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Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse 

DK om vejafmærkning 

• Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning

• Arbejder på ændringsbekendtgørelser om vejafmærkning pt. (oplæg er nye 

bekendtgørelser for at samle alle ændringer)

• Udkast er færdigt og klar til hørring hos myndigheder m.fl. 

• Større ændringer er f.eks.: nye undertavler om parkering og standsning delvis 

på fortov og i rabat, parkering forbudt for cykel og lille knallert, signalanlæg, 

cykelgade, zoneoplysning, omkørselsrute, servicetavle for metro og S-tog, 

markering af ophør af standsning og parkering, placering af lyssignal på cykelsti 

, supplement til bilag til visningsbibliotek og nye brune turistoplysningstavler.

• Mindre ændringer er f.eks.: Z 72,2 i reduceret størrelse, ændring af national 

cykelrute, variable tavler med illustrationer, letbane nye undertavler, nødplads 

nyt symbol, videoovervågning nyt symbol, parker og rejs fly nyt, retningspile ny 

indsat, rumlestriber på cykelsti nyt, symbol for frakørsel nyt og supercykelsti nyt 

symbol, 



Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse 
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UC 60,7 Standsning og parkering på rabat tilladt

UC 60,8 Standsning og parkering med en del af køretøj på fortov tilladt

C 63 Parkering forbudt for cykel og lille knallert

E 47 Cykelgade



Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse 

E 70 Zoneoplysning

Tavlen viser et sted, hvor parkeringsrestriktioner for en zone er oplyst. Alle restriktionerne i zonen skal anføres på selve tavlen eller på en 
undertavle. Ud over disse informationer må der under tavlen opsættes yderligere informationer om trafikforhold til service for trafikanterne.   
Retning og afstand til stedet med informationerne kan angives enten på selve tavlen eller på undertavle.

E 93 Videoovervågning

F 34 Omkørselsrute           
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K 30 Turistoplysningstavle

L 46 Ruteidentifikation for supercykelsti

T 63 Markering af ophør af standsning og parkering

Gul trekant på kantsten eller ved kørebanekant. Symbolet angiver afslutningen af standsnings- og         
parkeringsforbud ved kryds som anført i færdselslovens § 29 stk. 1 nr. 2. 



DK om vejafmærkning

V 61 Symbol for frakørselsnummer

Symbolet angiver den anbefalede vognbane til den viste frakørsel.

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse 



Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse 
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NMF (Nordisk Møde for Forbedret Vejudstyr) anbefaling om at NORTEK-

vejafmærkning bl.a. belyser vejtavlers placering i de enkelte lande. 

Forslag til nordisk krav til retrorefleksion af retroreflekterende 

vejtavlematerialer er udarbejdet af DK ved Kai Sørensen. 

Baggrund er pr.EN 12899-6 af UAP i 2013 samt det job der pt. 

pågår i CEN regi. Kai Sørensen varetager dette. 

Afklaring af vejtavlers placering på skitser af motorvej, 2-sporede 

veje i land og by. (Skitser i papirform udfyldes). Skal indgå i 

beregninger vedrørende klasser og anvendelsesmuligheder til 

forslag til NMF i oktober 2014. 

Notat af 17. marts 2014 om krav til retrorefleksion af retrore-

flekterende vejtavlematerialer samt notat af 18. marts 2014 om 

angivelse af retroreflekterende vejtavlers placeriger og 

dimensioner.



Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje

DK om vejafmærkning

NMF (Nordisk Møde for Forbedret Vejudstyr) projektoplæg til drøftelse i 

NORTEK-vejafmærkning. 

Bagrund og formål er en fælles nordisk analyse og platform  til  

brug for vejadministrationen. 

Drøftelse og tilkendegivelser fra de enkelte lande. 

Spørgsmål der ønskes belyst i NMF-projektet jf. 

præsentation af april 2014.

Tidsplan – afklaring på NMF møde i oktober 2014.



Nyt look på vejdirektoratet.dk 


