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VI har haft uppe er fundering tidigare då vi har liknande situation även vid bland annat korsningen mot 

Vitaby. Vi valde att inte sätta några företrädemarkeringar av följande anledning: 

Trafikförordningen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276

3 kap. Bestämmelser för trafik med fordon

14 § Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, 

terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i 

övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna 

det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför 

varje hinder som går att förutse.

20 § När en förare närmar sig eller kör in i en vägkorsning, skall körsättet anpassas så att det inte uppstår 

onödigt hinder för trafiken på den korsande vägen, om fordonet tvingas stanna i korsningen.

21 § En förare som från en väg kör in på en annan väg som är huvudled, motorväg eller motortrafikled 

och där accelerationsfält saknas, har väjningsplikt mot fordon på den väg föraren kör in på. 

Väjningsplikten gäller dock inte där föraren kommer in på huvudleden, motorvägen eller motortrafikleden 

utan att byta körfält.

En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in 

på en väg

1. från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något annat liknande område i 

anslutning till vägen,

2. från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg,

3. från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng, eller

4. efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.

59 § På cykelbanor skall cyklande och förare av moped klass II lämnas företräde av andra fordonsförare.

Bilen på bilden ska enligt trafikförordningen lämna företräde åt cyklister och gående. Detta eftersom den 

svänger/ändrar sin kurs och korsar cykelbanan. 

I det fall bilen kommer från höger (Klammersbäcksvägen) och ska ut på väg 9, ska bilen anpassa sin 

hastighet och ge de cyklister som är ute på eller på väg att passera vägen/passagen möjlighet att säkert 

ta sig över. Här ska alltså ett samspel ske. 

Med vänliga hälsningar 

Fatri Rexhepi & Trafikingenjör Stefan Semb


