
CYKELKURS FÖR NYBÖRJARE

Vägmärken 1

STOPPLIKT
Stanna alltid vid stopplinjen 
och sätt ner en fot. När det är 
fritt kan du åka.

VÄJNINGSPLIKT
Sakta in, titta höger, vänster 
och höger. Är det fritt kan du 
åka, kommer det en annan 
trafikant ska du vänta.

FÖRBUD MOT TRAFIK 
MED MOTORDRIVET 
FORDON
Här får du som cyklist köra 
men inga motorfordon. 

RÖTT TRAFIKLJUS
Stanna och vänta på grönt 
ljus. 

RÖD-GULT TRAFIKLJUS
Ljuset blir snart grönt, sätt 
foten på pedalen och gör dig 
redo att trampa iväg. 

GULT TRAFIKLJUS
Stanna om du kan göra det 
säkert, är du för nära kors-
ningen för att stanna säkert 
får du cykla.

GRÖNT TRAFIKLJUS
Nu får du köra – men var upp-
märksam på andra trafikan-
ter, särskilt bilar som svänger.

VARNINGSMÄRKEN ÄR RÖDA, GULA OCH TREKANTIGA. 
FÖRBUDSMÄRKEN ÄR RÖDA, GULA OCH RUNDA. 
PÅBUDSMÄRKEN ÄR BLÅA OCH VITA.

Öva mer med appen Tiny Cards  
(sök efter Trafikskyltar för dig som 

cyklar eller scanna koden här intill).

FÖRBUD MOT 
FORDONSTRAFIK
Förbjudet för alla fordon att 
köra, även för cyklister. Du 
kan alltid gå av cykeln och 
leda den.

FÖRBUD MOT INFART 
MED FORDON
Förbjudet för alla fordon att 
köra in, även för cyklister. 
Märket gäller bara för den ena 
körriktningen. Du kan alltid 
gå av cykeln och leda den.

FÖRBUD MOT TRAFIK 
MED CYKEL
Märket betyder att du inte får 
cykla här. Du kan alltid gå av 
cykeln och leda den så länge 
det inte också råder förbud 
mot gångtrafik.

Lär dig hur de olika märkena ser ut och vad de betyder. Ta ett papper och täck 
förklaringen under bilden – se om du kan komma ihåg vad varje skylt betyder.

VARNINGSMÄRKE
Varningsmärken varnar dig 
för en fara och symbolen visar 
vad du ska akta dig för. Det 
här märket varnar för gående.

VARNINGSMÄRKE 
OJÄMN VÄG
Varningsmärken varnar dig 
för en fara och symbolen visar 
vad du ska akta dig för. Det här 
märket varnar för ojämn väg.



CYKELKURS FÖR NYBÖRJARE

Vägmärken 2

PÅBJUDEN KÖRBANA
Du måste köra i den fil som 
pilen pekar mot.

ENKELRIKTAD VÄG
Du måste köra i den här rikt-
ningen. När du cyklar på en 
enkelriktad väg kommer du 
inte att möta trafik. Det finns 
vissa undantag.

GÅNG- OCH CYKELBANA
Bana för både gående och 
cyklister, var uppmärksam 
på de gående. Cykla på höger 
sida av gång- och cykelbanan 
och gör omkörningar till vän-
ster. 

VARNINGSMÄRKEN ÄR RÖDA, GULA OCH TREKANTIGA. 
FÖRBUDSMÄRKEN ÄR RÖDA, GULA OCH RUNDA. 
PÅBUDSMÄRKEN ÄR BLÅA OCH VITA.

Öva mer med appen Tiny Cards  
(sök efter Trafikskyltar för dig som 

cyklar eller scanna koden här intill).

BUSSFIL
Du får cykla i en bussfil om 
den är längst till höger på 
körbanan.

CYKELBANA
Här ska du cykla. Cykla på 
höger sida av cykelbanan och 
gör omkörningar till vänster.

PÅBJUDEN GÅNGBANA
Här får du inte cykla, du får gå 
av och leda cykeln. 

GÅGATA
Cyklister får cykla i gång-
tempo, var uppmärksam på 
de gående.

GÅNGFARTSOMRÅDE
Cyklister och bilar får köra i 
gångtempo, var uppmärksam 
på de gående.

CYKELÖVERFART
Här måste andra trafikanter 
stanna och släppa fram dig 
när du korsar en bilväg eller 
cykelväg eftersom de har väj-
ningsplikt. Den här skylten är 
ovanlig så var försiktig. 

ÖVERGÅNGSSTÄLLE
Här måste du stanna när 
någon ska gå över vägen. Vill 
du korsa vägen på övergångs-
stället har du väjningsplikt 
mot andra trafikanter. Du kan 
alltid gå av cykeln och leda den.

MOTORTRAFIKLED OCH 
MOTORVÄG
Här får endast motorfordon 
köra. Här får du inte cykla 
eller gå.

Lär dig hur de olika märkena ser ut och vad de betyder. Ta ett papper och täck 
förklaringen under bilden – se om du kan komma ihåg vad varje skylt betyder.

UPPDELAD GÅNG- OCH 
CYKELBANA
Märket anger banor som är 
delade genom en linje. Skyl-
ten visar vilken bana som är 
gång- och vilken som är cykel-
bana. Cykla på höger sida av 
cykelbanan och gör omkör-
ningar till vänster. 


