TEKNIK

ER VINTERDÆK NØDVENDIGE?
Det er ikke altid lige gode råd, man får af de såkaldte "Dækspecialister". Der er for
meget "økonomi" involveret i "de gode råd", altså økonomi for sælgerne! Når du har
læst denne artikel, har du bedre kendskab til det korrekte dækvalg (om vinteren) end
mange af de, der sælger dækkene.
Tekst: Peter Dyrelund. Foto: Goodyear
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idste vinter var bilinspektør Victor
Hollnagel fra Færdselsstyrelsen til
det årlige møde med den nordiske
dækbranche, STRO (Scandivian Tyre and
Rim Organization). Her luftede han et synspunkt om, at vinterdæk ikke altid er det bedste dækvalg til en dansk vinter.
Der blev stort rama-skrig og dønninger i
branchen. Var dækbranchens påstande blot
en metode til at få solgt flere dæk?
Der blev efterfølgende samlet oplysninger fra alle mulige kilder om egenskaber af
sommer- og vinterdæk på forskellige underlag og ved forskellige temperaturer. Dækbranchen var ikke særlig leveringsdygtig i
brugbare undersøgelser, men forskellige
prøvningslaboratorier, m.v., havde lavet en
del undersøgelser. Der blev også holdt et
møde, hvor Continental-importøren indbød,
og de havde hentet teknikere fra Tyskland.
Resultaterne af undersøgelserne mundede
ud i et notat og en fælles pressemeddelelse
fra FDM, Statens Bilinspektion og Færdselsstyrelsen. Du kan finde pressemeddelelsen og undersøgelsens resultater, blandt
andet på:
www.fstyr.dk/nyheder/dækpressemed.pdf og
www.fstyr.dk/fagomraader/krav/bremseegenskaber.pdf

Men hvad var det nu for noget,
altsammen?
Ja, den vigtigste konklusion var, at dækbranchens massive påstand om, at almindelige
dæk ("sommerdæk") bliver stive og ubrugelige ved temperaturer på 7 grader og derunder, ikke er korrekt. Selv ved minus 5 grader
på tør vej står et almindeligt dæk bedre fast
end et vinterdæk.

"7 graders-teorien" er lanceret af reklame-afdelingerne, hvilket teknikeren fra
Continental – hårdt presset – indrømmede
på ovennævnte møde. Dækbranchen er enedes så godt om denne markedsføring, at den
benyttes af flere andre lande i Europa.
At "7-graders-teorien" har fået et skud for
boven betyder imidlertid ikke, at der ikke
kan være behov for vinterdæk i mange situationer. Lad os prøve at se lidt nærmere på
det.

dere opbygning og derfor ikke fungerer så
godt sammen med de mere eftergivelige
vinterdæk. For "ekstreme" vinterdæk (se
senere) kan vejgrebet nedsættes med helt op
til 35%!
På fugtig vej er billedet tilsvarende, dog
med knapt så stor ulempe for vinterdækket,
hvilket jo er naturligt, for på fugtig vej bliver ulempen med vinterdækkets bløde
opbygning af knap så stor betydning.

Vejgreb på sne og is
Parametre, der afgør, om
vinterdæk er fornuftige
Der er skrækkelig mange parametre, der
afgør, om det er fornuftigt at skifte til vinterdæk i en større eller mindre del af vinterhalvåret. De punkter, der har indflydelse, er
blandt andet:

Vinterdæk giver ca. 25% bedre vejgreb på
sne og ca. 45% bedre vejgreb på is. Der er
dog især i disse målinger store udsving mellem de forskellige dækfabrikater/modeller
og dækbredder, når man tester almindelige
dæks egnethed i sne og is.

"Sne-dage"
-

har bilen for- eller baghjulstræk?
har bilen forholdsvis brede dæk?
har bilen højhastighedsdæk?
skal bilen ubetinget kunne køre i al slags
vejr?
- bor man i byen eller på landet?
- skal bilen bruges på vinterferie i Nordskandinavien eller Alperne?

Hvor mange dage om året er der is eller sne
på vejen? Det afhænger selvfølgelig af, hvor
man bor, men det er i størrelsesordenen 10%
af vinterhalvåret. Så kan man jo lave den

Der er sikkert flere punkter, og de nævnte er
endvidere ikke entydige, for hvad er f.eks.
"brede dæk"?
Lad os se lidt på de facts, som er kommet
ud af undersøgelserne, samt resultater af test
m.v., som jeg er stødt på gennem tiderne,
senest ved test på KTI Roskilde, hvor jeg
selv var med til direkte sammenligning mellem Goodyear- og Michelin-dæk (se eventuelt Bil Magasinet nr. 11/2002). Bemærk, at
procentangivelser er behæftet med store
tolerancer i afhængighed af dækfabrikat,
bredde, hastighedskategori, m.v.

Temperatur-afhængigheden
Goodyear GT3
er et almindeligt dæk til mindre biler. Dette
dæk kan i mange tilfælde
(typisk mindre,
forhjulstrukne
biler) sagtens
klare en vinter.
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Den er der stort set ikke, og almindelige
dæk står bedre fast end vinterdæk på tør vej
ved enhver temperatur, også frostgrader.
Dette skyldes især vinterdækkets "bløde"
opbygning af karkasse og opslidsede slidbane, der jo i stedet er særlig velegnet til sne
og is. På tør asfalt står vinterdæk ca. 10%
dårligere fast. Ved bremsning med ABS er
resultatet ca. 15% dårligere, fordi ABSbremserne er tilpasset almindelige dæks hår-

Goodyear Eagle Touring er et almindeligt dæk til lidt større og hurtigere biler.
Hvis man har sådanne dæk, skal det
overvejes nøje, om man er nødt til at
skifte til andre dæk om vinteren.
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er typiske værdier ved at gå 2-3 størrelser op
i bredde.
Man kan se, at smalle og brede dæk ikke
har den voldsomme indflydelse, undtagen i
én situation, nemlig når man forsøger at
anvende et almindeligt dæk til snekørsel.
Her må dækket bestemt ikke være for bredt.

Michelin Maxi
Ice er et ekstremt vinterdæk til brug i
Nordskandinavien. Det er totalt
uegnet til kørsel
i Danmark.

Små og store biler
Små biler har som standardudrustning naturligvis ret smalle dæk (i absolutte størrelser),
mens store biler har ret brede dæk. Det viser
sig, at de små biler klarer sig meget bedre i
sne med deres smalle dæk end store biler
med deres bredere dæk. Den større vægt kan
ikke – som man ellers kunne forestile sig –
kompensere for ulemperne ved de bredere
dæk, når det gælder kørsel i sne.

Højhastighedsdæk

Goodyear Eagle F1 (her det nyeste) er
et højhastighedsdæk i lav profil til hurtige og sportslige biler. Dækket er uegnet til kørsel på sne og is.

første lille antydning af sammenhængen. Vil
man have reduceret sit vejgreb med 10-15%
i 90% af tiden (tørre/våde dage) ved at køre
med vinterdæk, eller med 25-45% i 10% af
tiden (sne/is-dage) ved at køre med almindelige dæk?
Allerede her kan man se, at det er
afgørende, om man f.eks. kan lade bilen stå
de få sne/is-dage, eller man kører med relativt smalle almindelige dæk, der stadig står
rimeligt fast i sne og is. Ligeledes har det
stor betydning, om man f.eks. hovedsageligt
skal køre i hovedstadsområdet eller på
hovedfærdselsårer, hvor vejene er ryddet i
stort omfang.

Jo højere hastighedskategori (H, V, W, Y, Z)
dækket er beregnet til, jo dårligere er dets
egnethed til kørsel på sne og is. Man kan
imidlertid ikke sige, at der er en afgørende
skillelinie, f.eks. at H-dæk er egnet, mens Vdæk er uegnet. Det kommer an på mange af
de andre parametre, der også skal inddrages
ved valget (for-/baghjulstræk, dækbredde,
kørselsmønster, m.v.).

Ekstreme vinterdæk
Et vinterdæk er ikke bare et vinterdæk. Der
findes vinterdæk, der virkelig er udlagt efter,
at de skal køre i sne og is hver eneste dag,

altså typisk dæk til det nordlige Skandinavien. Andre vinterdæk er de vinterdæk, som
mere er beregnet til kørsel i den øvrige,
nordlige del af Europa. Det er dæk, der er
lige knapt så gode på sne og is, men hvor
ulemperne ved kørsel på tørre og våde veje
til gengæld heller ikke er nær så store.
Hvis man vælger vinterdæk her i Danmark, gælder det om at undgå de ekstreme
vinterdæk. Der er ingen fornuft i at få de
sidste 10% forbedring i vinteregenskaber
med (til anvendelse 10% af tiden), når man
så skal leve med 10-20% yderligere forringelse i forhold til "almindelige" vinterdæk
på bar vej (tør/våd) i 90% af tiden.
Husk, at når der endelig er brug for vinterdæk, kan man ikke bare "flyve" af sted, fordi
man har ekstraordinært gode vinterdæk.
Oftest er man underlagt den kørselsrytme og
hastighed, som den øvrige trafik præsterer.
De ekstreme vinterdæk, som man bør
undgå, er blandt andet Nokian Hakkapeliitta
Q (de allerværste), Bridgestone Blizzak
MZ-01, Falken Espia, Goodyear Ice Navi og
Michelin Maxi Ice. De nævnte dæk er simpelthen totalt uegnede til at køre på bar vej
(tør/våd), og Alfa'ens gode køreegenskaber
går totalt fløjten med sådanne dæk.

Brede/smalle
På tør og våd vej står bredere dæk bedre fast
end smalle dæk. På is er der ikke den store
forskel, mens det på sne er de smalle dæk,
der står bedst fast. Der er imidlertid stor forskel på situationen, som i eksemplet herunder:
- På tør/våd vej står det brede almindelige
dæk ca. 5% bedre fast end det smalle.
- På sne står det brede almindelige dæk ca.
25% dårligere fast end det smalle.
- På tør/våd vej står det brede vinterdæk ca.
5% bedre fast end det smalle.
- På sne står det brede almindelige dæk ca.
5% dårligere fast end det smalle.
Procenterne er ikke faste, men afhænger
selvfølgelig af situationen, og hvor meget
bredere det "brede" dæk er. Men de nævnte
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Goodyear Ice Navi er et ekstremt vinterdæk til brug i Nordskandinavien. Dækket markedsføres ikke i Danmark, fordi
importøren – fornuftigvis – ikke ønsker
at sælge et dæk, der er uegnet til kørsel
i Danmark.

Selv i Norge foreslår den norske Alfaklub
i en artikel i deres seneste klubblad, at man
holder sig fra de ekstreme vinterdæk, hvis
man bor i det sydlige Norge eller langs hele
den norske vestkyst.
Sidste vinter var kæden af dækforretninger, Hjulcenteret (se næste side), ad mærkelige omveje kommet i besiddelse af et stort
lager Michelin Maxi Ice, som de annoncerede kraftigt for i Danmark. At de i det hele
taget forsøgte at sælge disse ekstreme vinterdæk i Danmark (Michelin-importøren har
slet ikke disse dæk på sit program), vidner
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▼

Nokian Hakkapeliitta Q er også et ekstremt vinterdæk til brug i Nordskandinavien. Det er totalt uegnet til kørsel i
Danmark.
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om den manglende seriøsitet hos i hvert fald
dele af dækbranchen.
Ved en afprøvning på bar vej på Køreteknisk Anlæg på Amager gav Michelin Maxi
Ice en forøgelse af bremselængden på 33% i
forhold til almindelige dæk!

Hjulcenteret (og mange andre) forsøger
at sælge vinterdæk ved brug af "7-graders teorien", som er ukorrekt ifølge de
mange foretagne undersøgelser.

Helårsdæk
Nogle dækfabrikanter har såkaldte "helårsdæk" på programmet. Desværre er der ikke
så mange sammenligninger med sådanne
dæk. Der er tale om dæk, som er en mellemting mellem almindelige dæk og vinterdæk. Helårsdæk har generelt lidt dårligere
egenskaber på tør og våd vej end almindelige dæk, men er noget bedre end almindelige
dæk på sne og is.
Helårsdæk kan være et alternativ om vinteren, hvis man ellers havde brug for et sæt
vinterdæk. Hermed klarer man sig nemmere
igennem de få rigtige vinterdage, men har
resten af tiden (ca. 90%) kun begrænset
ulempe ved dækkene.
Helårsdæk kan endda være en fornuftig
løsning til brug hele året, hvis man er meget
fokuseret på den økonomiske side af sagen
(man kan nøjes med ét sæt dæk), og man
samtidig skal kunne køre på dage med sne
og is. På bar vej (sommer/vinter) vil helårsdæk måske give en bremselængde fra 100
km/t, der er 2-3 meter længere end med
almindelige dæk. Vinterdæk kan derimod
nemt give en forøgelse på 5-10 m i bremselængde (fra ca. 40 til 45-50 m). Mens 2-3 m
længere bremselængde næppe giver den store sikkerhedsmæssige ulempe, er op mod 10
m længere bremselængde virkelig af betydning, når trafikken pludselig går i stå på
motorvejen, og man er lidt uopmærksom
(eller i andre situationer).
På dage med sne og is er helårsdækkene
rimeligt gode og ligger måske lidt tættere på
vinterdæk end på almindelige dæk med hensyn til vejgreb.
Til "Hr. Jensen" er helårsdækket derfor,
som nævnt, formentlig en fornuftig løsning
til helårsbrug, når der også skal kunne køres
i sne og is. Dette gælder især for de mellemstore og store biler med relativt brede dæk.
F.eks. kører selv en Ford Mondeo i dag med
205/55-16 dæk som standardudrustning.
Alfa-kørere er ikke "Hr. Jensen", men
sætter derimod generelt særlig pris på kontante køreegenskaber. Det vil derfor være
synd at sætte Alfa'ens – i forhold til de fleste
andre bilers – ekstra kontante køreegenskaber over styr ved at køre med helårsdæk
hele året.

Nedslidning

Hjulcenteret havde fået fat i et parti af
de ekstreme Michelin Maxi Ice vinterdæk, som de forsøgte at sælge til godtroende danskere. Forsøg har vist, at
disse dæk på bar vej giver 33% længere bremselængde end almindelige dæk.
De er derfor en sikkerhedsrisiko ved
langt den overvejende kørsel om vinteren i Danmark.
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Til kørsel om vinteren bør slidbanemønsteret ikke være under 3-4 mm. Dette gælder
både for almindelig dæk og vinterdæk. Især,
hvis man benytter sig af almindelige dæk
og/eller brede dæk, er dækmønsterdybden af
afgørende betydning for vejgrebet i sne.
Tidligere i artiklen er f.eks. nævnt, at på
sne står brede vinterdæk kun ca. 5% dårligere fast end smalle vinterdæk. Det er faktisk
sådan, at helt nye, brede vinterdæk står lige
så godt fast i sne som smalle vinterdæk! De
brede vinterdæk er dog mere påvirket af
nedslidning end de smalle, så vejgrebet på

Goodyear Vector 5 er et såkaldt helårsdæk. Dækket er kun lidt ringere på tør
og våd vej end et almindeligt dæk,
mens det på sne og is er betydeligt
bedre end et almindeligt dæk, uden dog
at være helt på højde med et vinterdæk.
Helårsdækket fås også som Eagle Vector EV2, der er til lidt større og hurtigere biler. Dette dæk vil typisk være en
god løsning til brug om vinteren på disse biler.

sne starter på samme niveau, og når dækket
er nedslidt (3-4 mm), er vejgrebet måske
faldet til 10% under det tilsvarende smalle
vinterdæk. Derfor er som et gennemsnit
angivet 5% dårligere vejgreb.

Aquaplaning
Afprøvninger af aquaplaning-egenskaberne
for almindelige dæk og vinterdæk viser, at
vinterdæk som regel er lidt dårligere (for
nye dæk og i samme størrelse). Det vil nok
overraske dig, men sådan er det altså! Noget
andet er så, at i "sne-smat", der kunne ligne
en slags aquaplaning, er der nok ingen tvivl
om, at vinterdæk er bedst. Der foreligger
dog ikke nogle videnskabelige undersøgelser heraf.
Man skal også huske, at brede dæk i det
hele taget er mere påvirket af nedslidning.
Nye, brede dæk har lige så gode aquaplaning-egenskaber som smalle (der er normalt
kompenseret for den øgede bredde ved at
lave forholdsmæssigt bredere riller), men i
takt med nedslidningen bliver brede dæk
dårligere aquaplanings-mæssigt end smalle
dæk. Man kan derfor ikke tillade sig at slide
brede dæk helt så meget ned som smalle
dæk, eller også må man med brede dæk
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Andre ulemper ved vinterdæk
Udover det dårligere vejgreb på bar vej
(tør/fugtig) giver vinterdæk også dårligere
styrepræcision. Det skyldes den blødere karkasse og de blødere, opslidsede gummiklodser i slidbanen. Altså, dårligere styrepræcision (også lang tid før man når skridgrænsen),
dårligere retningsstabilitet og større sidevindsfølsomhed.
I gamle dage støjede vinterdæk også mere
end almindelige dæk, men det er ikke så
udtalt mere.
Ofte vil vinterdækkene have en lavere
hastighedskategori. Derfor er de måske ikke
egnet til en tur ned gennem Tyskland med
tophastighed. Med den styrepræcision, der
er i vinterdæk, ville jeg også betakke mig
for at køre ned gennem Tyskland med 160
km/t med smalle vinterdæk.
Endelig skal man også regne med, at vinterdæk har en større rullemodstand.

Dækbranchens påstande
"7-graders-teorien" er udryddet, men hvad
så med påstanden om, at det i det lange løb
ikke koster mere at køre på vinterdæk?
Ja, den påstand holder heller ikke. I første
omgang skal man investere i både ekstra
dæk og fælge. Det er selvfølgelig dækforhandlernes ønske, for de vil hellere sælge et

Goodyear Ultra
Grip 6 er et
almindeligt vinterdæk. Dette
dæk vil forholdsvis sjældent være relevant, fordi de
pågældende
biler om vinteren ofte vil kunne klare sig med
almindelige dæk
eller helårsdæk.

Goodyear Eagle Ultra Grip
GW3 er et vinterdæk til lidt
større og hurtigere biler. Dette dæk kan
være en god
løsning til brug
om vinteren på
disse biler.
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sæt vinterdæk/fælge nu, end de vil sælge et
sæt almindelig dæk om to år.
Derudover er vinterdæk (i samme størrelse) dyrere end almindelige dæk, de bliver
slidt hurtigere (blødere dæk), og man kan
kun tillade sig at slide dem 2/3 af almindelige dæk (fra 8 mm mønsterdybde ned til 3-4
mm, i stedet for ned til 1,6 mm).
Hvis dækforhandleren kan sælge dig nogle vinterdæk, kan han måske også senere
sælge dig nogle dyre, brede lavprofildæk, og
måske endda fælge.
Torben Skovgaard fra Dækspecialisternes
Landsforening fortæller i en pressemeddelelse, at de videnskabelige resultater, som Færdselsstyrelsen har fundet frem fra anerkendte
prøvningslaboratorier i udlandet, ikke stemmer med hans og dækbranchens afprøvninger, men hverken foreningen eller dækbranchen i øvrigt har været i stand til at fremlægge andre, videnskabelige testresultater.
Torben Skovgaard fortæller endvidere, at
forholdet med, at almindelige dæk står bedre fast end vinterdæk – også ved temperaturer langt under 7 grader – ikke passer, hvis
man sammenligner gode vinterdæk med
dårlige sommerdæk. Nej, det kan da godt
være, men hvorfor i alverden skulle man
også lave en sammenligning mellem gode
vinterdæk og dårlige almindelige? Der er
vel ingen, der kører på dårlige dæk!

km/t. Når så vejen er dækket af sne, burde
hastigheden nedsættes til f.eks. 60 km/t,
men bilisterne nedsætter kun hastigheden til
f.eks. 90 km/t, og dermed er sikkerhedsmarginen stærkt nedsat.

Kommentar til de enkelte
punkter ovenfor
– For- eller baghjulstræk?

Biler med baghjulstræk er generelt uegnede
til sikker kørsel på veje med lav friktion. Jo
større bilens vægt er, og jo større motoreffekten er, desto tidligere mærker man ulemperne. Allerede på fugtig vej kan man
begynde at få stabilitetsproblemer med en
baghjulstrukket bil med god effekt.
"Ja, men vores trans-akselbiler har jo god
vægtfordeling", vil du måske hævde. Ja,
men det batter ikke noget i sammenligning
med en forhjulstrukket bil, når det gælder
om at komme fremad med mindst risiko for
ustabilitet. Jeg må også – selv om det piner
mig lidt i dette forum – bemærke, at en Alfa
75 3.0 V6 har dårligere vægtfordeling (mindre procentdel af vægten på baghjulene) end
en BMW 325i af samme årgang! BMW'en
har blot opnået den bedre vægtfordeling ved
at flytte det 17 kg tunge batteri fra forreste
hjørne af motorrummet til bageste hjørne af
bagagerummet!
– Forholdsvis brede dæk?

Færdselssikkerheden
Hvad er færdselssikkerhed? Er det noget
med antallet af dræbte og tilskadekomne,
eller er det noget med antal buler?
Statistikkerne siger, at der relativt ikke er
flere dræbte og tilskadekomne på de ca.
10% sne/is-dage i vinterhalvåret. Der er
måske nok flere uheld, men de er mindre
alvorlige på grund af de lavere hastigheder.
Der er heller ikke i statistikken belæg for
en påstand om, at bilister med vinterdæk
kommer ud for færre uheld end bilister med
almindelige dæk. Hverken i perioder med
sne/is eller i de andre perioder.
Vi kender godt nok begrebet "den første
snevejrsdag", hvor der sker en masse mindre
uheld, som koster dyrt for forsikringsselskaberne, men ville det blive væsentligt bedre,
hvis alle kørte på vinterdæk? Det er ikke til
at vide, men en påstand kunne være, at gennemsnitshastigheden ville stige på snedage,
hvis alle bilister havde vinterdæk, og at sikkerhedsfordelen så ville blive sat over styr i
forhold til nu, hvor førere af biler med
almindelige dæk presser hastigheden nedad
for alle bilister.
I den forbindelse bemærkes, at der er en
tendens til, at hastigheden ikke nedsættes
tilstrækkeligt i forhold til omstændighederne. I tørt vejr er den (objektivt set) forsvarlige hastighed måske de 130 km/t, der køres
på motorvejen. I regnvejr er den forsvarlige
hastighed f.eks. 100 km/t, men bilisterne
nedsætter kun hastigheden til f.eks. 120

Dækbredden har indflydelse på egnetheden
ved kørsel på sne. Den dækstørrelse, som
grundversionen af en given model er forsynet med, vil som regel kunne klare sig rimeligt – også på sne. En Alfa 156 med 185/6515 vil klare sig pænt i sne med almindelige
dæk. Når man går op til en bredde på 205
eller 215, begynder det at knibe.
– Højhastighedsdæk?

Én af grundene til, at det bredere dæk er
væsentlig dårligere i sne og is er, at det som
regel samtidig er beregnet til højere hastighed. Et højhastighedsdæk er stivere og hårdere i opbygningen for at kunne modstå
påvirkningerne ved høj fart, og det er en
bagdel på is og sne.
– Skal bilen ubetinget kunne køre i al
slags vejr?

Nogle vil kunne blive hjemme de få dage,
hvor vejret er allerværst, eller også kan man
tage offentlig transport. Den offentlige
transport tager måske normalt længere tid
end ved kørsel i egen bil, men en morgen
med snekaos kan reducere den mulige gennemsnitshastighed – selv på motorveje – til
så lave størrelser, at det er hurtigere at tage
tog eller bus.
– Bor man i byen eller på landet?

Dette er en forlængelse af ovenstående
spørgsmål om nødvendig kørsel. Hvis man
bor helt ude på landet med kun små biveje,
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▼

være særlig opmærksom og nedsætte hastigheden ekstraordinært de få gange om sommeren, hvor der er risiko for aquaplaning.

TEKNIK
og man skal kunne komme frem hver dag,
ja, så er der nok ingen vej uden om vinterdækkene. Du vil dog – selv i meget sne –
sagtens kunne komme frem i en Citroën
2CV med almindelige 125-15 dæk, ligesom
en VW Polo med 155-13 dæk også kommer
godt frem, uanset den ikke har vinterdæk.
– Skal bilen bruges på vinterferie i
Nordskandinavien eller Alperne?

Hvis man skal på vinterferie i Nordskandinavien eller måske Alperne, slipper man
ikke for at have rådighed over nogle vinterdæk. Hvis ikke man kan leje/låne nogle, så
har man dem selvfølgelig også til brug herhjemme, men man bør så begrænse brugsperioden mest muligt.

Konklusion
Det er meget svært at komme med en simpel
og let forståelig vejledning, der passer på
alle folks situation. Der er uhyre mange
parametre, der spiller ind.
Dækbranchen har formået at få enhver,
der ikke skifter til vinterdæk om vinteren, til
at føle sig moralsk uansvarlig. Som det
fremgår af denne gennemgang, vil det for
mange bilister være vinterdæk, der er det
mest fornuftige valg, men for mange andre,
vil det være almindelige dæk, der er det rigtigste valg.
Hvis du – efter at have set på din bil, dens
dæk samt dine kørselsbehov – må konkludere, at du ikke kan køre på de almindelige
dæk om vinteren, skal du vælge blandt de
følgende:
– Almindelige dæk ("sommerdæk") i
original størrelse

Dette kan være et alternativ, hvis begrundelsen for at skulle skifte til noget andet om
vinteren er, at du om sommeren kører med
brede, højhastigheds/lavprofildæk.
– Helårsdæk

Ulemperne ved kørsel med helårsdæk i 90%
af vinteren (de tørre/våd dage) er mindre
end på vinterdæk, og helårsdækkene klarer
sig rimeligt de ca. 10% af tiden, hvor der er
sne og is. Helårsdæk kan derfor være et fornuftigt valg om vinteren.
Hvis du ikke er så interesseret i de bedste
køreegenskaber og skal kunne køre i sne og
is om vinteren, samtidig med at du ønsker
den billigste løsning, kan helårsdæk være en
mulighed netop til brug hele året.
– Brede vinterdæk

Hvis du om sommeren kører med brede,
højhastigheds/lavprofildæk, kan du reducere
ulemperne ved overgang til vinterdæk ved
ikke samtidig at vælge nogle, der er smallere end de, som du bruger om sommeren.
Brede vinterdæk står relativt godt fast på tør
og våd vej, og når det bliver sne og is, er de
– især så længe de ikke er alt for slidte –
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næsten lige så gode som smalle vinterdæk.
Husk, at vinterdækkene ikke skal være af
den ekstreme type.
– Smalle vinterdæk

Smalle vinterdæk (smalle = i original
størrelse eller smallere) kommer kun på tale,
hvis du virkelig har brug for vinterdæk, og
du ikke har råd til løsningen med brede vinterdæk, der bør udskiftes ved en mindre
nedslidning (4 mm i stedet for 3 mm
mønsterdybde) end de smalle vinterdæk.
Husk, at vinterdækkene ikke skal være af
den ekstreme type.

valgt denne størrelse, fordi man sætter pris
på udseendet og de mere præcise køreegenskaber? Til kørsel på bar vej er der næppe
den store forskel på almindelige dæk i
størrelse 185/65-15 og vinterdæk i størrelse
215/45-17, men i sne og på is vil vinterdækkene i størrelse 215/45-17 være bedre end
de almindelige 185/65-15 dæk.
Den bedste og sikreste, men også langt
den dyreste løsning er altså at køre med
215/45-17 almindelige dæk om sommeren
(og kun slide dem ned til 3 mm mønsterdybde) og samme størrelse, 215/45-17, helårsdæk eller vinterdæk om vinteren (og kun slide dem ned til 4 mm mønsterdybde).

– Dæktest

Læs vinterdæktest, og vælg de vinterdæk,
der kører bedst på tør og våd vej. Der er
trods alt så sjældent rigtig sne og is, at det
ikke er afgørende, om vinterdækkene har de
sidste ekstra procent vejgreb i sne og is, for
de er i forvejen betydeligt bedre i disse situationer end de almindelige dæk.

Aktuelle valg for en Alfa 156
På baggrund af ovenstående har jeg valgt at
omtale mulighederne for Alfa 156, den mest
almindelige bil i vores klub.
Hvis vi som udgangspunkt forudsætter, at
man ikke skal på vinterferie i Nordskandinavien eller Alperne, og at man ikke bor på
en gård på landet med en lang markvej, der
skal forceres for at komme på "mere fast
grund", kan vi konkludere følgende:
Der er tre muligheder med hensyn til
dækvalg for at komme godt og sikkert gennem vinteren:
– Almindelige dæk i størrelse 185/65-15.
– Helårsdæk eller vinterdæk i størrelse
205/60-15 eller 205/55-16.
– Helårsdæk eller vinterdæk i størrelse
215/45-17.
Hvis bilen kører med 185/65-15 dæk, er det
ikke nødvendigt at skifte til vinterdæk. Disse
dæk kører også temmelig godt i sne og smat.
Hvis man har 205/60-15 eller 205/55-16,
er situationen den mest vanskelige. Man kan
nemlig godt klare sig gennem vinteren med
lidt forøget påpasselighed, når det er sne og
smat. Hvis man vil forbedre sin situation på
de få snedage, må man skifte til almindelige
185/65-15 eller helårsdæk i samme størrelse
(altså 205/60-15, henholdsvis 205/55-16).
Hvis man i højere grad skal kunne køre,
uanset der er sne og is, så kan man vælge
vinterdæk i samme størrelse (altså 205/6015, henholdsvis 205/55-16).
Hvis man kører med 215/45-17, kommer
man næppe problemfrit igennem vinteren,
med mindre man kan lade bilen stå på de
værste snedage. Alternativet er her alle de
ovennævnte muligheder. Hvis økonomien
ikke spiller den store rolle, vil det være
naturligt at vælge 215/45-17 helårsdæk eller
vinterdæk. Man har vel trods alt oprindelig

Afsluttende bemærkninger
Jeg ser en hel masse biler, der kører med
sorte, ubeskyttede stålfælge (uden navkapsler) om vinteren. Jeg ved godt, at ejeren –
ved ikke at montere navkapsler – forsøger at
signalere, at "jeg kører naturligvis ikke bare
en almindelig standardbil, men jeg har store,
flotte alufælge om sommeren." Køb dog
nogle navkapsler til bilen, så den ser nogenlunde ud, også om vinteren! Eller hvorfor
ikke købe nogle flotte alufælge til vinterbrug også? Der findes mange, der er egnede
til vinterkørsel, og de malede typer kan jo
blot males igen, hvis de bliver grimme. Så
ser bilen flot ud hele året, og om vinteren
skiller den sig endog ekstraordinært positivt
ud i forhold til gennemsnittet.
Den anden bemærkning vedrører, at jeg
også tidligere er faldet i fælden vedrørende
vinterdæk, fordi jeg ikke havde analyseret
situationen ordentligt.
Min Alfasud blev i mange år brugt til daglig kørsel på næsten 200 km (til og fra arbejde). Standard dækmonteringen var 165/7013, men jeg havde 185/60-14, hvilket på det
tidspunkt var ret ekstremt. Da jeg mente, at
vinterdæk var nødvendigt til mit kørselsbehov (og ud fra den anvendte dækstørrelse),
valgte jeg efter gode råd de allerbedste vinterdæk, altså de bedste til sne og is. Det var
Gislaved Frost i størrelse 145-13 (alle tre
nævnte størrelser har samme omkreds).
Det var jo fuldstændig forfejlet, kan jeg
se nu. Den temmelig hårdt tunede Alfasud
med 145-13 nordiske vinterdæk var næsten
ikke til at styre på tør og våd vej og krævede
forsigtig kørsel hele tiden. Man glædede sig
virkelig til at få de almindelige dæk på, når
det blev påske (det var efter en sådan vinter
med forsigtig kørsel, at strømfordelerens
mekaniske omdrejningsbegrænser havde sat
sig fast og ikke virkede, for den var ikke
blevet "masseret" hele vinteren).
Når det virkelig var sne og is, var dækkene perfekte, men hvad nyttede det, når man
alligevel var nødt til at køre i kø med andre
bilister, der kørte på sommerdæk, og som
måske endda nedsatte hastigheden til det,
som var forsvarligt i deres situation?
■
Man skal lære, så længe man lever!
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