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Dansk Autoværn A/S har i de seneste 3 år 
leveret massivt til den nye motorvej mellem 
Herning og Holstebro. Den 28. maj åbnede 
de første to etaper på i alt 10 km, som kaldes 
”Messemotorvejen” og boligminister Ole Birk 
Olesen er glad for at trafikanterne nu får glæde 
af første del af motorvejen.
 
Vejdirektoratet bygger en 39 kilometer lang 
motorvej imellem Herning og Holstebro. 
Formålet er at give trafikanterne en hurtigere og 
mere sikker vej samt bedre trafikale muligheder 
for det nye supersygehus i Gødstrup. En aflast-
ning af de lokale veje for tung trafik og støj har 
også vejet tungt.

Første etape, der har fået tilnavnet Messemo-
torvejen, går fra Snejbjerg til Sinding og er 
netop åbnet.
 
Godt samarbejde med M. J. Eriksson A/S
  
M. J. Eriksson A/S er totalentreprenør på en-
treprisen og projektleder hos Dansk Autoværn, 

Bjørn Lyng udtaler: ”Vi har haft et rigtig godt 
samarbejde med M. J. Eriksson. Der har været 
en gensidig respekt og forståelse for vores 
kompetencer hver især og en god kommunika-
tion, der har sikret, at vi blev færdige til tiden.”
 
32 km autoværn
  
Dansk Autoværn har leveret og monteret ca. 
32 km autoværn til de to etaper og tidligere 
leveret og monteret broautoværn til alle broer 
på entreprisen. Underlaget for motorvejen på 
disse entrepriser er hårdere end normalt men 
på grund af et godt forarbejde og stor erfaring, 
har det ikke forsinket Dansk Autoværn i monta-
gen.

Dansk Autoværn A/S
 
Dansk Autoværn er leverandør af trafiksikker-
hed og er landsdækkende med hovedkontor i 
Silkeborg og afdeling i Bjæverskov og Sverige. 
Firmaet er mere end 80 år gammelt og har 
leveret en lang række trafiksikkerhedsløsninger 
til de danske veje igennem alle år.

Dansk Autoværn A/S leverer massivt til ny Holstebro Motorvej



Dansk Autoværn leverer trafiksikkerhed

Dansk Autoværn A/S er en af Danmarks førende leverandører af trafiksikkerhed. 
Med mere end 80 års erfaring har vi designet, udviklet og leveret trafiksikkerhed 
til de danske veje. I 2017 etablerede vi afdeling i Sverige og overtog ledelsen i 
søsterselskabet, MILEWIDE. Det betyder, at vi både kan tilbyde produkter inden for 
trafiksikkerhed og vejudstyr og således være en endnu stærkere rådgiver for 
Vejdirektoratet, de danske kommuner og entreprenører i hele landet.
 
Omfattende produktpallette

Vores produktpallette er omfattende og indbefatter autoværn i stål, beton og træ, 
broautoværn, brorækværker, energiabsorberende terminaler, støjskærme, portal-
er, trafikværn og trafikmoduler. Vi er en anerkendt leverandør af trafiksikkerhed og 
fører kun kvalitetsprodukter. Vi indgår i koncernen Contraffic A/S.
 
Førende leverandører i Europa og USA

Vi producerer en række af vores beton- og stålprodukter selv og leverer derforuden 
løsninger fra de førende leverandører af trafiksikkerhed i Europa og USA.
Vi monterer selv løsningerne og har rigtig mange års erfaring med at levere løs-
ninger, der fungerer, som er nemme at vedligeholde, og som lever op til de krævede 
sikkerhedsstandarder.
 
Specialuddannede medarbejdere

Vi har høj anciennitet iblandt vores medarbejdere og alle vores montører er spe-
cialuddannede og har deltaget i kurser, der kvalificerer dem til at arbejde på de 
danske veje og det danske jernbanenet. Vi sørger løbende for at vores montører 
efteruddannes og er fortrolige med gældende lovgivning.
 
Reparationer på vejene

Vi tilbyder med kort varsel at rykke ud efter påkørsler og skader på vores produkter 
og løsninger. En service, som sikrer at trafikken hurtigt normaliseres,  og trafikan-
terne igen kan køre sikkert på vejene.
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