
Vintercykla säkert 
Hela RESAN!
Hör du till dem som ställer undan cykeln när 
vintern kommer för att det känns läskigt och 
obekvämt att cykla när det är snö och halt? 

Tänk om! Det går att cykla säkert och bekvämt 
året runt. Här ger vi några enkla tips om bland 
annat dubbdäck, elcyklar och hur du klär dig 
under vinterhalvåret.

HELA RESAN



Ta hand om cykeln! 
  Vid snö kan något mindre luft i 

däcken ge bättre grepp.

  Se till att din cykel har fungerande 
bromsar, reflexer och lampor.  
Ha rejäla lampor så att du både ser 
och syns, men undvik alltför starka  
lampor riktade uppåt som kan blän-
da medtrafikanter.

  På elcyklar tar batteriet slut snabbare 
i kallt väder. Ta gärna in batteriet 
när temperaturen närmar sig nollan 
och räkna med att ladda batteriet 
oftare. Lämna inte batteriet ute alls 
under femton minusgrader. Undvik 
att ladda kraftigt nedkylda batterier 
då detta kan försämra kapaciteten 
permanent. 

  Fryser ditt cykellås lätt? Utrusta dig 
med cykelolja!

  Vatten, sand och framförallt salt tär 
på lack, bromsskivor, nav och kedja.  
Tvätta ibland kedja och nav med 
trasa, smörj med olja och låt torka 
frostfritt. På så sätt tål din cykel även 
vintercykling.

Ta hand om dig!
  Klä dig med lager på lager och 

vindskyddande kläder. Du blir varm 
efter en stund på sadeln, så sikta på 
att det ska kännas något kyligt vid 
starten.

  Med ett sadelöverdrag slipper du 
starta med frost på sadeln om cykeln 
står ute. Det finns också härliga 
varma sadelskydd att värma rumpan 
med under cykelturen.

  Anpassa fart efter väglag och mörker. 
Undvik snabba inbromsningar,  
speciellt med frambroms och om 
du har elcykel. Bromsa innan kurvan 
istället för i den!

  Använd hjälm och reflexväst. Blir det 
knöligt med en tjock mössa under 
hjälmen så är ett bra alternativ att 
använda en tunn vindmössa eller 
använda ett hjälmöverdrag ihop 
med en tunn vanlig mössa. 

  Kolla med din kommun vilka cykel-
vägar som har bäst vinterunderhåll.

  Med dubbdäck får du bra fäste på 
vinterväglag. En tredjedel av alla 
singelolyckor med cykel beror på 
förlorat väggrepp. 

  I stadstrafik rekommenderas cirka 
100 dubbar per däck. På en elcykel 
vill du kanske ha fler eftersom risken 
för att slira ökar med elcyklar.

  Dubbdäcken håller många säsonger 
och investeringen betalar snabbt av 
sig i jämförelse med daglig bilkör-
ning eller bussåkande. 

  Sätt på dubbdäcken när temperatu-
ren går mot nollan. De klarar av att 
köras på bar asfalt och du vill hellre 
ha dem på för tidigt än för sent.

Dubbdäck på cykeln – en extra trygghet
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