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Låt oss göra det lätt att göra rätt!

Regelförenkling
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Cyklar – vad gäller egentligen??
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Källa: Transportstyrelsen
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TraF 3:61
Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot
gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället.
En förare som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa
hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och
mopedförare som är ute på cykelpassagen.
En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars
efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad
cykelpassage ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och
mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på
cykelpassagen tillfälle att passera.
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Källa: Transportstyrelsen
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TraF 6:6
Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelpassage ska sänka
hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen
endast om det kan ske utan fara.
Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelöverfart ska ta
hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.
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Källa: Transportstyrelsen
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TraF 3:21
En förare som från en väg kör in på en annan väg som är huvudled, motorväg eller
motortrafikled och där accelerationsfält saknas, har väjningsplikt mot fordon på
den väg föraren kör in på. Väjningsplikten gäller dock inte där föraren kommer in
på huvudleden, motorvägen eller motortrafikleden utan att byta körfält.
En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna
kursen när föraren kommer in på en väg
1. från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något annat
liknande område i anslutning till vägen,
2. från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg,
3. från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng, eller
4. efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.
En förare har dessutom väjningsplikt mot fordon på en körbana när föraren
kommer in på den från en vägren eller från en sådan cykelbana som är en del av
vägen.
Väjningsplikten enligt första och andra styckena gäller inte cyklande och förare av
moped klass II som ska korsa en körbana eller cykelbana på en cykelöverfart.
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Vilka konsekvenser kan bli följden?

Delat ansvar är inget ansvar…
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Självkörande fordon då?

Källa: Transportstyrelsen mfl
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Genomgående cykelbana
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Hjälmtvånget…
4 kap. 9 §
Skyddshjälm ska användas av den som färdas med
1. motorcykel,
2. moped,
3. traktor b utan karosseri, eller
4. terrängskoter utan karosseri.
Skyddshjälm behöver inte användas
1. av passagerare som inte fyllt sju år och som använder annat lämpligt huvudskydd,
2. när fordonet inte är i rörelse,
3. vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller verkstadsområde eller liknande område,
4. på en moped som framförs med avstängd motor,
5. i en tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri eller i en tre- eller fyrhjulig moped med karosseri om
bilbälte används, eller
6. vid färd med en moped klass II som är konstruerad för att drivas med en tramp- och vevanordning och
där motorn inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen.
Föraren ska se till att passagerare som är under femton år använder skyddshjälm eller annat huvudskydd i
enlighet med bestämmelserna i första och andra styckena.
Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från kravet att använda skyddshjälm.
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…MEN
6 kap. 4 b §
Den som färdas med en tvåhjulig moped klass II som är konstruerad för att drivas med
en tramp- och vevanordning och där motorn inte ger något krafttillskott vid hastigheter
över 25 kilometer i timmen ska använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd.
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4 kap. 23 §
Följande undantag gäller från det förbud som anges i 22 §:
1.Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som
anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som
används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol
vilka används i fordon, rad A, (Euro 3), i tabellerna i avsnitt 6.2.1 i bilaga I, får föras i miljözon under en period av åtta år räknat från
första registreringen, registreringsåret oräknat.
2.Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som
anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG, rad B.1, (Euro 4), i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I, får föras i
miljözon till och med utgången av år 2016, eller under en period av åtta år räknat från första registreringen, registreringsåret
oräknat.
3.Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som
anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG, rad B.2, (Euro 5), eller rad C, (EEV), i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I,
får föras i miljözon till och med utgången av år 2020, eller under en period av åtta år räknat från första registreringen,
registreringsåret oräknat.
4.Fordon med gasmotor eller motor för drift med etanol för dieselmotor enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/55/EG får föras i miljözon.
5.Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som
anges i Europaparlamentets och rådets förordning 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och
motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt
om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG
och 2005/78/EG(1), tabellen i bilaga I, (Euro 6), får föras i miljözon.
6.Fordon vars motor har anpassats för att uppfylla de emissionskrav som anges i punkten 2 får föras i miljözon till och med
utgången av år 2016.
7.Fordon vars motor har anpassats för att uppfylla de emissionskrav som anges i punkten 3 får föras i miljözon till och med
utgången av år 2020.
8.Fordon vars motor har anpassats för att uppfylla de emissionskrav som anges i punkten 5 får föras i miljözon.
9.EG-mobilkran får föras i miljözon. F (2013:76).
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Låt oss göra det lätt att göra rätt…

… så höjer vi trafiksäkerheten!
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