
          
       
       
       
       
       
       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 

Standsning & Parkering 
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S & P FORBUDT – forsat  
 
- Du må ikke standse eller parkere ved en  
  spærrelinie, hvis der er mindre end 3 meter  
  til spærrelinien (Hvis der er stiplet linie til h øjre  
  for linien gælder det ikke dig). 

- I krybespor. 
- I afmærket holdeplads for hyrevogne. 
- I holdepladser for handicapvogne. 
- Det er ikke tilladt at standse eller parkere på  
  den afmærkede strækning ved   
  busholdeplads. Hvis der ikke er afmærket et  
  område, må du ikke standse eller parkere 12  
  meter før eller efter skiltet. 
 
PARKERING FORBUDT (standsning tilladt) 
 
- Nærmere end 30 meter fra en jernbaneover-   
  kørsel. 

- Ud for ind- eller udkørsel til og fra ejendom  
  eller på en sådan måde, at ud- eller indkørsel  
  til / fra ejendommen vanskeliggøres. OGSÅ  
  selv om det er DIN EGEN ejendom. 

- På kørebanen på Hovedvej uden for tættere  
  bebygget område. (3 ting skal være opfyldt). 
- Ved siden af et andet køretøj, der holder ved  
  kørebanens kant / kantsten. 

- Så tæt på et andet køretøj, at føreren enten  
  ikke kan komme ind i sit køretøj eller på en  
  måde så føreren ikke kan komme ind i sit  
  køretøj (Eks. så tæt på en anden bil når du  
  parkerer i en bås, at han ikke kan komme ind  
  af sin dør). 
 
SPECIELLE FORPLIGTELSER 
 
- Hvis du holder mindre end 2 meter fra et spor  
  på eks. havnen, skal du fjerne bilen uopfordret  
  hvis du høre eller ser skinnekøretøj nærme sig. 
- Hvis du går i stå i en jernbaneoverkørsel SKAL  
  du fjerne bilen eller hvis du ikke kan det lade s ig  
  gøre advare togføreren eller lignende. 
- Hvis du holde til fare eller ulempe SKAL  
  Advarselstrekanten stilles op!  
 

STANDSNING OG PARKERING  

Ifølge Færdselslovens §§ 28 og 29 skal 
standsning og parkering ske under 
hensynstagen til følgende: 

- Du må aldrig standse eller parkere på et  
  sted eller på en måde så der opstår Fare  
  eller Ulempe for færdslen. 

- Når du sætter bilen skal den altid 
  placeres i vejens længderetning og ved  
  kørebanekanten yderkant. 
- Standsning og parkering må kun ske i  
  højre side af vejen og kun i færdsels- 
  retningen. 
- På mindre befærdede veje (villaveje) og  
  ensrettede veje, må der dog standses eller  
  parkeres i venstre side. 

- Når du forlader køretøjet, skal du sikre dig,   
  at det ikke kan gå i gang af sig selv   
  (Håndbremse) og at det ikke uberettiget  
  kan benyttes af andre (stjæles). 

- Åbning af vogndøre og på- og afstigning  
  må ikke være til fare eller unødig ulempe.  
 
STANDSNING OG PARKERING FORBUDT 
 
- På cykelsti, fortov, yderrabat eller gangsti. 
- Uden for byen må du godt på fortov. 
- I midterrabat, på helleanlæg og lignende. 
- På fodgængerfelt eller i en afstand af 5  
  meter før og efter eltet. 

- Ud for en cykelstis udkørsel eller 5 meter  
  før indkørslen eller 5 meter efter udkørslen  
  til cykelstien og ved en tværgående cykelsti. 
- På jernbaneoverkørsel eller anden  
  overkørsel. 
- Så færdselstavle eller lignende signal  
  dækkes.   
- På bro over motorvej, i viadukt eller  
  tunnel. 
- På eller i nærheden af bakketop. 
- I eller ved uoverskueligt vejsving. 
- Hvis vejbanen før et vejkryds er inddelt i  
  specielle baner ved hjælp af spærrelinier, må  
  du ikke standse eller parkere i disse baner eller  
  inden for en afstand af 5 meter før spærre- 
  linien.  

 

 



          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
       

PARKERING 
 
I forbindelse med den teoretiske gennemgang, 
har vi været inde på, hvad en parkering og en 
standsning er. 
 
Definitionen jf. færdselsloven er følgende: 
 
”Enhver hensætning af et køretøj med eller 
uden fører. Standsning kortere end 3 
minutter for af- eller påstigning samt af- 
eller pålæsning af gods anses dog ikke for 
parkering”. 
 
- Det vil sige, at når du ”parkerer” mindre  
  end  eller op til 3 minutter betragtes det  
  som  en standsning. 
 
- Hvis du f. eks. arbejder som madbud og  
  bringer mad ud til pensionister vil det, at  
  du holder ”parkeret” på et sted, hvor  
  parkering er forbudt, ikke være ulovligt,  
  idet det betragtes som en standsning i.f.m. en  
  kontinuerlig udbringning (af- eller pålæsning). 
 
- Hvis du f.eks. skal flytte og har bestilt/lejet en  
  flyttevogn, må flyttevognen gerne holde på et  
  sted, hvor der er parkering forbudt bare du/I  
  bærer møbler, kasser etc. ned hele tiden. Det  
  er det dog tilladt at holde en frokostpause,  
  hvorefter flytningen skal genoptages.  
 
- Hvis du f. eks. holder på et sted, hvor  
  parkering er forbudt og læsser passagerer  
  af (børn til skole etc.) betragtes det som en  
  standsning, selv om det tager mere end 3  
  minutter, blot du ikke følger børnene op i  
  klassen eller lignende og det tager over 3  
  minutter. 
 
- ”Bøder” hedder ”Betaling for parkering”. 
 
Vi skal dog fra KørekortXperten påpege, at der 
altid er en god ide, at holde øje med tavler  og  
vejafmærkning , idet standsning IKKE må ske, 
hvor standsning og parkeringstavlen er opsat. 

 
STANDSNING OG PARKERING FORBUDT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARKERING FORBUDT (standsning tilladt)  

 

 

 

 

 

Undertavler kan have forskellig karakter og i 
sig selv være faldgruber, men et godt trick er 
eksempelvis i forbindelse med pile undertavler 
at forestille sig, at man kører dem ned og 
derefter forestille sig, at man kikker ned på 
dem under bilen. Den retning pilen peger, er 
den retning forbuddet gælder. 

Er der i øvrigt ikke en forbudstavle efter et 
kryds eller hvis der er opsat en ophørstavle, 
gælder forbuddet ikke længere ! 
 

  

PARKERING TILLADT  
 
Parkering er naturligvis tilladt, hvis der ingen 
forbud er. Derudover kan det være afmærket 
med undertavler, der tillader parkering eller 
informationstavle. 
 
Parkerings Zone og ophør af zone: 
 
 
 
 
 
 
Parkeringsplads: Parkeringshus: 
 
 
 
 
 
 
PARKERINGSSKIVE 
 
 
 
 
P-skive indstilles altid til nærmeste følgende 
kvarter. Ankommer man f.eks. kl. 15:49 stilles 
uret til kl. 16:00. Ankommer man kl. 16:02 
stilles uret til kl. 16:15. Men IKKE før, selv om 
man kommer kl. 8 og der først er krav fra 9:00, 
så sættes den til kl. 09:00. 
 
BILLETAUTOMAT 
 
Billetautomater findes i flere versioner, men 
generelt for dem alle er, at hvis du putter for 
mange penge i lige før afgiftsperioden udløber, 
vil automaten beregne fra næste afgiftspligtige 
dag. Eks. mandag  morgen efter kl. 09:00. 
 
Pas også på når du eks. parkerer et sted, hvor 
både kommunale billetautomater og Private 
parkeringsselskaber har opsat automater. 
Kommer du til at trække i den forkerte automat 
koster det en ”Betaling for parkering”. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


