
 

Her er, hvor man skal være SÆRLIG OPMÆRKSOM  

1. VEJENS OMGIVELSER 
• Butiksgader og boligveje (især ved kørsel forbi holdende, gående mv.) 
• Fremkørsel mod kryds og ved ligeudkørsel og svingning. 
• Bevoksning: 
• Fugtige områder langs vejen samt jordvolde og broer i perioder, hvor temperaturen svinger 

omkring frysepunktet. 
Veje i perioder med hyppig traktorkørsel og dermed vejforurening. 
Skovveje eller større bevoksning langs vejen i perioder med løvfald. 

2. VEJENS UDSTYR 

Cykelsti / fortov (hvis det mangler) 
Striber (hvis det mangler) 
Belysning (hvis det mangler) 
Kørebanen (bredde/belægning) 

3. VEJENS FORLØB  

Vejkryds 

   
Vejsving 
Bakketoppe   
Kørebaneindsnævringer 

  
Rundkørsler 
Jernbaneoverkørsler   

4. VEJENS BRUG  

• Mål: Tæthed / art 
Busholdepladser og togstationer 
Store arbejdspladser 

 

   
• 

Skoler. 
Legepladser, sportspladser 

  
Alderdomshjem 
Biografer og andre forlystelsessteder. 

5. VEJENS TYPE (Fremgår af afmærkning) 

Gågade 

     

 

 

Opholds og legegade 
Område med fartdæmpning 

 
(Trafiksaneret vej) 

• Hovedvej 
Motortrafikvej 
Motorvej 

Man skal være særlig opmærksom på kørebanestriber, hvis det har betydning for den fortsatte 
kørsel. For eksempel ved ”sammenfletning” (mangler) eller ved ”vognbaneskift” (tilstede). 
Også når kørebanestriberne har betydning for, om du må overhale eller forbud mod overhaling. 
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UBETINGET	  VIGEPLIGT	  GÆLDER	  ENDVIDERE:	  	  

Udkørsel fra parkeringsplads 
Udkørsel fra ejendom eller grundstykke 
Udkørsel fra tankstation eller andet lignende område uden for vej 
Udkørsel fra sti 
Udkørsel fra gågade 
Udkørsel fra markvej eller lignende 
Ved enhver udkørsel fra vej, der skær over fortov, cykelsti eller rabat, 
som er hævet over kørebanen på den vej, der køres ind på 
Cyklist eller knallertkører, som fra en cykelsti, der ikke er anlagt i forbindelse med en vej, 
kører ind på eller over en vej, samt cyklist eller knallertkører, der svinger fra en cykelsti 
ud på kørebanen, har ligeledes ubetinget vigepligt. 

På disse steder er der ikke nødvendigvis malet vigelinjer (hajtænder) på kørebanen eller opsat 
vigepligtstavler. 

 

MEN DER ER UBETINGET VIGEPLIGT ALLIGEVEL 

 

	  
 Ved tavlen ”FULD STOP” 

 

	    Er der selvfølgelig 
	   	  

 
UBETINGET VIGEPLIGT  
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