
Stanna och parkera - ordlista 
 

 

Förbjudet .......................... inte tillåten 

Skylt .................................. tavla, plakat 

Fordon .............................. bil, vagn, transportmedel 

Övergångsställe ................ ställe där fotgängare kan passera över en gata 

Gångbana ......................... gångväg, trottoar 

Cykelbana ......................... väg för cyklister, cykelväg 

Korsning ........................... ställe där två gator korsar 

Cirkulationsplats ............... rondell 

Skymmer .......................... vara i vägen så att man inte ser 

Sikt ................................... möjlighet att se på visst avstånd 

Körfält .............................. körfil, körbana 

Kollektivkörfält .................  ett körfält som endast vissa fordon får använda 

Heldragen ......................... heldragen mittlinje, heldragen körfältslinje eller      

                               heldragen kantlinje. 

Spärr ................................. hinder, barrikad, begränsning 

Spärrområde .................... stopp, avspärrning 

Järnväg ............................. bana för tåg 

Huvudled .......................... stor väg med förkorsrätt 

Hinder .............................. motstånd, besvär, problem, stopp 

Streckad linje .................... Linjerna kan ha olika tjocklek 

 

 



Stanna och parkera - regler 

Förbjudet att stanna och parkera (stoppförbud) 

  Där skylten Förbud mot att stanna och parkera fordon sitter.  
 

 

  På och 10 meter före övergångsställe, gångbana, cykelöverfart eller cykelbana. 

 

  Inom 10 meter från en korsning.  
 

 

 

  Så att du skymmer sikten eller vägmärken.  
 

 

 

 

  I en tunnel.  

 

 

 

  På väg med heldragen linje på din sida, om det är mindre än 3 meter från din bil  

    till linjen.  
             

 

 

 

 

 

  I cirkulationsplats.  
 

 

 

 

 

 

  I kollektivkörfält.  
 

 

 

 

 

 

  Vid gul heldragen linje.  

 

 

https://korkortonline.se/teori/vagmarken/forbudsmarken/c39/
https://korkortonline.se/teori/passager/
https://korkortonline.se/teori/vagmarken/
https://korkortonline.se/teori/vagmarken/vagmarkeringar/m8/
https://korkortonline.se/teori/cirkulationsplats/
https://korkortonline.se/teori/placering/
https://korkortonline.se/teori/vagmarken/vagmarkeringar/m21/


  I spärrområde.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I korsning mellan bilväg och järnväg eller spårväg.  
 

 
 

 

  På gång- och cykelbana.  
 

 
 

 

  På motorväg och motortrafikled. 

 

https://korkortonline.se/teori/vagmarken/vagmarkeringar/m9/
https://korkortonline.se/teori/jarnvagskorsning/
https://korkortonline.se/teori/motorvag-motortrafikled/


Parkera 

 

Förbjudet att parkera (parkeringsförbud) 

 Där det är förbjudet att stanna är det alltid förbjudet att parkera. 

 

 

 Där skylten Förbud mot att parkera fordon sitter. 

 

 

 Inom 30 meter före och efter järnvägs- och spårvägskorsning. 

 

 

 Så att fordonet står mot färdriktningen (”fel sida av vägen”). 

 

 

 På huvudled.  

o Undantag: Gäller inte om P-skylt finns. 

 

 

 Så att du blockerar någons utfart. 

 

 

 Utanför ett annat fordon eller hinder (dubbelparkering).  

 

 

 Så att något hjul är utanför en parkeringsruta eller liknande anvisningslinje. 

 

 

 På en mötesplats (M-skylt). 
Mötesplats finns på vägar som är så smala att det är mer eller mindre omöjligt  
för två normala bilar att mötas på vägen.  

 

 

Vid en gul streckad linje. 

 

Filmer: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ow-Opy8p2rk  

https://www.youtube.com/watch?v=jAZXyxs1f7U  

 

https://korkortonline.se/teori/vagmarken/forbudsmarken/c35/
https://korkortonline.se/teori/jarnvagskorsning/
https://korkortonline.se/teori/vajningsregler/#huvudled
https://korkortonline.se/teori/vagmarken/vagmarkeringar/m24/
https://korkortonline.se/teori/vagmarken/anvisningsmarken/e18/
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4g
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bil
https://korkortonline.se/teori/vagmarken/vagmarkeringar/m22/
https://www.youtube.com/watch?v=Ow-Opy8p2rk
https://www.youtube.com/watch?v=jAZXyxs1f7U
https://korkortonline.se/teori/vagmarken/forbudsmarken/c35/


Stanna och parkera - grammatik 

 

VERB 

Presens Imperfekt Perfekt 

parkerar parkerade har parkerat 

stannar stannade har stannat 

förbjuder förbjöd har förbjudit 

backar backade  har backat 

hindrar hindrade har hindrat 

blinkar blinkade har blinkat 

 

 

SUBSTANTIV 

Singular Plural 

OBESTÄMD FORM BESTÄMD FORM OBESTÄMD FORM BESTÄMD FORM 

en skylt skylten skyltar skyltarna 

ett fordon fordonet fordon fordonen 

en bana banan banor banorna 

en cykelbana cykelbanan cykelbanor cykelbanorna 

ett körfält körfältet körfält körfälten 

en järnväg järnvägen järnvägar järnvägarna 

 


