
      
       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 

Vejforhold & Vejens Type 
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Opholds- og Legeområder  
   
   
   
   
  
 
 
Tunnel 

 
 
 
 
 
 
 
KørekortXperten håber at Du med denne folder 
vil have lettere ved at lære at bedømme 
vejforholdene efter tavler og kendetegn og 
dermed lære at Reagere hensigtsmæssigt i 
færdselssituationer, hvor for høj fart som regel 
fører til færdselsuheld! 
 
Held og lykke! 
 
 
LIDT GODE RÅD: 
 

 Kør aldrig stærkere end du altid har fuldt 
herredømme over vognen og den 
strækning du har overblik over. 

 Kør altid den hastighed der anbefales 
ved trafiksanerede områder og gerne 10 
% lavere. 

 Kør altid i ”kravlefart” i gågader og lege- 
og opholdsområder, idet kørsel foregår 
på de gående eller legendes præmisser 

 Kør altid agtpågivende og hensynsfuldt, 
også friskt så du ikke ved doven eller 
langsom kørsel er til fare eller ulempe for 
den øvrige færdsel! 

TAVLER I.F.M. VEJENS TYPE OG KLASSE 

 

Motorvej 

 

 

 

 

 

Motortrafikvej 

 
 
 
 

 

Hovedvej 

 

 

 

 

Trafiksanerede områder 

 

 

 

 

Gågade 
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VEJENS FORLØB 
 
Man kan vel nemmest beskrive det som det 
forhold, at vejens ikke længere løber lige ud ! 
 
Altså, at der er: 
 

 Vejkryds 

 Rundkørsler 

 Sving 

 Bakker 

 Jernbaneoverkørsler 

 Vejindsnævringer 

 Sammenfletninger 

 Etc. 
 
 
VEJENS UDSTYR OG STANDARD 

 

Kører man ad en vej, hvor der både mangler 
cykelsti, fortov og kørebanelinier er der 
formentlig ikke mange der vil mene den er godt 
udstyret ligesom huller i vejen ikke vil få mange 
til at sige den har en god standard. Det er de 
forhold der menes med nedenstående: 

 

 Smal eller bred kørebane 

 Kørebanebelægningens art og tilstand 

 Kørebanestriber 

 Vejbump 

 Fortov 

 Cykelsti 

 Fodgængerfelt 

 Vejbelysning 

VEJENS BRUG 
 
Det forhold, at vejen bruges til andet end blot at 
”køre” på. Eks. vil færdselsforholdene ved 
Stadion om onsdagen og lørdagen, hvor der 
spilles kampe, være anderledes end på 
hverdage. Det er disse forhold, Du skal være 
opmærksom på! 
 

 Trafikkens tæthed 

 Evt. bestemt af lokale mål: 

o Sportsplads  

o Stadion 

o Bus eller togstation 

o Skole 

o Børnehave 

o Butikscenter 

o Teater 

o Etc. 

 
VEJENS TYPE ELLER KLASSE 
 
Det forhold, at vejen enten er en lille markvej, 
en tydelig underordnet vej eller en af 
nedenstående typer af veje, der alle er 
afmærket med tavler! 
 

o Motorvej 

o Motortrafikvej 

o Mindre eller mere betydende vej  

o Hovedvej 

o Trafiksanerede områder 

o Gågade 

o Opholds og legeområde 

o Tunnel 

Se næste side! 

 

I forbindelse med lektionen Risikoforhold ved 
vejene, er DU stødt på følgende udtryk: 
 

 VEJENS OMGIVELSER 

 VEJENS FORLØB 

 VEJENS UDSTYR OG STANDARD 

 VEJENS BRUG 

 VEJENS TYPE ELLER KLASSE 
 
Du har endvidere stødt på dem i forbindelse 
med kontrol- og Evaluerende teoriprøver. 
 
Erfaringsmæssigt er det nogle af de ting man 
har sværest ved at huske og ”forstå”, og da 
deres betydning for vores valg af køremåde og 
hastighed samt ikke mindst beståelses-
procenten ved teoriprøve og  den praktiske 
prøve er rimelig stor, har KørekortXperten 
udarbejdet denne folder til hjælp for jeres 
forberedelser samt forståelse for risikoforholde-
nes betydning og ikke mindst DIT valg af 
hastighed og køremåde. 

 

VEJENS OMGIVELSER 

Med  Vejens omgivelser menes:  

 Bebyggelsen art (villakvarter etc.) 

 Bebyggelsens tæthed (land / by) 

 Bevoksning  

o Skov 

o Åbne marker 

o Levende hegn 

o Etc. 

 


