Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Var är min
plats?
Några saker att tänka på
innan du ger dig ut i trafiken

Vad betyder vägmärket?

Märket anger att gående ska använda
gångbanan.

Märket betyder att här får du cykla
och köra moped klass II.

Här får du inte cykla eller åka moped. Det går bra att leda cykeln eller
mopeden, om det inte är förbjudet
enligt en tilläggstavla.

Här får du gå om det inte finns separat
gångbana eller vägren.

Märket betyder att du ska gå på den
markerade gångbanan och cykla eller
åka moped klass II på den andra
banan. Banorna skiljs ofta åt med
en vitmålad skiljelinje. Cykelbanan
placeras alltid närmast körbanan och
gångbanan längst ifrån.

Märket anger att det är en gemensam
gång-, cykel- och mopedbana.
Du bör gå på den vänstra sidan och
cykla eller åka moped på den högra
sidan av banan, så att du lätt ser
den mötande trafiken.

Håll till höger både på gångbanan och
cykelbanan.

Ej moped

Tilläggstavla
Om det är förbjudet
för moped klass II
att åka på cykelbanan, ska denna
tilläggstavla finnas.

Moped
Moped klass I, EU-moped, är en moped som är konstruerad för en
hastighet av högst 45 km/h och ska ha registreringsskylt baktill. EUmopeden ska köras på väg/gata.
Moped klass II är en moped som är konstruerad för att köras i en
hastighet av högst 25 km/h. Moped klass II får köras på cykelbana
om inget annat anges.
Rullstol
Den som leder, skjutsar, drar eller kör en rullstol anses som gående.
En rullstol som drivs med elektrisk motor och som är konstruerad för
en hastighet av högst 15 km/h räknas som en cykel. Rullstolen ska
vara utrustad med minst en effektiv broms. Om färden sker med gångfart ska gångbanan användas.
Rullskidor
Det är tillåtet att åka rullskidor på gång-, cykel- och mopedbanor.
Även på parkväg som inte är utmärkt som cykel- eller gångbana är det
tillåtet med rullskidåkning. Håll till höger, och tänk på att det är
förbjudet att åka mot färdriktningen på enkelriktade cykelbanor!
Rullskridskor
Rullskridskoåkare klassas som gående. Eftersom man som rullskridskoåkare färdas mycket fortare än gående är det viktigt att
man håller ordentligt avstånd i sidled vid möte och omkörningar.
Har man hög hastighet kan det vara lämpligare att åka på höger sida
av cykelbanan.
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