Här har du svaren på vår andra quiz!
Fråga 1

Ska du stanna vid befintlig stopplinje när
a)
b)
c)
d)

Signalbilden är röd
Signalbilden är rött blinkande ljus
Signalbilden är grön
Signalbilden är släckt

a)
b)
c)
d)

Ja
Ja
Nej
Nej

Svar

Kommentar
I de närmare föreskrifterna till märket i VMF anges
Märket anger skyldighet att stanna av den anledning som anges under det vågräta strecket.
Om märket är uppsatt före en trafiksignal, anger det att fordon som ska passera signalen ska stanna
vid röd signalbild.
Fordonet ska stannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket.

Fråga 2

Är det efter märket tillåtet att stanna för att
a) Lasta av en säng från en personbil med tillkopplad släpvagn
b) Låta fyra personer kliva i en taxi

Svar
Svaret är i båda fallen ja.

Kommentar
All på- och avlastning av tungt eller skrymmande gods är tillåten oavsett från vilket fordon. På- eller
avstigning av passagerare är tillåten så länge inte ändamålet/lastning eller lossning hindras. 3 kap. 54
§ andra stycket TrF.
På en ändamålsplats som har märkts ut med märket C40, ändamålsplats, i vägmärkesförordningen får
fordon inte parkeras eller stannas annat än för det föreskrivna ändamålet. Fordon får dock stannas för
på- eller avstigning som kan ske utan hinder för detta ändamål.

Fråga 3

Får du där detta märke är uppsatt
a) Promenera
b) Åka skidor
c) Köra snöskoter

Svar
a) Ja
b) Ja
c) Nej

Kommentar
I de närmare föreskrifterna till märket i VMF anges
Märket anger även att gångtrafik är tillåten. I 1 kap. 4 § TrF anges bland annat att bestämmelserna
om gående gäller även den som åker skidor.

Fråga 4

Får du på denna gågata
a)
b)
c)
d)

Cykla en söndag klockan 13
Köra moped klass II en lördag klockan 9
Leverera varor med lastbil en måndag klockan 14
Hämta en hotellgästande kompis med bil vid hans hotell en onsdag klockan 8

a)
b)
c)
d)

Nej
Nej
Nej
Ja

Svar

Kommentar
Tillåten trafik på en gågata regleras i 8 kap. 1 § andra stycket TrF.
På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock
föras på gågator om det behövs för
1. varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
2. transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
3. transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan, eller
4. transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.
I exemplet har kommunen genom LTF förbjudit den generellt tillåtna trafiken (även cykeltrafik) alla
dagar mellan klockan 11 och 5.

Fråga 5

Får du på en gatusida med udda adressnummer parkera en personbil klockan 15 någon av följande
dagar
a) 1 april
b) Nationaldagen
c) Juldagen

Svar
a) Nej, udda datum
b) Ja, jämnt datum 6 juni
c) Nej, udda datum 25 december

Kommentar
Utmärkningen anger ett område med förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på
den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen
som har udda adressnummer.
Förbudet gäller alla dagar mellan klockan 0 och 16.

Fråga 6

b)

a)

Vad betyder märke

a)
b)
c)
d)

c)

d)

Svar
a)
b)
c)
d)

Förbjuden vänstersväng i korsning
Förbjuden högersväng i korsning
Förbud att parkera fordon
Ingenting

Kommentar
Vägmärken har det utseende som visas i VMF eller i förskrifter som meddelats med stöd av VMF
(TSFS 2019:74). Det röda strecket ska gå från övre vänstra hörnet till nedre högra. B är ett specialfall
och D är inte ett vägmärke enligt VMF. (Snedstrecket ska gå från övre vänster hörn till nedre höger).

