Trafikregler
för cyklister
Vägtrafiklagen ändras – rör dig tryggt
på cykel och följ den nya lagen!
Den nya vägtrafiklagen gäller från och med den 1 juni 2020.

Cykla på rätt ställe
Cykel är ett fordon med vilket man i första hand åker
på körbanan eller på en separat cykelväg. Man får också cykla
på gårdsgator, gågator och cykelgator.

På cykelväg

På körbanan

Håll till höger på cykelvägen.

NYTT: Om cykelvägen ligger
på vänster sida om vägen i
förhållande till din färdriktning,
kan du också cykla på körbanan
eller vägrenen om det är säkrare.
NYTT: Cykelvägar är i regel
enkelriktade. Om cykelvägen är
dubbelriktad är det markerat
med en tilläggsskylt.

Cykelväg

Dubbelriktad
cykelväg

Cykla i första hand på vägens
högra kant eller i vägrenen.
På gator i städer finns i
allmänhet ingen vägren,
så cykla till höger om
körfältets mittpunkt.
På så sätt reserverar du
tillräckligt med utrymme
åt dig själv.
Håll tillräckligt avstånd
tillparkerade bilar och
hinder.

Kombinerad cykelväg
och gångbana

Kombinerad cykelväg och gångbana
Ge fotgängare ett säkert utrymme.
Signalera vid behov omkörningar
med ringklockan.

Cykelfil

I cykelfiler
Kör i högra kanten av filen.

På gårdsgator och gågator

Gårdsgata

Fotgängare bestämmer takten och
ska ha fri passage.
Cyklistens hastighet får inte överstiga 20 km/h.
Gågata

NYTT: På cykelgator
Cyklisterna bestämmer takten och övriga
fordon lämnar fri passage åt cyklister.
Cykla i högra kanten av din egen fil.

Cykelgata

Cykla inte här
Cykling är förbjudet på trottoarer,
motorvägar och motortrafikleder.
Endast barn under 12 år får
cykla på trottoarer.

Trottoar

Trottoarer har i allmänhet inget
trafikmärke. Den är åtskild från
körbanan med en kantsten.
Skillnaden mellan cykelvägar
och trottoarer är ett trafikmärke:
på cykelvägar finns alltid ett
trafikmärke som tillåter cykling.
De bifogade trafikmärkena förbjuder
cykling.
Kom också ihåg:
Lämna alltid fri
passage för tåg,
spårvagnar och
fotgängare på
övergångsställen.

Cykling förbjuden

Fordonstrafik
förbjuden

Förbjuden
körriktning

Var förutseende och följ reglerna
Varje cyklist är skyldig att lära sig trafikreglerna.
De utgör grunden för säker och smidig trafik.
Enligt lagen ska cyklisten anpassa sin hastighet
till förhållandena och iaktta noggrannhet och
försiktighet. Hur påverkas cyklingen av till
exempel regn, rusningstrafik eller barn
NYTT:
på väg till eller från skolan?
På en enkelriktad
gata får man cykla
Kör alltid i en sådan takt att du kan
i två riktningar, om
förutse alla situationer som kan uppstå.
det är tillåtet med
På så sätt undviker du farliga
trafikmärken.
situationer och skador.
Vägtrafiken är säker om alla följer
gemensamma regler och tydligt
signalerar sina avsikter.

Väjningsregler och svängning
– agera rätt i korsningar
Var extra försiktig vid korsningar och försäkra
dig om att andra har lagt märke till dig.
Väjningsplikt (s.k.
triangel)

På körbanan eller i korsningen
mellan cykelvägar
Väj för trafik från höger och fotgängare.
Observera trafikmärkena: Du måste väja om du
har en triangel eller ett stoppmärke framför dig.
Gruppera till kanten av filen när du svänger.
När du svänger vänster, välj den vänstra filen.
När du svänger till höger, välj den högra filen.

Obligatoriskt
stopp

Visa riktningen
med handen
när du svänger
– även på
cykelvägen!

På en fortsättning på en cykelvägen
och på övergångsställen
Bilister har väjningsplikt vid en fortsättning på
en cykelväg. För dem som använder korsande
väg sätts trafikmärken upp som informerar
om väjningsplikten (oftast den s.k. triangeln) NYTT FÖR BILISTER:
Väjningsplikt vid
före sommaren 2023. OBS! Iaktta särskild
platser där cyklister
försiktighet under övergångsperioden och
korsar vägen
kontrollera om trafikmärket redan har
sattsupp. Om inte, måste du väja.
Du får cykla över övergångsställen, men
väjningsplikten beror på trafikmärkena.
Väj för bilister och annan trafik om de
inte har en triangel eller ett stoppmärke.
Föraren av ett fordon som svänger
väjer dock för cyklister som korsar
en korsande väg.

På bilden har
en förlängning
av cykelvägen
märkts ut på
övergångsstället.

NYTT:
Avgiften för
trafikförseelse
är 40 €
för cyklister.

Cykelutrustning
Enligt lagen
Det rekommenderas att man
använder hjälm, men cyklister
utan hjälm straffas inte.
Barn ska transporteras i
en lämplig sits.
I mörker måste man använda
cykellyktor: framljuset är vitt och
bakljuset rött.
Lamporna får fästas antingen
på cykeln eller på cyklisten.
Hjulet måste ha reflexer fram,
bak och åt sidan.

Ringklockan är obligatorisk.
Cykeln måste ha fungerande
bromsar.
Lasta cykeln rätt
Transportera saker i
cykelväska, korg eller
ryggsäck.
Häng inte påsar på
styrstången.
NYTT:
Bakljus blir
obligatoriskt
sommaren
2020!
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Cykla inte
berusad!

