
Undersökning visar: Vintercyklister väljer
sadelmuff före dubbdäck

Vintercyklisterna blir fler och fler.
Men trots att is och snöhalka är anledning till att var femte cyklist
skadas allvarligt så är det få som sätter på dubbdäck på sin cykel
under vintertid.

– Det bästa sättet att minska olycksrisken på halt väglag, ur
cyklistsynpunkt, är dubbdäck. På torr snö fungerar sommardäcken fortsatt
ganska bra, men när det råder ishalka måste man helt enkelt ha dubbar för
att få fäste i svängarna, säger Irene Isaksson-Hellman,
trafiksäkerhetsforskare på försäkringsbolaget If, i ett pressmeddelande.

I en ny undersökning har försäkringsbolaget If ställt frågan om vilken
extrautrustning som vintercyklisterna använder mest under
vinterhalvåret.

Endast sju procent svarade att de använder dubbdäck i
undersökning av If. Bilden är ett montage.
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På förstaplats hamnade – sadelmuffen. Nästan var tionde har en sådan.
Endast sju procent svarar att de använder dubbdäck vilket kan tyckas
anmärkningsvärt.

–  För att undvika halkolyckor är det bra att lära sig var vägen kan vara
extra hal. Det gäller exempelvis broar, vägar som går längs med öppet
vatten och partier av väg som skuggas av träd. Man bör också lägga på
minnet att när det är någon plusgrad ute så är vägytan ofta kallare än
luften, vilket kan skapa isbildning, säger Irene Isaksson-Hellman.

När det gäller extrautrustning till cykeln under vinterhalvåret visar IFs
undersökning att sadelmuff, cykelhandskar, dubbdäck, extra tåligt lås och
hjälmmössa är topp-5.

FAKTA/Tips för säkrare vintercykling

• Byt till dubbdäck.

• Släpp vid behov ut lite luft ur däcken för att få bättre fäste.

Vid ishalka behövs dubbdäck för att du som cyklist ska
få fäste.
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Tipsa oss!
Har du något du vill berätta eller kanske

fångat något intressant på bild?

Skicka tips

• Kolla bromsarna oftare under vintern, både hand- och fotbroms, och byt
ut bromsklossarna om det finns behov.

• Rengör bak- och framlampan samt reflexytor regelbundet.

• Klä dig varmt.

Källa: Försäkringsbolaget If.
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