
Giv et praj 
Ser du fejl eller mangler på enten motorvejen eller en hovedlandevej, så vil vi gerne have et 
praj fra dig. Det kan fx være et hul i vejen, et defekt toilet på rastepladsen eller et ødelagt 
vejskilt. Er det en mindre vej, skal du henvende dig til kommunen. 

Sådan giver du et praj 

Er du i tvivl om, hvem der ejer vejen kan du få hjælp her Hvem ejer vejene? 

Du kan både give os et praj via app og web. 

Giv et praj - app 

Med vores app kan du give praj, hvis du støder på fejl eller mangler. Du kan angive sted, tage et billede og vælge 

problemtype, så kan vi gå videre med opgaven. Hent appen her: 

Link til Giv et praj app til iPhone via App Store 

Link til Giv et praj app til Android via Google Play 

Giv et praj - web 

Du kan også give et praj via web. Her kan du enten skrive adressen eller markere stedet på et kort. Samtidig har du mulighed 

for at beskrive problemet både med emne og kategori samt at vedhæfte et billede, hvis du har taget et. Til sidst kan du 

markere, at du gerne vil følge, hvad der videre sker med dit praj. 

Hvis der på kortet står "Placering udenfor gyldigt arbejdsområde", når du vil markere stedet, så betyder det, at det ikke er en 

statsvej, og du i stedet for skal kontakte kommunen. Er du i tvivl om, hvem der ejer vejen kan du få hjælp her Hvem ejer 

vejene? 

https://cvf.vd.dk/cvf/mapui.jsp
https://itunes.apple.com/dk/app/giv-et-praj-vejdirektoratet/id1276441288?l=da&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grontmij.givetpraj.vejdirektoratet
https://cvf.vd.dk/cvf/mapui.jsp
https://cvf.vd.dk/cvf/mapui.jsp


Link til Giv et praj via web 

Sådan behandler vi dit praj 

Du får en kvittering på dit praj via appen eller hjemmesiden. Her kan du også følge, hvordan det går med din henvendelse. 

Hvis vi vurderer, at dit praj er akut, udbedrer vi fejlen hurtigst muligt. Andre praj bliver prioriteret og planlagt i vores daglige drift 

og vedligehold, eller indgår i den fremtidige planlægning. 

Det kan du give et praj om 

Du kan sende os praj om ting, som du umiddelbart ser i gaderummet, på vejen eller i det grønne. 

Det kan f.eks. være: 

• Defekte eller ødelagte elementer på rastepladser (fx toiletbygninger) 
• Huller i veje og stier 
• Ødelagte skilte 
• Problemer med oversigtsforholdene 
• Dårlige fortov 
• Hærværk 
• Defekt belysning 
• Glasskår på cykelstien 
• Stoppede brønde 

Akutte og trafikfarlige hændelser eller skader 

Hvis du derimod ser noget, der er trafikfarligt, skal du kontakte Trafikcentret på telefon +45 8020 2060. 

Det kan f.eks. være genstande på motorvejen (tabt gods, døde dyr el.lign.), trafikfarlige huller, uheld, kø eller andet. 

 

https://www.dw3.dk/citizen/c0cbceeb-52e8-4435-ae7f-f9c6a65635ae

