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Vägm
ärken till dig som

 cyklist
Här ska du cykla

Påbjuden cykelbana
Påbjuden gång-, cykel- 

och m
opedbana. 

Gem
ensam

 bana

Påbjuden gång-, cykel- 
och m

opedbana. 
Uppdelad bana

Här får du cykla
Här får du cykla i gångfart

Gångfartsom
råde

Gågata
Förbud m

ot trafik m
ed 

m
otordrivet fordon

Här får du inte cykla, m
en leda cykeln

Förbud m
ot 

fordonstrafik
Påbjuden gångbana

Förbud m
ot infart 

m
ed fordon

Vad gäller på en cykelöverfart? 
En cykelöverfart innebär en plats där korsande trafik 
har väjningsplikt gentem

ot cyklister och m
opeder 

klass II.
Cyklister och m

opeder klass II ska ta hänsyn till 
avståndet till och hastigheten hos fordon som

 
närm

ar sig överfarten.
En cykelöverfart har vägm

arkering och vägm
ärke.

Finns inte vägm
ärket här nedanför har du som

 
cyklist väjningsplikt! 

Cykelöverfart
Mölndals stad har börjat bygga cykelöverfarter för att 
göra det m

er fram
kom

ligt och säkert för cyklister.
cykel

kollektivtrafik

Cykeln till tåget och tåget till jobbet. Eller cykeln på 
tåget och cykla sista biten från stationen. På Västtågen 
får du näm

ligen lov att ta m
ed cykeln gratis! På övriga 

kollektivtrafikfordon såsom
 buss och spårvagn får du 

endast ta m
ed vikcykel.

Pum
p it up! 

Våra pum
par har tre cykeldäcksventiler 

och passar de flesta cyklar. Pum
parna 

finns vid: 
Krokslätts torg/Göteborgsvägen
Toltorpsgatan/Dalgångsgatan
Flöjelbergsgatan/Gunnebogatan
Eklanda torg
Knutpunkten Mölndal
Kållered station
Lindom

e station

Ta en sväng på cykeln i M
ölndal!

Varför inte ta och upptäcka några lekplatser, 
naturom

råden eller badplatser m
ed cykeln? 

Tips! Åk till Stensjöleken m
ed utsikt över sjön. 

Eller Våm
m

edals näridrottsplats m
ed något för 

alla. Bifrostparken är absolut värd en visit!

Mölndals stad arbetar aktivt för att det ska vara 
enkelt och sm

idigt för dig som
 cyklar. Läs m

er på 
www.m

olndal.se/cykling

Cykelreseplanerare
Planera din cykelresa på www.trafiken.nu

Ris eller ros?
Vill du göra en felanm

älan eller läm
na en synpunkt 

eller beröm
 kan du göra det på: 

www.m
olndal.se

031-315 15 80
teknisk.kundservice@

m
olndal.se
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C
ykelkartan är fram

tagen av 
tekniska förvaltningen M

ölndals stad.

Tryckt decem
ber 2018

K
artan sorteras som

 tidning
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