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Bilag 1 – Skilte, tavler og signaler, der anvendes ved letbaner 

Symbol Symbolnavn Beskrivelse 

 

V 43 Symbol for letbane-
køretøj 

Symbolet i en bane, der er 
afgrænset af den i § 511 
nævnte Q 46 Ubrudt kant-
linje angiver, at banen kun 
må benyttes af letbanekøre-
tøjer. Symbolet kan anven-
des sammen med V 42 Bus-
symbol og angiver, at bus-
ser i rutekørsel må benytte 
banen. 

 

X 19 Bus- og letbanesig-
nal  

 

Signalet har hvidt lys i alle 
tre lysåbninger. Lys i øver-
ste, øverste og midterste, 
midterste og nederste åb-
ning har samme betydning 
som henholdsvis rødt, rødt 
og gult, gult og grønt lys, jf. 
§ 612. Den hvide bjælke i 
nederste åbning kan vise 
skråt opad til højre eller 
skråt opad til venstre. Lys i 
nederste åbning har da 
samme betydning som grønt 
pilsignal henholdsvis til højre 
eller til venstre, jf. X 12 Pil-
signal. Bus- og letbanesignal 
gælder for busser i rutekør-
sel og for letbanekøretøjer. 
Øverste lysåbning kan udela-
des, når signalerne opsættes 
sammen med X 11 Hovedsig-
nal. Signalet kan være sup-
pleret med cifre, der angiver 
tid til skift til grønt for rute-
busser og for letbanekøretø-
jer. 

 

UB 11,3 Letbane  

 

Undertavlen angiver, at der 
på den krydsende vej er an-
lagt letbane, hvor færdsel 
med letbanekøretøjer i 
begge retninger er tilladt. 
Tavlen kan bruges under tav-
len B 11. 

                                           

1 Bekendtgørelse nr. 1193 af 21. september 2016 om vejafmærkning. 

2 Bekendtgørelse nr. 1193 af 21. september 2016 om vejafmærkning. 
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E 30 Letbaneholdeplads  

 

Tavlen angiver plads, hvor 
letbanekøretøj må standse, 
og hvor bestemmelserne i 
færdselslovens3 § 29, stk. 1, 
om letbanekøretøj gælder. 
Pladsen må kun benyttes af 
letbanekøretøjer. 

 

M 16 Parker og rejs  

 

Tavlen angiver parkerings-
plads ved jernbanestation, 
busterminal, letbaneholde-
plads eller færge. På tavlen 
kan også bruges symbol, der 
viser bus, letbanekøretøj el-
ler færge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

3 Lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013 (med senere ændringer). 


