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FÆRDSELSLOVENS SÆRLIGE AFSNIT FOR CYKLISTER 
Færdselslovens kapitel 7 

Læs lovskriften i klassen og forsøg at skabe en fælles forståelse for, hvad loven siger 
om cyklister.  
Loven omformuleres mundtligt fra formelt sprog til forklaring med eksempler. 
Klassen researcher færdselsregler for medtrafikanter; fodgængere og bilister. 

Relevante spørgsmål at besvare i denne samtale kunne være: 

 Hvordan skal eleverne færdes på cykel i trafikken? 
 Hvorfor er det vigtigt at overholde loven for cyklister? 
 Hvilke færdselsregler findes for medtrafikanterne – fodgængere og bilister -  i trafikken? 

Særlige regler for cykler 
§ 49. Cykel må ikke føres ved siden af andet køretøj. Hvor der er tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister 
dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe. Gives der signal til 
overhaling, må cyklister ikke køre ved siden af hinanden, medmindre færdselsforholdene tillader eller 
nødvendiggør dette. Cykel med tre eller flere hjul må dog aldrig føres ved siden af anden cykel. 
 
Stk. 2. Cyklist skal altid holde til højre på den vognbane, der er beliggende yderst til højre i 
færdselsretningen. Vognbanen ved siden af kan dog om nødvendigt anvendes under overhaling, såfremt 
denne ikke kan ske til højre. 
 
Stk. 3. Før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge til venstre, uanset § 16, stk. 1 og 3, 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, at den gælder for 
cyklister. 1.- 4. pkt. gælder også ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds. 
 
Stk. 4. Cyklist skal under kørslen have begge fødder på pedalerne og mindst den ene hånd på styret. 
 
Stk. 5. Det er forbudt at cykle på fortov eller gangsti, medmindre andet følger af de regler, der fastsættes af 
justitsministeren efter § 14, stk. 4. Cyklist kan dog køre over fortov og gangsti. 
 
Stk. 6. Cyklist må ikke under kørslen holde fast i andet køretøj eller i fører af eller passager på andet køretøj. 
 
Stk. 7. Cykel, der henstilles, skal holdes aflåst, medmindre henstillingen er ganske kortvarig. 
 
§ 50. Barn under 6 år må ikke cykle uden at være under ledsagelse og kontrol af en person, der er fyldt 15 
år. 
 
Stk. 2. På en cykel må ikke befordres flere personer, end den er beregnet til. Transportministeren kan efter 
forhandling med justitsministeren fastsætte regler om transport af børn på cykel og personer i påhængsvogn 
(cykelanhænger) eller sidevogn, herunder regler om indretning af passagerers siddeplads og om cyklistens 
alder. 
 
Stk. 3. På cykel må ikke medføres genstande, der er mere end 3 m lange eller 1 m brede. Genstande, der 
medføres, må ikke hindre cyklisten i at have fuldt herredømme over cyklen eller i behørig tegngivning. 
Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om største længde, bredde, højde og vægt for genstande, 
som befordres på cykler, der er særligt indrettet til varetransport, samt på påhængskøretøj og sidevogn til 
cykel. 


