
A 91 Oplukkelig bro 
Opsættes på veje med hurtigere trafik for at advare om bro, hvor denne 
eller det røde blinksignal ved broen ikke kan ses på tilstrækkelig afstand. 
Tavlen kan også opsættes umiddelbart over eller under det røde blinksig- 
nal, der tændes, når broen lukkes op. 

A 92 Havnekaj 
Suppleres normalt med undertavle, der oplyser om afstand til færgeleje, 
kaj eller lign., men kan også opsættes umiddelbart på kajkanten. 

A 95 Sidevind 
Opsættes kun på veje med hurtig trafik og kun på steder, hvor sidevind 
kan være farlig, fordi den kan være væsentlig kraftigere end på den fore- 
gående strækning. Tavlen kan suppleres med en vindpose. 

A 96 Lavtgående fly 
Opsættes kun, hvor pludseligt opdukkende fly kan forskrække trafikanterne. 

A 99 Anden fare 
Opsættes kun med undertavle, der angiver farens art, f.eks. »Spor«, hvor 
trafikanterne da advares af tog personalet, eventuelt ved advarselsblink, 

   når tog nærmer sig. Ved advarsel om ulykke eller brand suppleres tavlen 
   normalt med blåt blink. 

C 11,1 Højresving forbudt 
Opsættes umiddelbart foran eller i det vejkryds, hvor forbudet gælder. 

C 11,2 Venstresving forbudt 
Opsættes umiddelbart foran eller i det vejkryds, hvor forbudet gælder. 
Tavlen forbyder samtidig vending. 

C 12 vending forbudt 
Opsættes umiddelbart foran eller i det vejkryds eller ved den indkørsel, 
hvor forbudet gælder, medmindre andet er angivet. 

C 19 Indkørsel forbudt 
Forbyder indkørsel med ethvert køretøj. På undertavle kan oplyses, at det 
også er forbudt at trække cykel eller knallert på kørebanen. 

C 21 Kørsel i begge retninger forbudt 
På undertavle kan oplyses, at det også er forbudt at trække cykel eller 
knallert på kørebanen. 

C 22,1 Motorkøretøj, traktor og motorredskab forbudt 
På undertavle kan oplyses, at også knallertkørsel er forbudt. 

C 22,2 Motorcykel forbudt 



C 23,1 Lastbil forbudt 
På undertavle kan forbudet begrænses til køretøjer, herunder vogntog 
over en angivet totalvægt. 

C 23,2 Bus forbudt 

C 23,3 Kørsel med farligt gods forbudt 

C 24,1 Traktor og motorredskab forbudt

C 24,2 Hestevogn og lignende forbudt

C 25,1 Cykel og knallert forbudt 

På undertavle kan oplyses, at det også er forbudt at trække cykel og 
knallert.

C 25,2 Knallert forbudt 

På undertavle kan oplyses, at det også er forbudt at trække knallert. 

C 26,1 Ridning og føring af hest forbudt 

C 26,2 Fodgængere forbudt 

C 31 Totalvægt 

Forbyder køretøjer, herunder hvert enkelt køretøj i et vogntog med faktisk 
totalvægt, der er større end den angivne. 

C 32 Totalvægt af vogntog 

Forbyder vogntog, hvis samlede faktiske totalvægt er større end den angivne. 

C 35 Akseltryk 

Forbyder køretøjer, hvis faktiske akseltryk er større end det angivne. 

C 36 Bogietryk 

Forbyder køretøjer, hvis faktiske tryk på en dobbelt eller enkelt aksel er 
større end det angivne. 

C 41 Vognbredde 

Forbudet gælder køretøjets bredde med eller uden læs. 

C 42 Vognhøjde 

Forbudet gælder køretøjets højde med eller uden læs. 

C 43 Vognlængde 

Forbudet gælder køretøjets længde med eller uden læs. 



C 51 Overhaling forbudt 
Forbudet gælder ikke overhaling af tohjulet cykel og tohjulet knallert samt 
af køretøjer, der svinger væk fra vejen. Undertavlen U 2 angiver, at forbu- 
det gælder 200 m fremme og derfra 600 m frem. 

C 52 Overhaling med lastbil forbudt 

Forbudet gælder lastbiler og vogntog med samlet totalvægt over 3.500 kg. 
Forbudet gælder ikke overhaling af tohjulet cykel og tohjulet knallert samt 
af køretøjer, der svinger væk fra vejen. 

C 53 Ophør af overhaling forbudt 

C 54 Ophør af overhaling med lastbil forbudt 

C 55 Lokal hastighedsbegrænsning 

På undertavle kan oplyses, at hastighedsbegrænsningen kun gælder kø- 
retøjer over en angiven tilladt totalvægt. 

C 56 Ophør af lokal hastighedsbegrænsning 
Undertavle med bysymbolet fra E 55 »Tættere bebygget område- kan 
understrege, at tavlen er opsat inden for tættere bebygget område, hvor- 
efter den generelle hastighedsbegrænsning gælder. Lokal hastighedsbe- 
grænsning ophæves iøvrigt af bl.a, E 42 »Motorvej«, E 44 »Motorve] op- 

hører«, E 55 »Tættere bebygget ornråde« og E 56 »Ophør af tættere be- 
bygget område«

C 59 Ophør af forbud 

Ophæver alle forudgående forbudstavler, bortset fra standsnings- og par- 
keringsforbud. 

U2 

Angiver den vejstrækning forude, hvor hovedtavlen gælder. 

C 61 Standsning forbudt 

Forbudet gælder standsning på kørebanen, som ikke sker af hensyn til 
den øvrige færdsel. 

C 62 Parkering forbudt 

Forbudet gælder parkering på kørebanen. Standsning (i indtil 3 min.) samt 
af- og pålæsning er dog tilladt. 

UE 60,1 

Undertavlen oplyser, at forbudet gælder både før og efter hovedtavlen. 

UE 60,2 

Undertavlen oplyser, at forbudet gælder fra hovedtavlen og fremefter. 



UE 60,3 

Undertavlen oplyser, at forbudet gælder fra hovedtavlen og bagud. 

U3 
Undertavlen oplyser, at forbudet på hovedtavlen gælder på følgende ti- 
der: mandag-fredag kl. 8-17 (sorte tal øverst). lørdag kl. 8-14 (sorte tal i 
parantes). søndag kl. 9-12 (røde tal). Undertavler med hvid bund anven- 
des til advarsels-, vigepligts- og forbudstavler. Undertavler med blå bund 
anvendes til påbuds- og oplysningstavler, f.eks. til E 33 Parkering. 

UE 62 og 33 
øverste undertavle UG 62 oplyser, at parkeringsforbudet er begrænset til 
mandag-fredag kl. 10-15. Nederste undertavle UG 33 oplyser desuden, 
at parkering er tilladt i 1 time mandag-fredag kl. 10-15. 

UE 61 og 62 
Undertavler under bagsiden (som er grå) af hovedtavle angiver restriktioner, 
der gælder i vejsiden fra tavlen og frem mod iagttageren. øverste under- 
tavle UG 61 angiver standsningsforbud mandag-fredag kl. 8-10, og nederste 
undertavle UG 62 angiver parkeringsforbud mandag-fredag kl. 10-15. 

UE 60,5 

Standsning på rabat forbudt. Anvendes også som hovedtavle. 

UE 60,6 

Parkering på rabat forbudt. Anvendes også som hovedtavle. 

C 92 Passage uden stop forbudt 

Grunden til standsning angives under tværstregen. Ved toldsted erstattes 
»Stop« med »Told«


