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Cyklers Indretning og udstyr







Fl.s § 2, nr. 12

Lygtetændingstiden: tiden fra solnedgang til 
solopgang eller i øvrigt, når anvendelse af 
køretøjets lygter på grund af mørke, tåge, dis, regn 
eller lignende dårlige sigt- eller lysforhold er 
påkrævet enten for at gøre køretøjet synligt for 
andre trafikanter eller for at give føreren 
tilstrækkelig synsvidde















Fl.s § 28, stk. 4

Når føreren af et køretøj forlader dette, skal 
det sikres, at køretøjet ikke kan sætte i gang 
af sig selv. Føreren skal endvidere træffe 
foranstaltninger for at sikre, at køretøjet ikke 
uberettiget kan benyttes af andre. Påbudt 
anordning til tyverisikring skal være sat i 
funktion. Transport-, bygnings- og 
boligministeren kan fastsætte bestemmelser 
om, hvilke typer låseanordninger der skal 
anvendes.



Af høringsbrevet til den nye bekendtgørelse er
således anført:

De væsentligste ændring i den nye bekendtgørelse
er som følger:

• Det tillades, at en cykel indrettes til tre personer og 
derudover fire børn ikke ældre end 7 år. Derved kan 
bl.a. dagplejemødre med 6 børn cykle med børnene 
på dertil indrettede cykler. (4 i kassen og et barn foran 
og bag cyklisten)

• Cykellygter med flere lysstyrker behøver kun at 
opfylde bekendtgørelsens lyskrav (5 timer brugstid) 
med en af lysstyrkerne





• El-cykler må kun markedsføres og sælges under 
betegnelsen ”El-cykler”, såfremt el-cyklens
opfylder bekendtgørelsens krav.

• Elektrisk drevne en-akslede køretøjer klassificeres 
som cykler, og skal følge reglerne herfor. Dog med 
en række specifikke krav og undtagelser, der 
følger fra forsøgsordningen for disse køretøjer.





Uddrag af cyklistreglerne i færdselsloven



• Cykel må ikke føres ved siden af andet køretøj.

• Hvor der er tilstrækkelig plads må to cyklister dog køre ved 

siden af hinanden – hvis dette kan ske uden fare eller unødig 

ulempe.

• Hvis der herunder gives signal til overhaling, må cyklister ikke 

køre ved siden af hinanden – medmindre færdselsforholdene 

tillader eller nødvendiggør dette.

• Cykel med tre hjul eller flere hjul må dog aldrig føres ved siden 

af anden cykel.

• Cyklist skal altid holde til højre på den vognbane, der er 

beliggende yderst til højre i færdselsretningen.



Før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge
til venstre, fortsat holde til højre på vejen. Såfremt en
eller flere vognbaner ved afmærkning er forbeholdt de
kørende, der skal svinge til højre, er det dog tilladt
cyklisten at placere sig ved linjen mellem den nærmeste
vognbane, som ikke er forbeholdt de højresvingende, og
højresvingsbanen. 

Cyklist, der ønsker at svinge til venstre, skal fortsætte
gennem krydset til dets modsatte side og må først
foretage svingningen, når det kan ske uden ulempe for
den øvrige færdsel. Dette gælder uanset afmærkning,
medmindre det fremgår af denne,























1. vers. I dag blot: Kørsel tilladt











Forbudstavler
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Indkørsel forbudt.

Tavlen forbyder indkørsel 

med ethvert køretøj. Det kan 

angives med undertavle, at 

det også er forbudt at trække 

cykel og knallert på 

kørebanen.

Kørsel i begge 

retninger forbudt.

Det kan angives 

med undertavle, at 

det også er forbudt 

at trække cykel og 

knallert.

Cykler og lille 

knallert forbudt.

Det kan angives 

med undertavle, at 

det også er forbudt 

at trække cykel og 

lille knallert.

Trækken med cykel 

og knallert er forbudt



Fodgængerfelt

Ensrettet færdsel

Lyssignal

Børn

Farligt vejkryds, hvor den krydsende 

trafik har ubetinget vigepligt



Anvendelse af vejens forskellige baner

• Kørende benytte den bane, som er beregnet for den pgl.  

pågældende køretøjsart.

• ”Lille” knallert skal føres på cykelsti – medmindre andet 

er tilkendegivet ved skiltning.

• Cyklist og knallert må kun anvende cykelstien i højre 

side af vejen – med mindre andet er tilkendegivet ved 

skiltning.

• Ved skiltning kan stier udlægges som ”fælles stier” for 

gående og cyklister.
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