
RegleR og loVKRAV 
foR bRug Af VinteRdæK

dAnMARK noRge
VINTERDÆK
I Danmark er der ikke generelt krav om vinterdæk. 
Mindste mønsterdybde er 1,6 mm.
Pligten til at overholde den generelle sikkerhed 
på vejene ændres ikke.

SNEKÆDER
Snekæder må monteres på alle køretøjer, 
hvis vej-og trafikforhold kræver det.

PIGDÆK
Er tilladt fra 1. november  –  til 15. april

Hastigheder efter vejskilte, ingen særlige
forholdsregler

Pigdæk skal monteres på alle fire hjul.

VINTERDÆK
I Norge er der krav om brug af vinterdæk “Når føret 
gør det nødvendigt, må et motorkøretøj ikke bruges, 
uden at hjulene er sikret tilstrækkeligt vejgreb ved 
hjælp af pigdæk, snekæder eller lignende”. 

Altså: at man om vinteren skal køre med vinterdæk 
eller pigdæk. 
Vinterdæk skal monteres på alle 4 hjul og have en 
minimumdybde på 3 mm.

SNEKÆDER
Man skal medbringe snekæder ved kørsel i Norge. 
Loven kræver, hvis situationen er tilstede, at man 
benytter snekæder.
Biler med en totalvægt på 3500 kg eller derover 
skal uanset vejrforhold medbringe snekæder.

PIGDÆK
Det er tilladt at køre med pigdæk fra 1. nov. til første 
søndag i den følgende påske. I de nordlige provinser 
(Nordland, Tromsø og Finnmark) er det dog er tilladt 
at køre med pigdæk fra 15. okt. til 1. april.

Pigdæk skal monteres på alle fire hjul.

§



RegleR og loVKRAV 
foR bRug Af VinteRdæK

SVeRige finlAnd
§

VINTERDÆK
I Sverige er det krav om at køre med vinterdæk i peri-
oden 1.december - 31. marts, når vejene er våde og 
temperaturen er omkring 0 grader eller derunder, eller 
når der er sne og is på vejen. 

Vinterdækkene skal være M+S mærkede, have 
minimum 3 mm mønsterdybde og være godkendt 
til kørsel i Sverige. Der skal også være vinterdæk 
på anhængere/påhængsvogne. 

Der er ikke krav om vinterdæk for køretøjer over 3,5 
tons, men hvis man kører med sommerdæk skal de 
have en mønsterdybde på mindst 5 mm.

SNEKÆDER
Snekæder er ikke påbudt, men kan benyttes når 
vejr- og vejforhold kræver det.

PIGDÆK
Pigdæk er tilladt i perioden fra 1.oktober - til 15. april. 

Pigdæk skal monteres på alle fire hjul.

VINTERDÆK
I Finland er der krav om brug af vinterdæk fra 
1. december til 15. februar. 
Vinterdæk skal være M+S mærkede, monteres 
på alle 4 hjul og have mønsterdybde på mindst 
3,0 mm og 5 mm anbefales.

SNEKÆDER
Kørsel med snekæder er tilladt i perioden for 
vinterdæk.

PIGDÆK
Kørsel med pigdæk er tilladt i perioden fra 
1. november til 2. påskedag.

Pigdæk skal monteres på alle fire hjul.
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tYSKlAnd itAlien
§

VINTERDÆK
Ifølge loven skal biler i Tyskland være udstyret med 
vinterdæk, når der er sne, snesjap, frost eller is på 
vejene. 

Dækkene skal være vinterdæk mærket med M+S 
og et snefnugssymbol eller være helårsdæk mærket 
M+S. Der er ikke særskilt krav om vinterdæk på an-
hængere, men det anbefales.

SNEKÆDER
Det er tilladt at benytte snekæder med max. hastighed 
50 km/t. I bjergområder vil der i vintervejr være skilte, 
hvis snekæder er påkrævet. 

PIGDÆK
Det er ikke tilladt at køre med pigdæk i Tyskland. 

VINTERDÆK
I NordItalien skal bilen være udstyret med vinterdæk, 
eller man skal medbringe snekæder i perioden 
15. oktober til 15. april. 

SNEKÆDER
Ved skiltning omkring snekæder accepteres både 
kørsel med snekæder og med vinterdæk. 
Biler udstyret med snekæder må max. køre 50 km/t.

PIGDÆK
Pigdæk er tilladt fra 15/11 til 15/3 for køretøjer under 
3500 kg. Max.hastighed på motorvej er 120 km/t, 
på landevej 90 km/t. Kører man med pigdæk skal 
alle 4 hjul have pigdæk - også en evt. anhænger. 
Desuden anbefales stænklapper på baghjulene. 

Pigdæk skal monteres på alle fire hjul.
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Schweiz fRAnKRig
§

VINTERDÆK
Vinterdæk er ikke påbudt, men køretøjer, der ikke er 
udrustet til at køre i vintervejr, kan idømmes bøder. 
I praksis betyder det, at man skal køre med vinterdæk 
og medbringe snekæder. 

SNEKÆDER
Snekæder er obligatoriske i områder, hvor der er skiltet 
med det. Snekæder monteres som minimum på de 
trækkende hjul. 

PIGDÆK
Pigdæk er tilladt i perioden fra 1. november 
til 30. april på køretøjer under 7500 kg samt 
på evt. anhængere. 

Piggene må max. være 1,5 mm. Det er dog forbudt at 
køre med pigdæk på motor- og motortrafikveje. 
Undtaget er vejene ved San Bernardino- og St. 
Gotthard-vejtunnelerne, hvor pigdæk er tilladt. 

Køretøjer med pigdæk må max. køre 80 km/t, hvilket 
skal angives på bilen i form af et fartklistermærke.

Pigdæk skal monteres på alle fire hjul.
 

VINTERDÆK
Det er ikke obligatorisk at køre med vinterdæk i 
Frankrig, men det anbefales, når der er sne eller is 
på vejene. 
Dækmønsteret skal minimum være 3,5 mm. 

SNEKÆDER
Snekæder skal benyttes, når skiltningen indikerer det. 
Køretøjer med snekæder må max. køre 50 km/t. 

PIGDÆK
Brugen af pigdæk er tilladt fra lørdagen før 
1. november til den sidste søndag i marts på biler 
under 3500 kg samt kommercielle passagerkøretøjer. 
Max hastighed ved kørsel med pigdæk er 90 km/t. 

Hvis vejrforholdene kræver det, kan myndighederne 
udvide perioden for brug af pigdæk. 

Pigdæk skal monteres på alle fire hjul.
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ØStRig
§

VINTERDÆK
Fra den 1. november til den 15. april skal der være 
vinterdæk på bilen, når det er vinterføre. 
Vinterdæk skal være mærket med M+S og have en 
dybde på minimum 4 mm.
Det vil sige, når vejene er dækket af sne, slud eller is. 

Vinterdækkene skal monteres på alle 4 hjul.

Kørsel med sommerdæk kan dog accepteres, såfremt 
man har monteret snekæder på de trækkende hjul. 
I så fald er den anbefalede max. hastighed 50 km/t.
 
Det er i øvrigt førerens ansvar, at bilen er udstyret 
med det nødvendige vinterudstyr. Hvis man lejer 
en bil, skal man derfor selv huske at tjekke, om 
det påkrævede vinterudstyr forefindes. 

SNEKÆDER
Snekæder er tilladt i Østrig. Kører man med snekæder, 
er den anbefalede maksimumhastighed 50 km/t. 

Kæder skal have godkendelsen ÖNORM V 5117 
for mindre køretøjer og ÖNORM V 5119 for større 
køretøjer.

PIGDÆK
Pigdæk er tilladt fra 1. oktober til 31. maj, dog 
kun på køretøjer op til 3.500 kg.

Max. hastighed med pigdæk er på motorvej 
100 km/t og på landevej 80 km/t.

Når man kører med pigdæk, skal der desuden i 
bagruden påsættes en “pigdæksmærkat”.

Pigdæk skal monteres på alle fire hjul samt på en 
evt. anhænge.
 


