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et netblad, en hjemmeside  og en 
mailruppe 

Bag enhver tilfreds 
modeljernbane mand står en 
tålmodig kvinde. 
En mor, en søster, en 
veninde, en kæreste, en 
kone eller en datter
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Hvordan blev ModelBane Piger  modtaget? 
M Nærum-Pedersen 

 
For nogle måneder siden tog jeg initiativet til at starte dette netblad, hjemmesiden 
og en mailgruppe. Nu er ModelBane Piger  nummer 2 på nettet. 
Hvordan er det så gået indtil nu? 
 
Siden jeg åbnede hjemmesiden den 5/10 , har der været godt 1000 besøg. Hvor 
mange af disse, der er gengangere ved jeg ikke og jeg ved heller ikke, hvor 
mange der har hentet og udskrevet 1. nummer af netbladet ModelBane 
Piger. 
I skrivende stund, har jeg kun modtaget mail fra 2 af de, der har besøgt 
hjemmesiden. Lidt skuffende, da jeg havde håbet at få nogle gode ideer om, 
hvordan man kan lave sine egne træer til modelbanen.  
Mail-gruppen har endnu ingen tilmeldinger, men jeg har da ikke opgivet håbet om 
at få den i gang. 
ModelBane Piger  er den 30/1 2002 blevet udvalgt 
som ”Dagens Link” af www.toptop.dk. 
For øvrigt er der i det seneste nummer af Model Magasinet to indlæg, hvori det 
nævnes at også husets frue deltager i bygningen af modeljernbanen, så helt galt 
er jeg da ikke afmarcheret. 
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netbladet og hjemmesiden,  
ModelBane Piger , 
redigeres af Merete Nærum-
Pedersen. 
merete_np@hotmail.com 
 
Ved alle indlæg angives navn på 
forfatteren.

 
Hjemmesiden opd ateret. 
 M Nærum-Pedersen 
 
Tip og ideer har fået en beskrivelse af, hvordan man kan lave bjerge på sin 
modelbane. 
Milj øer er blevet suppleret med et kolonihavemiljø, en biavler samt de 3 miljøer 

fra 1. nummer af MBP. 
Link er blevet opdelt i emnegrupper og der er kommet en serie link til 
hjemmesider med beskrivelse af fremstilling af træer til modelbanen. 
Netbladet giver dig nu mulighed for også at udskrive tidligere numre af netbladet 
 

 
 

Fra legepladsen 
et miljø fra DMJK´s anlæg  
merete_np@hotmail.com  
 
Til legepladsen er brugt:  
 
figurer, mødre,  stående og  
siddende  
børn, kravlende og siddende  
en trehjulet cykel  
en sandkasse lavet af små lister  

stakit  
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Buslomme. 
(Skitsen stammer fra www.vejregler.dk) 
 
Til miljøet på skitsen bruges 
 
En cykel 
Et cykelstativ 
Et læskur 
Et busstopskilt 
Lysmast 
 
 

 
Cykelstativet kan laves af metaltråd og tynde rør, der bøjes og loddes. 
 

Skitsen viser, hvordan en af armene, der skal holde cyklen, 
bøjes af metaltråd. Armene er skiftevis lange og korte. Der 
kan sættes rørformede perler eller stykker af et tyndt rør 
mellem armene, så der kommer afstand mellem dem. 
 

Læskuret laves af tyndt pap og karton, der males zinkgråt. Der laves en bænk af 
små lister hele vejen langs bagvæggen i læskuret. 
 

 

 
 

Træer af vinterstandere. 
M Nærum-Pedersen 
 

Vinterstanderne er nu tørre og klar til at bruge. På billedet 
til venstre ses et mindre udvalg, rølleke, spirea og sankt 
hans urt. 
 
De mørke standere øverst i billedet 
til venstre er rølleke. De dyppes i 
mørkegrøn maling og hænges igen 
til tørre. Stilkene klippes af i en 
passende længde til at kunne holde 
dem oprejst, når de stikkes ned i et 
passende hul i underlaget. Nu har 
man pop ler som dem der ses på 
billedet øverst til højre. 
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De gulbrune vinterstandere fra 
spirean eller fjerbusk, som ligger 
nederst i bunken, ligner efterårs 
træer, når de ses enkeltvis. Vil man 
have grønne træer, kan de dyppes i 
maling i en passende grøn farve. 
Stilkene males hvide med sorte 
pletter og træerne ”plantes” i et hul i 
underlaget. Nogle af de færdige 
birketræer ses på billedet til højre.  
Buskene er af lav, der er farvet i en 
anden farve end træerne. 
 

Øh.. ja det er en giraf!  
 

Øverst i bunken på billedet øverst til venstre ligger nogle 
vinterstandere af sankt hans urt. På billedet her til venstre 
ses en enkelt blomsterstand. 
 
Sct Hansurt har kurveblomster 
(mange små blomster, hvis stilke 
udgår fra en stænget) og det er 

disse, der bruges til at lave buske og træer af til 
modelbanen.  
Til buske og mindre træer deles blomsten i mindre stykker, 
som med oversiden først dyppes i fortyndet grøn maling. 
Efter afdrypning dyppes den i grønt smulder eller det drysses på oversiden af 
blomsten. Busken stilles til tørre i f.eks i et stykke oasis. 
 
Til større træer samles nogle blomsterstilke i 
forskellig længde. Kurvene anbringes i forskellig 
højde som bladfyldte grene. Stilkene samles 
med blomstertape (fås hos blomsterhandleren), 
som er lavet af voks. Umiddelbart klæber tapen 
ikke, men når der varmes med fingrene klæber 
voksen og kan lægges om blomsterstilkene, så 
der dannes en pæn stamme på træet. 
Stammen skæres over for neden og males evt. 
grun. Grenene males med grøn spraymalimg, 
en mørk farve underst og en lysere ovenpå. 
Træet kan evt. drysses med smulder, inden 
malingen er tør. 
Træerne stilles til tørre i en oasisblok eller 
lignende. 
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Køkkenets materialer. 
 M Nærum-Pedersen 

 
Materialer. 
 
Hvem har ikke prøvet at stå lørdag eftermiddag, når det var umuligt at nå i 
hobbyforretningen, og været løbet tør for lige de materialer, man stod og skulle 
bruge. 
Ind i mellem er der uventet hjælp at hente i husets køkken, når blot man bruger 
fantasien. Her er et par eksempler. 
 
Muldjord af kaffegrums. 
 
God friskgravet muldjord kan laves med kaffegrums, der får en nydelig brun farve, 
når det tørres.  
Kaffegrumset bredes ud i et tyndt lag f.eks. på en avis og tørres på et lunt sted. 
Skal det gå meget hurtigt, kan det gøres i ovnen eller på en stegepande. 
Den tørrede kaffegrums lægges på underlaget og gennemvædes med fortyndet 
lim tilsat lidt sulfo. 
Hvis der skal være rækker af f.eks. nylagte kartofler, laves der fordybninger i laget 
af kaffegrums, inden limen forsigtigt kommes på. 
Undgå at røre ved den våde kaffegrums, så den kommer meget nemt til at danne 
klumper. 
Ukrudt i muldjorden kan laves af lidt grøn savsmuld eller persille (se nedenfor) 
inden limen kommes på. 
 
Vissent løv af teblade. 
 
Vissent løv mellem træerne i en skov eller have kan laves af tørrede teblade, der 
ligner alle andre visne blade i farven. 
Te fra teposer (temus) kan bruges, men er ikke så velegnet, da bladene kan være 
for findelt.  Groft skørne teblade giver det bedste resultat. Prøv at tørre blade af 
forskellige tesorter. Bladene kan evt. blandes så der kommer farvespil i de 
nedfaldne blade. 
Tebladene tørres bredt ud på en avis. Det er nok nødvendigt at tørre blade fra 
flere portioner te, for at få nok. 
Tebladene drysses ud over underlaget og gennemvædes med fortyndet lim tilsat 
lidt sulfo. Når limen er tør kan træerne sættes fast. 
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Grønne blade af krydderier. 
 
På en hjemmeside om dukkehuse fandt jeg denne ide. 
Frysetørrede krydderier bevarer ofte deres farve forbløffende godt. Hakket 
frysetørret persille, origano og lignende har forskellige grønne nuancer. 
Disse krydderier kan bruges til græsplæne, nedfaldne blade eller småplanter, alt 
afhængig af farven og, hvor groft de er skåret. Også til fremstilling af træer kan de 
bruges i stedet for det smulder, savsmuld eller skumgummi, som kan købes i 
hobbyforretningen. 
Krydderierne limes fast på samme måde, som man plejer at benytte til de mere 
almindeligt brugte materialer. 
 
Roer og majskolber af risengryn og fuldkorn. 
 
Om efteråret samles roerne i bunker på marken og køres i togvogne til bl.a. 
sukkerfabrikkerne. Bunker af roer kan laves af grødris eller kerner beregnet til 
bagning af fuldkornsbrød. Risene/kornene kan farves, men pas på at de ikke når 
at suge for meget væske, ligesom det er vigtigt at spare på limen, når 
roebunkerne skal limes fast til underlaget. Husk at der bør ligge rester af roetoppe 
tilbage på marken. 
Løse upo lerede ris kan komme til at ligne afskårne majskolber, hvis de farves 
grønne eller lys vissenbrune. Også på majsmarken kan der være efterladt blade 
og planter (kan være 2 m høje). 
  
Butiksskilte med nud ler. 

 
Til min store irritation har jeg altid manglet E’er, 
når jeg købte fine bogstaver til mine bygninger. 
I stedet for at købe flere sæt bogstaver, har jeg 
anskaffet en pose nud ler, der er formet som 
bog staver. De fås i perioder i supermarkedet og 
findes i forskellige størrelser. Man får fantastisk 
mange i en pose til et par kroner, så der er nok 
både til suppen og til modelbanens skilte. 
Det er nødvendigt at vælge de bedste bogstaver 

ud, da en del af dem er mere eller mindre skæve. Det kræver lidt tålmodighed. I 
stedet for Æ bruges et halvt A, som sættes helt op til et E. 
Bogstaverne males med hobbymaling og limes fast på husmuren eller skiltet. 
Desværre er der kun store bogstaver og man skal passe på at men ikke kommer 
hjem med en pose med græske bogstaver. OK de smager lige så godt, men det 
er ikke mange af dem, der kan bruges på modelbanens skilte. 
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Lim med sulfo. 
 
Til fastlimning af forskellige former for smulder og sand bruges fortyndet lim. 
Limen blandes med ca 5 gange så meget vand, gerne i en tom sprøjdeflaske  
(f.eks. fra opvaskemiddel - husk tydelig mærkning af flasken). Når man hælder 
den fortyndede lim på, har den ofte svært ved at løbe ned mellem de små partikler 
på grund af overfladespændingen i blandingen. Derfor tilsættet den fortyndede lim 
nogle få dråber sulfo (opvaske middel), hvorefter blandingen rystes forsigtigt. Nu 
løber limen let ned mellem partiklerne.  
 
Gardiner og presenning af stann iol. 
 
Gardiner i husenes vinduer og presenninger, lagt over biler eller brædder, kan 
laves af aluminiumsfolie/stann iol, der først males med hobbymaling, gerne på 
begge sider. Stanniolen klippes ud i den ønskede størrelse og lægges over bilen 
og trykkes forsigtigt på plads. Folien kan formes med folder, der ligner en rigtig 
presenning eller med gardinfolder. 
 
Stann iol er for øvrigt også velegnet til at blande forskellige farver maling på. 
 

 
Køkkenets værktøj. 
 M Nærum-Pedersen 
 
Også en del af værktøjet fra køkkenet, kan med fordel bruges til arbejdet på 
modelbanen. At tomme yoghurtbægre, saftflasker (til grus og smulder) og anden 
tom emballage er velegnet til opbevaring er næppe nyt for nogen.  
At også en del af køkkenværktøjet kan give nye muligheder ved 
modelbanebygningen er nok mere overraskende. 
Her vil blive nævnt ting, som kan hentes i køkkenet, men som det nok er en god 
ide at anskaffe brugt f.eks. på et loppemarked, så chefkokken ikke bliver utilfreds. 
 
Sand og grus sorteres med en sigte eller et dørslag. 
 
Sand eller grus kan sorteres i forskellige kornstørrelser ved hjælp af en 
metalsigte. Det er vist ikke nogen nyhed. Hvis kornstørrelsen skal være grovere, 
men ikke alt for grov, kan et dørslag tages til hjælp. Dørslag findes med 
forskellige størrelser af huller, så brug lidt tid på at finde en passende størrelse. 
 
Huller laves med kødnål. 
 
Små huller til f.eks. gelænder på husgavle, kan laves med en syl. Sylen bliver 
imidlertid bredere opad og trykker man for hårdt risikerer man at hullet bliver for 
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stort. I stedet for sylen kan man anvende en kødnål. Den er ikke bare spids, men 
har to skarpe kanter i spidsen, så den ligesom en skindnål, skærer sig gennem 
kødet eller muren på modelhuset. Da nålen er lige bred hele vejen, bliver hullet 
ikke for stort, hvis nålen går for hurtigt igennem materialet. 
Man skal dog huske, ikke at have fingre i vejen på bagsiden, da nålen også 
skærer fint igennem menneskekød og giver nogle ubehagelige huller. 
 
Små ting flyttes med pincet. 
 
Et af de nyeste redskaber til køkkenet er en kødp incet. En lang slank pincet, der 
er velegnet til at anbringe små ting præcist med, der hvor man ellers har svært 
ved at nå på modelbanen. 
Man skal dog være opmærksom på at pincetten, som så meget andet værktøj, er 
af metal og derfor ledende og kan skabe kortslutning, hvis man ikke passer på.  
 
Skumgummi findeles og farves i blender. 
 
Det skumgummismulder man kan købe i hobbyforretningen er ikke helt billigt. 
Derfor kan det godt betale sig selv at lave det, især hvis man har 
skumgummirester fra emballage eller lignende til rådighed. 
Skumgummien klippes i stykker på et par cm på hver led. Stumperne fyldes i en 
blender, ca halvt op, og der hældes lidt vand ved for skumgummien bliver for 
neden i blenderen. Skumgummien blendes til stykkerne har den ønskede 
størrelse, hvorefter de tørres. 
Hvis skumgummien skal farves, kan man hælde bejdse i den ønskede farve i 
blenderen i stedet for eller blandet med vandet. 
 Vær opmærksom på at bejdsen kan være giftig, så man skal ikke regne med at 
bruge blenderen til madvarer igen. 
 
Skumgummi findeles i kødmaskinen og farves. 
 
Man kan også vælge at bruge en gammeldags 
håndd reven kødmaskine til at findele 
skumgummien i. Også her skæres/klippes den 
først i mindre stykker inden den puttes ned i 
kødmaskinen. Skal smulderet være fint, køres det 
flere gange gennem kødmaskinen. 
Smulderet samles og farves med Dyroton 
stoffarve, hvorefter den overskydende farve 
præsses ud og det lægges til tørre i et ikke for tykt 
lag, hvorefter det hældes i klare plastflasker fra 
f.eks. saft (en tragt kan tages til hjælp ved 
ihældningen). 
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Fritrumsprofil og andre profiler. 
 M Nærum-Pedersen 
 
Fritrumprofil, læsseprofil, konstruktionsprofil m.m. kender de fleste vist, i hvert fald 
af omtale. Også på modelbanen bør man have styr på disse profiler. Man kan 
vælge selv at omregne en jernbanes fritrumprofil til den målestok, man nu kører i. 
Der er dog det problem, at kurveradierne er meget mindre på modelbanen end 
det der svarer til virkelighedens mål. Dette betyder en del for, hvor langt vognene, 
især de lange, når ud over skinnerne. 
 
Ligesom for de rigtige jernbaner, findes der standarder for modeljernbanernes 
konstruktioneprofiler og fritrumsprofiler omkring sporene. Disse standarder Kaldes 
NEM-normer og kan ses på MOR0P´s hjemmeside:  
 

"http://club.euronet.be/philippe.matyus/morop/de/normes/index.html"  
eller  

"http://www.miba.de/morop/index.htm" 
hvorfra de fleste kan dovnlodes. 
 
Desværre findes de fleste standarderne kun på tysk og engelsk. En dansk 
oversættelse/bearbejdning af nogle af standardbladene kan findes på Erik Olsens 
hjemmeside om planlægning af modelbaneanlæg:  
 

"http://hjem.get2net.dk/erik_olsen/nem.htm" 
 
En del af disse normer indeholder standarder for spor og sporlægning, medens 
andre har betydning for landskabet uden om sporene. Det er bl.a. disse normer 
jeg vil se lidt på. 
 
Konstruktionsprofil . 
 
Konstruktionsprofilen bør konstruktøren af togmodellen sørge for at overholde, så 
det behøver vi ikke spekulere på (undtagen hvis man selv bygger rullende 
materiel), når landskabet skal laves. 
 
Læsseprofil . 
 
Læsseprofilen (NEM 120) der imod, skal du selv sørge for at overholde, hvis du 
lægger last i dine godsvogne. 
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På nogle stationer (bl.a. Skagen) har man ophængt en læsseprofil over et af 
sporene, så man kan sikre sig at læsset ikke er for stort. En sådan læsseprofil, 
kan bruges som detalje på et modeljernbaneanlæg.  
 
Fritrumsprofil. 
 

Fritrumsprofilen, NEM 102 og NEM 103, (mål 
ses på www.miba.de/morop) ligger omkring 
alle spor. Alt hvad der bruges til landskab 
m.m. skal være udenfor fritrumsprofilen, så 
togene ikke rammer det under kørslen. Den 
gælder altså både huse, træer, tundelvægge 
(se også NEM 105 ) og små detaljer, som 
f.eks. skærvebunker, der er efterladt mellem 
sporene. 
 
Det er en god ide at lave en fritrumsprofil i 
pap, som man kan bruge til at kontrollere om 
rummet omkring sporet er stort nok. I 

kurverne skal fritrummet være bredere end på lige strækninger. Måske skal du 
lave to papfritrumsprofiler. 
Overvej for øvrigt om de rigtige baners fritrumsprofil har ændret sig igennem 
årene, så den skal tilpasses til den epoke du her valgt. 
 
Dæmningsprofil.  
 

Omkring sporene lægges ballast og ofte ligger sporene på en lav dæmning eller i 
en lille fordybning, for at det ikke skal komme til at gå for meget op og ned. I 
begge tilfælde er der en skråning af jord eller grus. Der er en grænse for, hvor 
stejl sådan en skråning kan være uden at jorden løber væk, når det regner. NEM 
122 viser en profil af en jernbanedæmning med et spor og NEM 112 for flere spor 
(mål ses på www.miba,de/morop). Den er nok bredere end de fleste regner med, 
stigningstallet for dens siden er 1:1,25 og 1:1,5 (stigningetallet 1:1,5 betyder at for 
hver meter højden stiger, forøges bredden med 1,5 m på hver side af 
dæmningen).  
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Stigningstallet 1:1,5 kaldes også en stigning på 667 o/oo og 1:1,25 til en stigning 
på 800 o/oo. 
 
Ligesom på klitterne ved Vesterhaver beplantes med hjelme (en hårdfør græsart 
med et stort rodnet), beplantes baneskråningerne for at holde på jorden. Der 
plantet buske, minder træer m.m. på baneskråningerne. 
 
Baneskråninger på klippeøen. 
 
I DBJ nr 2 (af Jesper Reinholdt) findes en lignende profil fra De Bornholmske 
Jernbaner's strækning gennem klippeområdet ved Almindingen. Man vil sikkert 
kunne finde profiler fra andre baner forskellige steder i litteratur om banerne. 
 
Andre ” profiler”  
 
NEM-normerne indeholder oplysninger om selve modeljernbanen og områderne 
lige omkring sporene, men hvad med resten af anlægget? 
Hvor finder man hjælp til at få de rigtige størrelser på det? 
 
Grøfter langs banen. 
 
Af dæmningsprofilen ses at afvandingsgrøfterne langs banen er 2 m brede og ½ 

m dybe. Grøfter langs landeveje har nogenlunde de samme mål. 

 
 
Bakker, klinter og kli tter. 
 
Et landkort med indtegnede højdekurver kan give oplysning om hældningen på 
skrænter og skråninger i landskabet. 
 
Almindelige bakkeskråninger vil oftest have mindre stigning end 
jernbanedæmningerne, men er bakken bevokset med træer eller anden 
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plantevækst med et kraftigt rodnet, kan skråningerne blive stejlere. Ved kyster, 
hvor vandet til stadighed fjerner materiale, kan der i områder med leret jord opstå 
meget stejle skrænter ned mod vandet. Disse vil ofte have plantevækst for oven. 
 
Nogle danske ekse mpler på stign ing og stign ingstal for klinter, bakke og 
sandkli tter. 
 
På et kort (her 1:200000) findes højdemålet for et punkt og afstanden til havet 
(søens bred, højden for søens overflade aflæses) måles. 
 
Stevns klint:  41 m, 1 mm fra kysten ~  20½ o/oo = 1:4,9 
Møns klint:  138 m, 3½ mm fra kysten ~     20 o/oo = 1:5,1 
Himmelbjerget : 147 m, 2 mm fra bredden af søen,  

der ligger i 22 m højde ~   31½ o/oo = 1:3,2 
Råbjerg Mile: 28 m, 4mm fra kysten ~     3½ o/oo =1:29 
Hirtshals:  32 m, 1 mm fra kysten ~      16 o/oo = 1:6,3 
  
Som det fremgård af eksemplerne er klinterne og bakken en den stejlere end 
klitterne. 
Jeg har udvalgt nogle af de stejleste steder i landskabet, de fleste klitter er ikke så 
stejle, som de her angivne. 
 

 
 
Vejtyper og vejbredder. 
 M Nærum_Pedersen 
 
Personbilers sporvidden er ca 1,5 m og køresporets bredde er ca 2 m  
Personbilers ”fritrumsprofil” er 2,2 m.  
Disse mål samt den hastighed man forventer trafikken har er afgørende for 
hvilken vejtype, kørebanebredde og vejbredde der vælges. 
Lastbiler og busser parkeringsspor 2,6 m 
Cykler kørerspor 1,3 m fritrum 1,6 m. 
Fortov 1,5 m enkelt fliserække dog 1 m. 
Yderrabatter er 1 m brede medens midterrabatter er 2 m. 
 
Veje på anlæg fra de tidlige epoker, har været hjulspor eller grusveje, medens 
veje i de senere epoker oftest er asfalteret. 
 
Oplysningerne ovenfor stammer fra Vejdirektoratets hjemmeside: 
 
http://www.vejregler.dk - indhold - Geometrisk udformning af veje og stier i 
åbent land  - Typekatalog - Typekatalog for nye veje og stier i åbent land - Kap 
2.2 Vejklassebeskrivelse & 2.4 Vejtypebeskrivelse  
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samt 
 
http://www.vejregler.dk - indhold - Geometrisk udformning af veje og stier i 
byområder - Tværprofiler - Tværprofiler - Kap 4.5 Valg af tværprofiler & Kap  2.2 
Trafikveje  
 
På disse sider findes mål på alle vejens baner (kørebane, cykelsti, fortov o.s.v.) 
 
 

 
 

Eksempler på vejtyper: 
 M Nærum-Pedersen 
 
Grusvej med rabat,  
1 smaltspor  Yderrabat 1 m 

Kørerspor 3 m 
 

Samlet vejbredde 5 m 
 
 
 
Grusvej med træer,  
1 spor   Yderrabat 1 / 1,5 m
   Kørerspor 3,5 m  
 

Samlet vejbredde 6 m  
 
 
 
God grusvej med træer 
 på begge sider,  Yderrabat 1 m  
 1½ spor  Kørerspor 4 m  
 

Samlet vejbredde 6 m 
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God grusvej med træer 
på begge sider,    Yderrabat 1 m 
1 spor i hver retning og   Kørerspor 3 m 

 grøfter langs siderne  Grøft 2 m  
 

Samlet vejbredde 9 m 
 
 
 
Moderne skovvej,  
formentlig asfalteret,  Yderrabat 1 m 
1½ spor  Kørerspor 4 m  
 

Samlet vejbredde 6 m 
 
 
 
 
Moderne asfalteret  
landevej,   Yderrabat 1 m  
1 spor i hver retning,  Kantbane (fortov) 0,5 m  
fortov afmærket med  Kørerspor 3,5 m  
hvid stribe på asfalten 

Samlet vejbredde 10 m 
 
 
 
Ældre asfalteret  
landevej/hovedvej,  Yderrabat 2 m  
1 spor i hver retning  Kantbane 0,5 m 

Kørerspor 3,5 m  
 

Samlet vejbredde 12 m 
 
 
 
Asfalteret hoved- 
gade med cykelsti Fortov 2,5 m   
på begge sider, Cykelsti 2,2 m 
fodgængerfelt Kørerspor 3,5 m  
med helle      Helle 2m  

 
Samlet vejbredde 18,4 m 
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Nyere hovedvej med 
græsbevokset nødspor  Yderrabat autoværn 1 m
   Nødspor 3 m  

Kørerspor 3,5 m  
Midterrabat 2 m  

 
Samlet vejbredde 17 m 

 
 
Motorveje med flere spor samt til- og frakørsler er så brede, at de vil blive for 
dominerende på et modelbane anlæg. Derfor er de ikke taget med her. 
 

 
 
Andet f ra vejdirektoratets hjemmeside. 
 M Nærum-Pedersen 
 
Sideanlæg. 
 
I www.vejregler.dk afsnit 3, Etablering af sideanlæg, findes mål for 
parkeringsbåse samt en serie af skitser af veje med rastepladser m.m. Disse sider 
kan give god inspiration til modelbanen. 
 
Færdselstavler. 
 
Fra www.vejregler - vejregler – færdselsregulering kan man downlode en pdf-fil 
med billeder af alle færdselstavlerne. Materialet indeholder også oplysninger om 
tavlernes mål og opsætningsmål. Billedkvaliteten er god. 
 
Vejdirektoratets hjemmeside, www.vejregler.dk indeholder i det hele taget 
forbløffende mange oplysninger, som man kan bruge til modelbane-bygning. Den 
kan være svær at overskue, men brug alligevel lidt tid på den. Jeg vil i hvert fald 
kigge på den igen, selv om jeg allerede har besøgt den flere gange. 
 

 

MMooddeellBBaannee  PPiiggeerr   har en hjemmeside med 
adressen: 

http://husbyggeren.mobilixnet.dk 
e-mail: ModelBane_Piger@hotmail.com 

Web-masters e-mail: merete_np@hotmail.com 
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