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Dålig koll på cykelreglerna i 

Gävle  

 
KONSUMENT  

Händer det att du cyklar på trottoaren? Eller mot rött? Då kan det vara klokt att tänka om. Som cyklist 

kan du få böter om du inte följer cykelreglerna. 

 

Relaterat 
Fakta 
Dyrt om man inte kan cykelreglerna 

Så mycket böter får man om man... 

...är under 15 år och cyklar utan hjälm: 500 kronor. 

...cyklar på trottoarer: 800 kronor. 

...cyklar mot rött: 1500 kronor. 

...inte tillämpar högerregeln: 1000 kronor. 

...inte stannar för stopplikt: 1000 kronor. 

...inte väjer vid väjningsplikt: 1000 kronor. 

...cyklar utan lyse: 500 kronor. 

http://gd.se/
http://gd.se/


...skjutsar någon som är äldre än tio år eller trots att man själv är under 15 år: 500 

kronor för både den som skjutsar och den som åker.  

Så ska cykeln vara utrustad 

Enligt lag måste cykeln ha: 

• Ringklocka 

• Broms 

För cykling i mörker krävs: 

• Strålkastare med vitt eller gult ljus fram. 

• Lykta med rött ljus bak. 

• Vit reflex fram, röd reflex bak och vita eller orangefärgade reflexer åt sidorna. 

 

Hjälmen ska sitta rakt på huvudet och bandet ska vara ganska åtspänt. Under vardera öra ska ett 

finger rymmas och under hakan ska man få plats med två. – Den är viktigt att hjälmen inte åker 

omkring på huvudet, säger Lovisa Persson, 11 år på Gefle Montessoriskola 

 

Det fick 330 mellanstadieelever lära sig på Trafikdagen som Gävle kommun 

ordnade på onsdagen. 

Liksom att man som cyklist ofta har väjningsplikt, både för gående och för fordon 

om man korsar ett övergångsställe eller om man kommer in på en väg från en 

cykelbana. 

– Kunskaperna om cykelregler är ganska dåliga i Gävle. Men det gäller inte bara 

barn, även vuxna har generellt ganska dålig koll. Man lär sig hur man ska gå i 

trafiken och lär man sig sen inte nya regler så cyklar man som man går, säger 

Lars-Erik Abrahamsson, verksamhetsledare på Nationalföreningen för 

trafiksäkerhetens främjande, NTF. 

Förra året lät de barnen svara på några frågor, bland annat vilken trottoarsida 

man skulle cykla på. 70 procent svarade den högra. 



– Ja, det var ju en kuggfråga. Man får ju inte cykla på trottoaren alls men det 

visste inte de flesta av barnen. 

Även om cyklister på trottoaren inte är en ovanlig syn är det något man kan bli 

bötfälld för. 800 kronor kostar det då. Cyklar man i mörkret utan lyse kan man få 

500 kronor i böter. Cykeln ska dessutom alltid vara utrustad med ringklocka och 

fungerande broms. 

På led med sina cyklar står en klass från Gefle Montessoriskola och väntar på att 

få sina cyklar besiktigade. 

– Bromsarna på den här funkar inte så bra. Inte heller ringklockan, säger 

trafikingenjör Örjan Ohlson. 

Ägaren Jesper Larsson, 11 år, är inte förvånad. 

– Nej, jag har märkt att bromsarna är lite dåliga. 

Han får rulla över cykeln till ett annat tält där ett gäng cykelreparatörer som till 

vardags rustar upp hittegodscyklar hjälper honom. Sedan får han sitt gröna 

klistermärke som berättar att cykeln är besiktad och godkänd. 
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