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Eller mejla: mobilitetsveckan@ronneby.se 

 
 

Fråga 1: 
Vad måste finnas på en cykel enligt lag 
dagtid?  
 
1. Fot- eller handbroms och ringklocka 
 
X. Fot- eller handbroms och ringklocka, 
sidoreflexer och reflexer fram och bak, ljus 
fram och bak. 
 
2. Fot- eller handbroms och lyse fram och 
bak. 
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Fråga 2:  
Hur länge ska du cykla varje dag för att 
nå upp till WHO:s  
(Världshälsoorganisationen) 
rekommendationer för fysisk aktivitet? 
 

1. 60 minuter   
 
X. 30 minuter  
 
2. 15 minuter  
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Fråga 3:  
Upp till vilken ålder är det lag på att 
använda cykelhjälm? 
 

1. 15 år 
X. 18 år 
2. 10 år 
 

 
 

 
  
 
 

 
 



 
Följ Hälsans stig 

            Lämna svar på: 

Medborgarservice i stadshuset 

Eller mejla: mobilitetsveckan@ronneby.se 

 

Fråga 4:  
Vad är viktigt att tänka på när du 
köper cykelhjälm? 
 

1. Cykelhjälmen ska vara godkänd och ha 
många lufthål. 
 
X. Cykelhjälmen ska vara godkänd och 
CE-märkt. 
 
2. Cykelhjälmen ska sitta stadigt 
och vara lätta att ta av och på.  
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Fråga 5:  
Vem har det övergripande ansvaret 
för trafiksäkerheten i Sverige? 
 

1. Trafikverket  
 
X. Polisen  
 
2. Kommunen 
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Fråga 6:  
Med reflex syns du på cirka 125 
meters håll i mörker när du möter en 
bil med halvljuset påslaget. På vilket 
avstånd syns du utan reflex och 
med mörka kläder? 
 
1. 20-30 meter 
 
X. 50-60 meter 
 
2. 90-100 meter 
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Fråga 7:  

Hur mycket minskar utsläppen av 
kvävedioxid (NO) om en procents av 
bilåkandet i Sverige förs över till 
cykel? 

 

1. 500 ton per år 
 
X. 2 300 ton per år 
 
2. 22 300 ton per år  
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Fråga 8:  
Vilka av de 17 globala målen för 
hållbar utveckling (se bilden nedan) 
påverkas direkt och positivt om du 
går eller cyklar istället för att åka bil? 
1. Alla 
 
X. Mål 3,11 och 13 
 
2. Mål 2,6,13 och 15 
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Fråga 9: 
Vilka regler gäller på en cykelbana? 

 

1. Cykla på höger sida och omkörning på 
vänster sida.  
 
X. Cykla på vänster sida och gör 
omkörning på höger sida.  
 
2. Cykla på höger sida och 
gör omkörning på höger 
sida. 
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Fråga 10:  

Vad gäller när du cyklar på en 
gågata eller ett gångfartsområde?  
 

1. Högsta hastigheten gångfart och du har 
väjningsplikt mot gående. 
 
X. Högsta hastigheten är 10 km, du har 
väjningsplikt mot gående. 
 
2. Du måste leda din cykel.  
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Fråga 11:  
Räknas Segway och hoverboard 
som cykel? 

 
1. Ja, om de går i max 35 km/timmen och 
har maxeffekt om 200 W. 
 
X. Ja, om de går i max 20 
km/timmen och har en 
maxeffekt om 250 W. 
 
2. Nej. 
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Fråga 12: 
På 10 år har cykelförsäljningen: 

1. Sexfaldigats.

X. Minskat med 30%.

2. Inte förändrats.
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Fråga 13:
Vilken Åldersgrupp har flest 
elcyklar? 

1. 15-25 år

X. 40-46 år

2. 65 till 69 år
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Fråga 14:
Finns det cyklar att hyra på 
stationen i Ronneby? 

1. Ja

X. Vissa delar av året

2. Nej



Fråga 15:
Får man ta cykel med sig på tåget? 

1. Ja, om det finns plats. Det är även
gratis.

X. Ja, men man måste köpa en extra
biljett

2. Nej
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