkørende trafik, skal du placere dig midt på 

kørebanen mellem de 2 stiplede kantbaner, det vil sige du kø-

rer midt på vejen. Kommer der modkørende, skal du trække 

ind over afstribningen, holde dig bag eventuelle lette trafikan-

ter og først trække ud igen, når den modkørende trafik er pas-

seret. Det samme gælder, hvis der er dårlige oversigtsforhold. 

Her bør du også sænke farten, så du kan reagere på eventuel-

le bløde trafikanter.  

    

Færdsel som cyklist 

Kantbanen er et fælles areal, og cyklister må derfor ikke køre 

to ved siden af hinanden - med mindre det ikke generer den 

øvrige færdsel. Det kan fx være et mindre barn i cykeltræning, 

hvor en af forældrene kører på ydersiden af barnet.    
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