A 11 Farligt vejkryds
Tavlen angiver desuden, at den krydsende færdsel har ubetinget vigepligt, (også undtagelsesvis på motorvej), men at oversigtsforholdene er
dårlige. T-kryds kan vises på symbolet.
A 11,1 Farligt vejkryds
Tavlen anvendes hvis der kun forekommer vejtilslutning i en vejside.
A 16 Rundkørsel
Advarer om rundkørsel, der kan være vanskelig at se i tilstrækkelig afstand.
A 17 Fodgængerfelt
Anvendes bl.a. før fodgængerfelt uden for vejkryds. Sammen med undertavlen »Gågade- advares om krydsende gågade forude.
A 18 Modkørende færdsel
Foruden i normal afstand fra farestedet kan tavlen opsættes ved begyndelsen af en strækning med modkørende færdsel, f.eks. hvor en kørebane med ensrettet færdsel fortsætter med dobbeltrettet færdsel.
A 19 Lyssignal
Advarer om lyssignal, der kan være vanskeligt at se i tilstrækkelig afstand.
A 20 Kø
Advarer om særlig risiko for kødannelse, forekommer i almindelighed kun
på veje med stor trafikintensitet uden for byzone.
A 21 Cyklister
Advarer om, at cyklister og knallertkørere kører ud på kørebanen eller
krydser den.
A 22 Børn
Advarer om sted, hvor børn færdes på eller ved vejen. Tavlen kan desuden
anvendes til advarsel om skolepatruljer og suppleres da med undertavlen
»Skole- og med blinkende gule lys øverst.
A 23 Ryttere
Advarer om sted, hvor ryttere ofte færdes på vejen eller krydser den, og
hvor oversigtsforholdene er dårlige.
A 26 Dyrevildt
Opsættes især på veje med hurtig trafik for at advare om dyreveksler, der
krydser vejen.
A 27 Kreaturer
Opsættes normalt kun, hvor kreaturer daglig krydser kørebanen, og hvor
oversigtsforholdene er dårlige.
A 31 Glat vej

Advarer om, at kørebanen kan være unormalt glat. Årsagen skal angives
på undertavle, f.eks. "Glat i vådt føre«.
UA 31 Isglat
Undertavle til A 31, hvor det glatte føre skyldes is eller sne. Symbolet kan
suppleres med teksten »lsglat«.
A 33 Løse sten
Advarer om nyanlagt kørebanebelægning og fare for stenslag.
A 34 Stenskred
Advarer om nedfaldende sten på vejen.
A 35 Farlig rabat
Den nærmere årsag kan angives på undertavle, f.eks. "Blød rabat- eller
"Høj kant«
A 36 Bump
Advarer om hastighedsdæmpende bump på vejen, bortset fra områder
afmærket med E 51 »Opholds- og legeområde« eller E 53 "Område med
fartdæmpning«
A 37 Ujævn vej
Advarer om farlige ujævnheder på vejen, og hvor sikker kørsel kræver
nedsat hastighed.
A 39 Vejarbejde
Advarer om vejfolk eller materiel på vejen eller unormale vejforhold som
følge af arbejdet.
A 41,1 Højresving
Advarer om vejsving til højre, som kræver nedsat hastighed.
A 41,2 Venstresving
Advarer om vejsving til venstre, som kræver nedsat hastighed.
A 42,1 Flere sving, det første til højre
Gælder advarslen mere end to sving, angives dette på undertavle.
A 42,2 Flere sving, det første til venstre
Gælder advarslen mere end to sving, angives dette på undertavle.
A 43,1 Indsnævret vej
Advarer om væsentlige indsnævringer af kørebanen og kan i særlige tilfælde suppleres med undertavlen UA 43 "Fri bredde«
A 43,2 Indsnævret vej i venstre side
A 43,3 Indsnævret vej i højre side

A 44 Tunnel
A 46,1 Stejl nedkørsel
Opsættes kun, hvor hældningen i forbindelse med vejforløbet indebærer
særlig fare.
A 46,2 Stejl stigning
UA 41 Hastighedsangivelse
Undertavle til A 41 eller A 42 angiver den hastighed hvormed svinget eller
svingene under normale forhold kan gennemkøres.
A 72 Jernbaneoverkørsel uden bomme
Anvendes også som forvarsling af stop ved jernbane-overkørsel med
supplerende undertavle UB 11,1 "Forvarsling for Stop«.
UA 43 Fri bredde
Undertavle, der angiver den fri bredde på den indsnævrede strækning
forude.
UA 72 Se efter tog
Opsættes ved jernbaneoverkørsler, der alene er sikret ved afmærkning,
som undertavle til A 72 »Jernbaneoverkørsel uden bomme- eller A 74
»Krydsrnærke for jernbaneoverkørsel«, men ikke hvis jernbaneoverkørslen
er afmærket med B 13 »Stop«
A 73 Jernbaneoverkørsel med bomme
UA 73 Elektrificeret bane
Anvendes som undertavler ved jernbaneoverkørsler med strømførende
ledninger. Tallene angiver den sikre frihøjde under ledningerne. Tavlen kan
også ophænges over kørebanen umiddelbart før en jernbaneoverkørsel.
A 74,1 Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel
A 74,2 Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel
Krydsmærkerne opsættes umiddelbart foran jernbaneoverkørslen. UA 72
»Se efter tog« eller B 13 »Stop« kan opsættes under krydsmærket.
Signaler ved jernbaneoverkørsel
a: Rødt blinksignal ved enkeltsporet jernbaneoverkørsel.
b: Rødt blinksignal ved flersporet jernbaneoverkørsel.
c: Rødt blinksignal med grøn pil, der angiver, at blinksignalet må passeres
ved svingning i pilens retning ad en sidevej før jernbaneoverkørslen.
d: Rødt blinksignal, klokke og halvbom ved enkeltsporet jernbaneoverkørsel.
A 75 Afstandsmærker
Inddeler afstanden fra hovedtavlen, A 72 »Jernbaneoverkørsel uden bomme« eller A 73 -Jernbaneoverkørsel med bomme- i henholdsvis 3/3, 2/3
og 1/3 til jernbaneoverkørslen.

