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TRAFIK och SÄKERHET - REGLER I RONDELLER av (Per Aspeli)

Rondellkörning

Internationellt körkort
Du bör eller måste ha internationellt körkort i de flesta länder utanför EU. I Norden eller inom EU 
behövs det inte. I USA rekommenderas det. I Thailand är det ett måste, annars böter. I Australien och
Nya Zeeland krävs en engelsk översättning av ditt svenska körkort, eller helst internationellt körkort.
Int. Körkort beställs genom Motormännen. Ladda ner deras ansökan, vidimerad fotokopia 
av fram. och baksidan av ditt körkort samt ett aktuellt foto av dig (3 x 4 cm), och skicka in 
din ansökan via e-post till korkort@msverige.se.  Glöm inte avge avresedag samt det land 
du ämnar besöka/köra i. Betalning mot faktura (400 kr för ej medlem).

Elbilsladdare hemma
  För hemmet – med skattereduktion för grön teknik dras upp till halva kostnaden för     
din elbilsladdare och installation direkt på priset. Cirkle K har gynnsamma priser.
  11 kW laddeffekt, 7,5 m fast kabel, uppkopplingsbar med Vi-Fi, märke ”Amps Halo”.

Laddstolpe vid t ex McDonald´s, Cirkle K (OKQ8) mfl
 McDonald´s har idag över 100 laddstolpar på över 70 restauranger år 2020, och 
fler kommer det att bli. Genom snabbladdning så hinner man åta sin mat
innan man åter kör iväg. Cirkle K (OKQ8) har 1000 laddplatser i Sverige, varav ett 
40-tal med snabbladdning. Det betyder att rena elbilar kan ladda upp till 80 % på 
en halvtimme. Av betydelse är bilens möjlighet att ta emot hög effekt.
Snabbladdning 150 kW via kortläsare kostar minst 6.0 kr/kWh, beroende på 
elkostnadsläget. Kan vara dubbelt, men kolla med aktuell mack.
Markerad parkeringsplats för elbilsladdning får bara bilar parkera som laddar.

Cirkulationsplats
Kallas också rondell, byggs ofta istället för en vägkorsning 
och där gäller speciella regler kring hur du ska köra. Man 
kan se platsen som en enkelriktad väg.
Du har väjningsplikt mot alla fordon som befinner sig inne i
rondellen. Har platsen flera körfält väljer du det som är 
lämpligast för den fortsatta färden och finns det skyltar om
körfältsval är du skyldig att följa dem. Vid högersväng 
placerar di dig i höger körfält och håller till höger, blinka.
Ge alltid tecken när du byter körfält inne i rondellen och 
blinka alltid till höger när du kör ut. (ej när du kör in)

Finns det gång- och cykelöverfarter före rondellen eller 
efter utfarten. Var extra uppmärksam. Släpp fram gående 
som är på väg över ett övergångsställe, vare sig du ska in 
eller ut ur rondellen. 

mailto:korkort@msverige.se
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj19_We7IDnAhWowsQBHWmoC50QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fntf.se%2Fbibliotek%2Finformationspaket%2Ffor-aldre%2Fkapitel-8-regler%2F&psig=AOvVaw3bOLESHKaHfvoQe9uRzw4I&ust=1579014112871351
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwifztCR74DnAhXC86YKHW5PD8EQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fmobil.kuriren.nu%2Fnyheter%2Flulea%2Fnya-rondellen-sa-ska-du-kora-nm5240006.aspx&psig=AOvVaw3bOLESHKaHfvoQe9uRzw4I&ust=1579014112871351

