
Vägmärken - Varningsmärken 
 

Varningsmärkena sätts upp för att varna för en fara. 

Av märket framgår det vilken typ av fara det gäller. 

Du bör vara extra uppmärksam när du ser ett varningsmärke och möjligen sänka farten också. 

 

  Varning för farlig kurva 

  Varning för flera farliga kurvor 
 

   Varning för nedförslutning 
 

  Varning för stigning 

  Varning för avsmalnande väg 
 

Varning för bro 
 

Varning för kaj 
 

Varning för ojämn väg 

Varning för farthinder 

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


 

Varning för slirig väg 
 

Varning för stenskott 
 

Varning för stenras 
 

Varning för övergångsställe 
 

Varning för gående 
 

Varning för barn 
 

Varning för cyklande och      

            mopedförare 
 

Varning för skidåkare 

Varning för ridande 



 

Varning för djur 
 

Varning för vägarbete 
 

Slut på sträcka med vägarbete 
 

Varning för flerfärgssignal 
 

Varning för lågt flygande flygplan 
 

Varning för sidvind 
 

Varning för mötande trafik 
 

Varning för tunnel 
 

Varning för svag vägkant eller hög  



    körbanekant 
 

Varning för vägkorsning 
 

Varning för vägkorsning där   

   trafikanter på anslutande väg har    

   väjningsplikt eller stopplikt 
 

Varning för cirkulationsplats 
 

Varning för långsamtgående fordon 
 

Varning för fordon med förspänt  

    dragdjur 
 

Varning för terrängskotertrafik 
 

Varning för kö 
 

 



Varning för järnvägskorsning med  

   bommar 
 

Varning för järnvägskorsning utan  

    bommar 
 

Varning för korsning med spårväg  

    utan bommar 
 

Avstånd till plankorsning 
 

 

Kryssmärke 
 

 

Varning för annan fara 
 

Varning för olycka 
 

 

 



Varningsmärken – ordlista 
 

Varning .............................................................................  

Fara ..................................................................................  

Farlig .................................................................................  

Kurva ................................................................................  

Bro ....................................................................................  

Djur ...................................................................................  

Vägarbete .........................................................................  

Tunnel ...............................................................................  

Sidvind ..............................................................................  

Sträcka ..............................................................................  

Stenskott ...........................................................................  

Stenras .............................................................................  

Ojämn ...............................................................................  

Kaj .....................................................................................  

Gående .............................................................................  

Mötande trafik ...................................................................  

Vägkorsning ......................................................................  

Bom, bommar ...................................................................  

Spårväg ............................................................................  

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


Varningsmärken substantiv och verb 
 

SUBSTANTIV 

SINGULAR PLURAL 
OBESTÄMD FORM BESTÄMD FORM OBESTÄMD FORM BESTÄMD FORM 

en varning varningen varningar varningarna 

en fara faran faror farorna 

en stigning stigningen stigningar stigningarna 

ett stenras stenraset stenras stenrasen 

en sträcka sträckan sträckor  sträckorna 

ett hinder hindret hinder hindren  

kö kön köer köerna 

 

VERB 

varnar varnade har varnat 

möter mötte har mött 

stiger steg har stigit 

rasar rasade har rasat 

sträcker sträckte har sträckt 

hindrar hindrade har hindrat 

köar köade har köat 

 

 

Filmer 
10 Vanligaste skyltarna 

https://www.youtube.com/watch?v=4w9Jc17Ib3w  

 
Varningsmärken 

https://www.youtube.com/watch?v=FrdJ-XNnuco&t=14s  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4w9Jc17Ib3w
https://www.youtube.com/watch?v=FrdJ-XNnuco&t=14s


BILDER 

 Kurva 

 

 Avsmalnad väg 

 

 Farthinder 

 

 Övergångsställe 

 


