
Færdselsloven 27-08-2014

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 2

Titel Færdselsloven
Status Gældende
Ikrafttrådt 01-07-1976
Type Lov
Nummer 287
Publiceret 10-06-1976
Udgiver Justitsministeriet
Udskrevet af Lone Røbel
Dato 27-08-2014



Færdselsloven 27-08-2014

EG Kommuneinformation A/S Side 2 af 2

Færdselsloven

Kapitel 4 Færdselsregler for kørende
Standsning og parkering

§ 29

Stk. 1
Standsning eller parkering må ikke ske:

 på fodgængerfelt eller ud for udkørsel fra cykelsti eller inden for en afstand af 5 m foran 
fodgængerfeltet eller udkørslen fra en cykelsti, som løber langs kørebanen, eller 5 m på 
hver side af udkørslen fra en cykelsti, som er tværgående i forhold til kørebanen,

 i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste 
kant eller, hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant,

 på jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel,
 på en sådan måde, at færdselstavle eller -signal dækkes,
 på bro over motorvej, i viadukt eller tunnel,
 på eller i nærheden af bakketop eller i eller ved uoverskueligt vejsving,
 på strækning, hvor kørebanen før vejkryds ved hjælp af spærrelinjer er inddelt i 

vognbaner, eller inden for en afstand af 5 m før begyndelsen af en sådan strækning,
 ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 m, og 

der ikke mellem køretøjet og spærrelinjen findes en punkteret linje,
 i krybespor eller
 på afmærket holdeplads for hyrevogne.

Stk. 2
Ved busstoppested er det ikke tilladt at standse eller parkere på den afmærkede strækning på 
hver side af stoppestedsskiltet. Findes en sådan afmærkning ikke, gælder forbuddet inden for en 
afstand af 12 m på hver side af skiltet.

Stk. 3
Parkering må ikke ske:

 nærmere end 30 m fra jernbaneoverkørsel,
 ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom eller i øvrigt således, at kørsel til eller fra 

ejendom væsentlig vanskeliggøres,
 på kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område,
 ved siden af andet køretøj, som holder ved kørebanens kant, bortset fra tohjulet cykel, 

tohjulet knallert eller tohjulet motorcykel uden sidevogn, eller
 på en sådan måde, at adgangen til andet køretøj herved hindres, eller at dette ikke kan 

føres fra stedet.

Stk. 4
Justitsministeren kan fastsætte yderligere forbud mod standsning og parkering, herunder 
gældende for enkelte typer af køretøjer.


