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SÆRLIG OPMÆRKSOMHED:

I uddannelsesforløbet anvendes begrebet ”særlig opmærksom” i forbindelse med 
teoriundervisning og prøver. Da vi mennesker kun er i stand til at opfatte og reagere 
på 2-3 ting i sekundet, er vi nødt til som trafikanter at prioritere vore synsindtryk og 
frasortere de uvæsentlige ting, for derved at kunne koncentrere os om de vigtigste.

Som trafikant skal du altid være opmærksom på alt hvad der rører sig i trafikken; 
men du skal kun være særlig opmærksom på de ting der umiddelbart (lige nu og her) 
har betydning for din fortsatte kørsel, eller påtænkte manøvre. 

Du skal være særlig opmærksom på synlige faretegn, som kan være andre 
trafikanter (cyklister, børn, fodgængere m.v.), færdselstavler og kørebanestriber. Det 
kan også være vejens forløb (sving, bakker, krydsende veje eller jernbaner) eller 
vejens brug, tilstand, type og lignende. 

I fodgængerfelt eller nærmere end 5 m. før feltet

Ud for udkørsel fra cykelsti eller nærmere end  5 m. før udkørsel.

I et vejkryds eller nærmere end 10 m. fra den tværgående kørebane eller 
cykelstis   nærmeste kant.

På en jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel ( f.eks. Tipvogns spor).

Hvis færdselstavler eller færdselssignaler dækkes

I en viadukt, en tunnel eller på en bro.

På en bakketop eller i nærheden af den.

I eller ved et uoverskueligt vejsving.

Hvor spærrelinie eller ubrudt kantlinie før vejkrydsinddeler kørebanen i 
vognbaner

Ved siden af spærrelinie hvor der er mindre end  3 m. mellem bil og 
spærrelinie ( hvis der er en punkteret linie mellem bil og spærrelinie gælder 
forbudet ikke).

I krybespor

På afmærket holdeplads ( evt. markeret med gul stribe) for taxi.

Ved afmærket stoppested (gul stribe)  for bus - ved stoppested uden gul 
stribe: 12 m. før og 12 m. efter skiltet

På motorvej og motortrafikvej ( også i nødspor, rabat eller til- og frakørsel)

På kørebanen på hovedvej - uden for tættere bebygget område.

Nærmere end  30 m. før og efter jernbane- overkørsel.

Ud for en ejendoms ud- og indkørsel, eller så det væsentligt vanskeliggør 
kørsel til eller fra ejendommen.

Ved siden af køretøj (undtagen 2- hjulet), som holder ved vejkanten,           
( standsning er dog tilladt, f.eks ved aflæsning af varer).

Hvis parkeringen hindrer adgangen til et andet køretøj, eller hindrer at det 
kan køre væk fra stedet.

Ved gul punkteret kantlinie på kantsten eller kørebane

Standsning og parkering forbudt

Parkering forbudt; men standsning tilladt:

Parkering:

Standsning

En frivillig hensætning af køretøjet i mindre end  3 min., som ikke sker af 
trafikale grunde, uanset om føreren er i bilen, og uanset formålet, eller en 
frivillig hensætning af køretøjet om nødvendigt også i mere end 3 min., som 
ikke sker af trafikale grunde, for at foretage aflæsning/ pålæsning af gods 
eller afstigning/ påstigning af passagerer.. 

En frivillig hensætning af køretøjet i  3 minutter eller mere, som ikke sker af 
trafikale grunde, når formålet ikke er aflæsning/ pålæsning af gods eller 
afstigning/ påstigning af passagerer.
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Vejens omgivelser: 
Bebyggelse         
Bevoksning                     
Skov                               
Åbne marker

Vejens brug:
Skolevej               
Butiksgade    
Parkeringsgade 
Jernbanestationer 
Busholdepladser  
Sportshaller / stadion

Vejens udstyr/standard: 
Fortov                        
Cykelsti           
Fodgængerfelt        
Gangbro                    
Tunneller        
Kørebanestriber  
Kørebanens bredde 
Belægningens art/tilstand     
Vejbump           
Vejbelysning

Vejens forløb:         
Vejkryds                    
Vejsving                       
Bakker                
Rundkørsler 
Jernbaneoverkørsler 
Vejindsnævring

Vejens type / klasse: 
Motorvej
Motortrafikvej
Hovedvej
Gågade
Opholds- og legeområde 
Område med fartdæmpning

RISIKOFORHOLD VED VEJENE

Kørende skal under hensyntagen 
til anden færdsel og forholdene og 
i øvrigt holde så langt til højre som 
muligt.

Højre vigepligt.

Hvor færdselsretninger krydser 
hinanden og der ikke er ubetinget 
vigepligt eller flettepligt på stedet.

Ved kørsel på parkeringsplads, 
tankstation el. lignende. 

Holde tilbage for kørende trafik fra 
højre og se efter om trafik fra venstre 
kan og vil overholde deres vigepligt.

Ubetinget vigepligt:
Vigelinie (hajtænder)              
Vigepligts tavle  
STOP tavle                     
Dobbeltrettet cykelsti            
Udkørsel fra vej hævet i fortovshøjde   
Vej der er indsnævret                 

Over anden belægning i fortov 
Parkeringsplads                    
Ejendom (offentlig/privat) 
Grundstykke (ubebygget)  
Tankstation Gågade              
Opholds- og legeområde         
Tydelig underordnet vej (fx grusvej) 
Markvej eller sti                                           

Holde tilbage for kørende trafik 
fra både højre og venstre

Gående: 

Her skal udvises hensyn, du skal 
drage omsorg for dem og derfor 
holde tilbage og lader dem passere 
sikkert.

GRUNDREGLER FOR FÆRDSEL

Generelt kan man sige at du altid skal være særligt opmærksom på en 
ting, hvis du bliver nødt til at gøre noget på grund af denne ting, f.eks. 
slippe gaspedalen, flytte foden til bremsen, trække så langt ud til højre på 
kørebanen som muligt, eller du i øvrigt må undlade at udføre en planlagt 
eller påtænkt manøvre, eller hvis manøvren lige nu og her medfører en 
risikofaktor, på grund af andre trafikanters adfærd eller tilstedeværelse.

50 km/t
I tættere bebygget område.            

80 km/t 
Udenfor tættere bebygget område.             
Samt på motortrafikvej                                                                                               

130 km/t
På motorvej

I tættere bebygget område.        
Når sigtbarheden er nedsat.   

Ved vejkryds og i vejsving.
Foran fodgængerfelt.
Foran bakketop.
Ved risiko for blænding.

Ved møde på smal vej.
I vådt eller fedtet føre.

Nær holdende bus.
Nær børn på eller ved vejen.
Nær heste eller kreaturer.
Ved vejarbejde.
Forbi uheldssted

Generelle hastighedsgrænser:     

Det er tale om forbi kørsel, når 3 
betingelser er opfyldt:

1* Der er tæt trafik
2* Der er færdsel i flere vognbaner
3* Din hastighed bestemmes af de 
forankørende i din vognbane.

Der er altid tale om forbi kørsel, 
hvis du passerer køretøjer i særligt 
afmærkede baner, f.eks. Busbaner 
og krybespor

At køre over midterrabatten
At foretage en vending.
At køre baglæns (bakke)
At standse og parkere udenfor P-
pladser, gælder også i nødspor og 
græsrabat.
At slæbe et andet køretøj.

Du kører ind på motorvejen
Du kører på motorvejen
Du forlader motorvejen.

Der gælder særlige regler når:

På motorveje er det forbudt:

Forbikørsel eller overhaling:

Passende lav hastighed:

Lille knallert (lille gul nummerplade)                                                                            
Bil og MC med ikke registreringspligtig påhængsredskab f.eks. Cementblander                           
Bil der slæber andet køretøj                                                                                 
Traktor                                                                                                  
Motorredskab f.eks. Mejetærsker, motortromle, gaffeltruck 

Stor knallert (lille hvid nummerplade)

Lastbil i tættere bebygget område - uanset højere lokal grænse.

Bil og MC med registreringspligtig påhængskøretøj f.eks. trailer og campingvogn.
Lastbil uden for tættere bebygget område. 

Bus over 3500 kg tilladt totalvægt
På motorvej – Lastbil samt Bil og MC med registreringspligtig påhængskøretøj.

Særlige hastighedsgrænser:

30

45

80

50

70


