
Sida 1/1 

 
Upplev underbara Österrike 

info@austriatravel.se │ www.austriatravel.se │ 0703-852202 │ Skaraborgsvägen 21 · 506 30 Borås 

Tips för din cykelresa 

Hjälm 
Hjälmplikt föreligger för barn yngre än 13 år. Det gäller när barnen själva cyklar men också 
när de sitter i barnsits på cykel eller sitter i en cykelkärra. 

Hjälmplikt för ungdomar och vuxna diskuteras. Att bära hjälm är alltså inte obligatoriskt men 
rekommenderas av myndigheter och intressegrupper. 

Vi rekommenderar att du använder hjälm och andra relevanta skydd. 

MTB på vandringsleder och skogsvägar 
Var medveten om att du inte kan cykla MTB var som helst. I Sverige samsas vandrare och 
cyklister ofta på samma leder. Så är det inte i Österrike. Vandringsleder är inga cykelleder 
utan är avsedda enbart för vandrare. 

I Österrike finns delvis ålderdomliga bestämmelser som kan göra det besvärligt för den som 
cyklar mountainbike. Det är nämligen förbudet att cykla på vandringsleder och på vägar som 
är angivna som ”Forststrasse” (=väg för skogsavverkning). I vissa regioner är relationen 
mellan cyklister å ena sidan och markägare och vandrare å andra sidan ganska infekterad. 

Det finns dock gott om undantag där cykling är tillåten. Vissa regioner är också betydligt mer 
tillåtande än andra. Cyklar du på leder som är MTB-märkta är också allt OK. Håller du dig 
till de leder som du fått med resebeviset så kan du känna dig trygg och på laglig mark! 

Nästan varje ort/region tillhandahåller särskilda cykelkartor. Där kan du hitta lämpliga 
cykelleder. Du kan alltid fråga på ditt boende eller på turistinformationen om vad som gäller. 

Om något blir fel på cykeln 
Ibland medföljer ett lagningspaket med vars hjälp du kan laga en punktering eller enklare fel. 

Om du inte kan laga cykeln själv ska du ringa det lokala kontaktnumret. Beakta de öppettider 
som kan finnas. Antingen lagas cykeln åt dig eller så får du en ersättningscykel. 

Ta hand om cykeln 
Se till att du låser och förvarar cykeln på säker plats. Många boende har särskilda cykelrum 
där du kan ställa cykeln. 

Du kan bli tvungen att betala en ersättning eller självrisk om cykeln skadas eller blir stulen. 

 

 

Saknar du något som vore bra att veta? Tipsa oss gärna! 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller felaktiga angivelser. 


