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Advarselstavler
Advarselstavler opsættes uden for tættere bebygget område normalt mellem 150 og 250 m før
farestedet. Ved opsætning i anden afstand angives afstanden på undertavle. I tættere bebygget
område kan tavlerne dog opsættes i kortere afstand uden undertavle.
Vigepligtstavler
Vigepligtstavler opsættes umiddelbart ved det sted eller hvorfra, vigepligten gælder.
Gadesignaler
Gadesignaler forekommer som lyssignaler, men kan suppleres med lydsignaler til hjælp for
blinde. Rødt lys betyder stop. Rødt og gult lys samtidig betyder stop og angiver, at signalet snart
skifter til grønt. Grønt lys betyder kør eller gå. Gult lys betyder stop, (dog ikke, hvis man, netop
som lyset skifter til gult, er nået så langt frem, at standsning kan være farlig).
Forbudstavler
Forbudstavler opsættes normalt umiddelbart ved det sted hvorfra, forbuddet gælder. Tavler,
opsat i nogen afstand fra stedet, suppleres med undertavler, der angiver afstanden. Forbuddet
gælder frem til næste vejkryds, medmindre andet er angivet på stedet.
Forbud angivet med tavlerne C 21 - C 43 kan blandt andet begrænses ved følgende undertavler:
"Gælder kun gennemkørsel", dvs. at det er forbudt at køre strækningen igennem uden ophold.
"Ærindekørsel tilladt", dvs. kørsel på egne eller andres vegne i forbindelse med aflevering,
afhentning, arbejde, indkøb, gæstebud og lign. samt parkering i denne forbindelse.
Kørsel til og fra egen bolig eller erhvervsvirksomhed anses også for ærindekørsel. "Varekørsel
tilladt" dvs. kørsel for at aflevere eller afhente varer og materialer, som kun med urimelig stort
besvær kan transporteres på anden måde. "Arbejdskørsel tilladt", dvs. ærindekørsel i forbindelse
med udførelse af et erhverv.
"Beboerkørsel tilladt", dvs. kørsel, hvor køretøjet føres af en person eller har som passager en
person, der har egen virksomhed eller bor på vejen.
Gadesignaler
Gadesignaler forekommer som lyssignaler, men kan suppleres med lydsignaler til hjælp for
blinde. Rødt lys betyder stop. Rødt og gult lys samtidig betyder stop og angiver, at signalet snart
skifter til grønt. Grønt lys betyder kør eller gå. Gult lys betyder stop, (dog ikke, hvis man, netop
som lyset skifter til gult, er nået så langt frem, at standsning kan være farlig).
Påbudstavler
Påbudstavler opsættes umiddelbart ved det sted eller hvorfra, påbudet gælder.
Oplysningstavler
Oplysningstavler opsættes i nærheden af det sted eller ved begyndelsen af den vejstrækning,
oplysningen vedrører.
Områdetavler
Undertavler
Undertavler benyttes til med tekst, tal eller symbol at præcisere, indskrænke eller udvide en
hovedtavles betydning. Undertavler til advarselstavler, vigepligtstavler og forbudstavler har hvid
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bund. Undertavler til påbudstavler og oplysningstavler har blå bund, bortset fra zonetavler
vedrørende parkering.
Servicetavler
Servicetavler kan suppleres med afstandsangivelse, eventuelt på undertavle. Tavler, der oplyser
om mål på en sidevej suppleres med undertavle U 6 og eventuelt afstand.
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