De nye vejskilte og
symboler til
kørebaneafmærkning

U 7: Lyssignalernes visning på X 11 Hovedsignal, X 12
Pilsignal og X 16 Cyklistsignal uden separat pilsignal mod
højre gælder ikke for den angivne færdselsart.

UA 43,1 Undertavlen angiver vej med dobbeltrettet færdsel,
hvor 2 motorkøretøjer ikke kan passere hinanden uden at
overskride kantlinjen.

UB 11,3 Letbane
Undertavlen angiver, at der på den krydsende vej er anlagt
letbane, hvor færdsel med letbanekøretøjer i begge retninger
er tilladt.
Tavlen kan bruges under tavlen B 11.

UC 60,7 Standsning og parkering på rabat tilladt
Tavlen kan bruges som hovedtavle.

UC 60,8 Standsning og parkering med en del af
køretøj på fortov tilladt
Tavlen kan bruges som hovedtavle.

E 47 Cykelgade
Tavlen angiver et område, hvor følgende særlige
færdselsregler gælder:
1) Kørebanen er reserveret til cykel og lille knallert.
2) Tilladelse til kørsel med andre køretøjer i området kan
gives. I så fald skal kørsel ske under iagttagelse af

bestemmelserne i punkterne 4-7.
3) Eventuel tilladelse til kørsel angives på undertavle som
anført i § 16, stk. 3, punkterne 2-5. Desuden kan anvendes
undertavlen »Kørsel tilladt« eller andre undertavler, der
tillader kørsel med bestemte færdselsarter. Tilladelse på
undertavle kan afgrænses tidsmæssigt, jf. § 9, tavle U 3.
4) Kørsel på kørebanen må kun ske med en hastighed
svarende til hastighed for cyklister og førere af lille knallert
(normalt under 30 km/h).
5) De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og
hensynsfuldhed over for hinanden.
6) Kørende må ikke unødigt hindre de øvrige kørende i at
komme frem.
7) Parkering i en cykelgade må ikke ske uden for særligt
afmærkede pladser.
Tavlen kan anvendes med undertavlerne U 1, U 2 eller U 6 til
forvarsling.

E 48 Ophør af cykelgade

E 93 Videoovervågning

F 34,2 Pilvejviser for omkørselsrute

K 30 Turistoplysningstavle
Tavlen opsættes ved siden af kørebanen, hvor trafikanterne
fra den efterfølgende frakørsel kan nå frem til en
nærliggende udpeget seværdighed eller attraktion.
Øverst på tavlen vises en illustration, der kendetegner den
udpegede seværdighed eller attraktion, og derunder angives
seværdighed eller attraktionens navn.
På undertavle til tavle om Unesco verdensarvsmonumenter
vises logo og teksten ”UNESCO”.

L 46 Ruteidentifikation for supercykelsti

L 47 Ruteidentifikation for Eurovelocykelrute
Symbolet anvendes uden rutenavn

M 13 Jernbanestation
Tavlen angiver jernbanestation.

M 13,1 S-tog
Tavlen angiver station, hvorfra der afgår S-tog.

M 13,2 Metro
Tavlen angiver station, hvorfra der afgår metro.

M 16 Parker og rejs
Tavlen angiver parkeringsplads ved jernbanestation,

busterminal, letbaneholdeplads eller færge. På tavlen kan
også bruges symbol, der viser bus, letbanekøretøj eller
færge.

M 38 Udsigtstårn ved større naturområder

S 22 Cykelboks
Felt foran højresvingsbane i kryds, der angiver, at cyklister
og førere af lille knallert kan benytte den pågældende del af
vejen. V 21 cykelsymbol skal altid afmærkes i feltet.

V 43 Symbol for letbanekøretøj
Symbolet i en bane, der er afgrænset af den i § 51 nævnte Q
46 Ubrudt kantlinje angiver, at banen kun må benyttes af
letbanekøretøjer. Symbolet kan anvendes sammen med V 42
Bussymbol og angiver, at busser i rutekørsel må benytte
banen.

V 61 Symbol for frakørselsnummer
Symbolet angiver den anbefalede vognbane til den viste
frakørsel.

