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Vej- og Politiseminar 

 

 

Hvad er regelgrundlaget i dag? 

 

Der er to typer af afmærkning ved skolepatruljer: 

 

1. På steder uden signalanlæg og uden fodgængerfelt (sort asfalt) 

2. På steder med signalanlæg og med fodgængerfelt 

 

 

 

Reglerne findes i dag i bekendtgørelsen om vejafmærkning og bekendtgørelsen om 

anvendelse af vejafmærkning. 
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Hvilke typisk tavle bruges ved skolebørn og skolepatruljer? 

 

 

• § 12 vedrørende A 22 Børn i bekendtgørelse om vejafmærkning  

• Tavlen kan bruges til afmærkning af, at en skolepatrulje arbejder. 

• I disse tilfælde suppleres den med undertavle med tekst »Skole«. 
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Ad 1) På steder uden signalanlæg og uden fodgængerfelt (sort asfalt): 

 

• Reglerne findes i § 39 i bekendtgørelse om anvendelse om 

vejafmærkning 

• Tavle A 22 skal opsættes og forsynes med undertavle med påskrift 

»Skole« og strækningsangivelse »0-X m«. 

•  Over hver tavle skal anbringes et blinksignal med 2 skiftevis 

blinkende gule lysåbninger, der er anbragt ved siden af hinanden og 

er rettet mod den trafik, tavlen er bestemt for. 

• Tavlebelysning og blinksignal skal være i funktion, når skolepatruljen 

arbejder. Uden for dette tidsrum skal lysene være slukkede.  

 

• Andre løsninger til afmærkning af at skolepatruljen arbejder på steder 

uden signalanlæg eller uden fodgængerfelt, må ikke etableres. 

 



Afmærkningsregler for skolepatruljer 

Vej- og Politiseminar 

Ad 2) På steder med signalanlæg og med fodgængerfelt: 

 

• E 17 Fodgængerfelt benyttes de steder, hvor der er 

flest fodgængere end skoleelever. 

• Fodgængerfelter skal være belyst, enten af den 

normale vejbelysning eller af særskilt belysning. 

• Gule blinksignaler anvendes hvis fodgængerfeltet 

ikke er belyst på anden måde.  

• Ikke et krav at A 22 Børn tavlen anvendes, idet 

fodgængerfeltet i sig selv er afmærket, herunder 

belyst.  

 NB: Hvor advarselstavlen A 22 Børn suppleret med undertavle med teksten »Skolepatruljen arbejder« tidligere har været 

anvendt, kan tavlekombinationen fortsat anvendes indtil den 1. januar 2022 til angivelse af, at skolepatruljen arbejder. 
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Ellers andet…? 


