
Vägmärken - Förbudsmärken 
 

Ett förbudsmärke informerar om att något är förbjudet. Förbudet gäller normalt fram till nästa korsning om inget annat 

anges i samband med märket. 

 

Ordlista 
 

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

Förbud ....................... talar om vad som inte är tillåtet 

Infart ........................... inkörsväg 

Släpvagn .................... vagn efter bil 

Lastbil ........................ bil som kan ta last 

Farligt gods ................ farliga varor 

Lastar ......................... lägga last på 

Terräng ...................... mark (i motsats till vägar) 

Ridning ....................... färdas till en häst 

Gångtrafik .................. gångtrafikant – en gående 

Dragdjur ..................... till exempel hästvagn 

Fordonsbredd ............ från sida till sida 

Fordonshöjd ............... avstånd ovanför marken 

Fordonslängd ............. hur lång är en bil 

Begränsad ................. sätta en gräns 

Avstånd ...................... längd mellan två punkter, t ex mellan två bilar 

Vikt ............................. vad något väger 

Sväng ......................... röra sig fram och tillbaka, vänster och höger 

Omkörning ................. köra om (ett fordon) 

Hastighet .................... fart 

 

http://korkortonline.se/teori/vagmarken/varningsmarken/


Några förbudsmärken 

 

     
Förbud mot infart med fordon  Förbud mot trafik med fordon 

 

      

Förbud mot trafik med annat    Förbud mot trafik med motordrivet  

motordrivet fordon än moped klass II  fordon med fler än två hjul 

 

    
Förbud mot gångtrafik   Förbud mot trafik med motorcykel  

     och moped klass I 

 

    
Begränsad fordonsbredd  Begränsad fordonshöjd 

 

    
Förbud mot sväng i korsning  Förbud mot U-sväng 

 

 

    
Förbud mot omkörning  Hastighetsbegränsning 

 

    
Förbud mot att parkera fordon  Förbud mot att stanna och parkera fordon 

 

 

Förbudsmärken från Transportstyrelsen: 

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Forbudsmarken/ 

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Forbudsmarken/forbud-mot-trafik-med-annat-motordrivet-fordon-an-moped-klass-ii/
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Forbudsmarken/forbud-mot-trafik-med-annat-motordrivet-fordon-an-moped-klass-ii/
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Forbudsmarken/forbud-mot-trafik-med-annat-motordrivet-fordon-an-moped-klass-ii/
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Forbudsmarken/forbud-mot-gangtrafik/
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Forbudsmarken/forbud-mot-trafik-med-motorcykel-och-moped-klass-i/
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Forbudsmarken/forbud-mot-trafik-med-motorcykel-och-moped-klass-i/
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Forbudsmarken/begransad-fordonsbredd/
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Forbudsmarken/begransad-fordonshojd/
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Forbudsmarken/forbud-mot-svang-i-korsning/
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Forbudsmarken/forbud-mot-u-svang/
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Forbudsmarken/forbud-mot-omkorning/
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Forbudsmarken/hastighetsbegransning/
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Forbudsmarken/forbud-mot-att-parkera-fordon/
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Forbudsmarken/forbud-mot-att-stanna-och-parkera-fordon/
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Forbudsmarken/


Förbudsmärken - substantiv 
SINGULAR PLURAL 

ett förbud många förbud 

en last många laster 

en ridning många ridningar 

en höjd många höjder 

en bredd många bredder 

en längd många längder 

en begränsning många begränsningar 

en sväng många svängar 

 

Förbudsmärken - Verb 

NUTID DÅTID 

förbjuder förbjöd 

lastar lastade 

drar drog 

korsar korsade 

 

 

 
Film: Förbudsmärken 

https://www.youtube.com/watch?v=6Y6X29eniSU  

 

                               

https://www.youtube.com/watch?v=6Y6X29eniSU


 

 

 

 

 

 

 

 

släpvagn 

 

 

 

 

 

 

 

Omkörning 

 
 

Terrängbil 

 
 



Farligt gods 

 
 

Lätt lastbil, max 3,5 T 

 
 

Tung lastbil, över 3,5 T 

 
 

Tung lastbil med släp 

 
 



Avfart - utfart från motorväg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påfart – tillfart till motorväg 

 
 

 

 

        Infart  

        Utfart       

 

 

 

 

 

 

https://www.synonymer.se/sv-syn/utfart-fr%C3%A5n-motorv%C3%A4g

