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Vad säger regelverken? 
(Förordning om vägtrafik definitioner och del av 

trafikförordningen)

• En väg eller vägsträcka som enligt lokala 

trafikföreskrifter ska vara cykelgata och 

som är utmärkt med vägmärke för 

cykelgata

TrF 10 kap. 1 § andra stycket 2 2. Att en 

viss väg eller vägsträcka eller samtliga 

vägar inom ett område ska vara gågata, 

gångfartsområde eller cykelgata.
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Vad säger regelverken … (TrF fortsättning, OBS 

det kommer mera …)

• 1 a § På en cykelgata gäller följande:

• 1. Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

• 2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade 

parkeringsplatser.

• 3. En förare som från en väg kör in på en väg som är cykelgata har 

väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.

• 4. En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till 

cykeltrafiken. Förordning (2020:842).
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Vägmärkesförordningen (och TrF)



Cykelgata i öst/västlig riktning

10 kap. 13 § 3. (kan även sättas upp på vänster sida) 

E34 sätts upp där cykelgatan slutar
2 kap. 12 § andra stycket VMF 



Cykelgata i öst/västlig riktning, 
utmärkning på gatan

10 kap. 13 TrF 1. 

4 kap. 25 § TSFS 2019:74

Väjningsplikten i 3 kap. 21 § märks ut 
om det för trafikanten från cykelgatan är oklart 
om 3 kap. 21 §§ gäller. 

2 kap. 12 § TSFS 2019:74



Cykelgata i öst/västlig riktning, 
utmärkning på anslutande gator

8 kap. 1 a § 3. 

2 kap. 11 § VMF första stycket, Anvisningsmärken upplyser trafikanter om 
förhållanden som gäller för en viss plats eller för en viss väg eller vägsträcka. 
Behöver således inte märkas ut med E34 in på anslutande väg när cykelgatan 
fortsätter efter korsning.

10 kap. 13 § 1. TrF. 

10 kap. 13 a §
får och bör märkas
ut (trots att det är ut från 
cykelgata) 

2 kap. 12 § TSFS 2019:74



Cykelgata i öst/västlig riktning utmärkningen 
efter vi ändrat i TSFS 2019:74



Cykelgata i öst/västlig riktning

4 kap. 25 § TSFS 2019:74

10 kap. 13 § 1. TrF. 

8 kap. 1 a § 3. 

10 kap. 13 TrF 1. 

10 kap. 13 § 3. (kan även sättas upp på vänster sida) 

2 kap. 11 § VMF första stycket, Anvisningsmärken upplyser trafikanter om 
förhållanden som gäller för en viss plats eller för en viss väg eller vägsträcka. 
Behöver således inte märkas ut med E34 in på anslutande väg när cykelgatan 
fortsätter efter korsning.

E34 sätts upp där cykelgatan slutar
2 kap. 12 § andra stycket VMF 

Väjningsplikten i 3 kap. 21 § märks ut 
om det för trafikanten från cykelgatan är oklart 
om 3 kap. 21 §§ gäller. 

2 kap. 12 § TSFS 2019:7410 kap. 13 a §
får och bör märkas
ut (trots att det är ut från 
cykelgata) 


