
 

 

 

Trafikregler för cyklist 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklar räknas som fordon och cyklister ska 

följa de trafikregler som gäller för 

fordonsförare. Den som leder sin cykel räknas 

som gående och ska anpassa sig efter 

gångtrafikanters trafikregler. 

 



  

 

 

 

 

 

  

Vad gäller vid enkelriktat? 

Cyklister får inte cykla mot 

enkelriktat. Här får man som 

cyklist leda cykeln på 

gångbanan. Gångbanan är till för 

gångtrafikanter - cykla inte där.  

Vad gäller vid gångfartsområde? 

När du cyklar på en gågata eller ett 

gångfartsområde är högsta 

hastigheten gång-fart och du har 

väjningsplikt mot gående. 

 

Vad är skillnaden mellan de här skyltarna?  

Skylt 1: Gemensam gång- och cykelbana. 

Skylt 2: Delad gång- och cykelbana och det ska synas genom 

vägmarkeringar på vägen var man ska cykla.  

 



 

 

  

Vad gäller vid övergångsställe? 

Det är inte förbjudet för dig som cyklar 

att korsa en väg på ett övergångsställe, 

men övergångsstället är tänkt för 

gående och det är därför olämpligt att 

cykla där. Om du kliver av cykeln och 

leder den gäller samma regler som för 

gående. En cyklande som ändå korsar en 

väg på ett övergångsställe har alltid 

väjningsplikt både mot gående och mot 

fordon på vägen. 

Vad gäller på gångbana/trottoar? 

På en gångbana/trottoar får du inte 

cykla. Undantag finns för barn upp till 

åtta år om cykelbana saknas. Barn 

som är äldre än åtta år och vuxna 

måste även i fortsättningen cykla på 

vägen när cykelbana saknas. Om det 

inte finns någon skylt som visar att 

det är en gång-och cykelbana så är 

det sannolikt en trottoar/gångbana. 

 

Håll ögonkontakt och visa hänsyn 

Ingen är tankeläsare. Ögonkontakt och hänsyn kan i de flesta fall leda till att vi 

undviker olyckor. 

• Håll koll på dina medtrafikanter och se dig alltid för när du cyklar över en 

väg eller övergångsställe. Kom ihåg att bilisten har väjningsplikt för gående 

på ett övergångsställe men detta gäller inte dig som cyklist så kliv av cykeln 

och gå över om det kommer en bil. 

• Anpassa hastigheten till situationen, där det rör sig mycket folk är det 

troligare att allt flyter smidigt om vi visar hänsyn till varandra. 

• När du svänger eller tvärbromsar kan det lätt hända en olycka, var därför 

uppmärksam och signalera med din arm när du byter färdriktning. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
Ebba Lejeby 

Energi- och klimatrådgivare 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Tel. 0472-150 78 

e-post: ebba.lejeby@alvesta.se5 

Rätt utrustad cykel 

Det här ska en cykel alltid vara utrustad 

med 

• Ringklocka 

• Broms 

I mörker är det viktigt att synas och rätt 

belysning och reflexer ska finnas på cykeln 

• Lampa framtill som har vitt eller 

gult ljus 

• Lykta baktill som visar rött ljus 

• Vit reflex fram 

• Röd reflex bak 

• Vit eller orange reflex sett från 

sidan på pedaler och ekrar 

Glöm inte att serva din cykel regelbundet. 

Det är bra att rengöra och smörja kedjan 

samt kontrollera att den är lagom spänd, 

kontrollera bromsklossar, däck och att 

reflexerna är hela och rena. 

 

Bötesbelopp  

Cykla i mörker utan lyse         - 500 kr  

Cykla i mörker utan reflexer  - 500 kr  

Trasig ringklocka                      - 500 kr  

Cykla på trottoar                      - 500 kr 

Cykla mot enkelriktat              - 500 kr 

 

Skydda dig cykel och din cykel 

Lås alltid cykeln med ett godkänt lås och i ett fast föremål. Notera cykelns 

ramnummer. Använd cykelhjälm när du färdas med cykel, är du under 15 år är 

det ett lagkrav. 
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