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Språk Sverige

Det blir knappast enklare att cykla än i Danmark och cykelsemesterar i landet är därför extremt
populära. Nedan följer några vägregler för cyklister. Om du följer dessa kommer din cykelsemester
att bli en avslappnad och njutningsfull upplevelse.

Nödvändig utrustning
Din cykel måste vara utrustad med ringklocka, en vit reflex fram, gula reflexer på pedaler och hjul
samt en röd reflex bak. I Danmark är reflexer monterade enligt dessa anvisningar som standard,
vilket gör att du inte behöver tänka på detta när du hyr en cykel. Om du däremot väljer att ta din
egen cykel med på semestern måste du se till att den är rätt utrustad.
När du cyklar efter mörkrets intåg måste du ha fungerande cykellysen, vitt fram och rött bak. Om du
saknar cykellysen kan du köpa det i närbutiker och cykelaffärer i Danmark.
Cykelkärror måste ha två vita reflexer fram och två röda reflexer bak samt två gula reflexer på
vardera sidan. När mörkret faller måste du se till att cykelkärran är försedd med ett rött cykellyse,
antingen baktill eller på vänster sida.

Att skjutsa barn på din cykel
Om du är över 15 år får du skjutsa två barn under åtta år på din cykel, förutsatt att cykeln är försedd
med lämplig utrustning - exempelvis cykelsits. Om du har en cykelkärra får du skjutsa två barn
oavsett ålder. Barn som skjutsas i cykelsitsar och cykelkärror måste alltid spännas fast ordentligt.

Trafikregler
You must always cycle on the right-hand side of the road and if there’s a bike path, you should use
this. If you are turning left, cross over the road you will join, so that you are waiting with the traffic
on the right-hand side. Then go with the traffic when the light is green. Cyclists must use their arms
to signal that they are slowing down, turning or stopping.
Du måste alltid cykla på höger sida om vägen, detsamma gäller om du åker på en särskild cykelväg.
Om du ska göra en vänstersväng bör du stanna till och titta noggrant så att inga bilar kommer innan
du korsar vägen. Stig gärna av cykeln och för den gående över vägen. Som cyklist måste du
använda dina armar för att signalera till medtrafikanterna att du saktar in, tänker svänga eller
stannar.

Cykelhjälm
Du är inte skyldig enligt lagen att bära cykelhjälm.
Läs mer om lagar och regler för cyklister [2] i Danmark.
För mer information om var du hyr cyklar, inspiration inför cykelsemestern och mycket mer - klicka
dig vidare till "På cykel i Danmark" [3]
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