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PRESSEMEDDELELSE  

København, 17 april 2013  

Hver 2. kender ikke fabrikatet på dækkene 
 
Halvdelen af de danske bilister ved ikke, hvilket f irma, der har lavet dækkene på 
familiens bil. Og næsten halvdelen kender ikke love ns krav om mønsterdybde. 
Det viser en dugfrisk undersøgelse, som Michelin ha r foretaget. 
 
Selv om dækkende er til et af bilens mest afgørende sikkerhedselementer, ved danske bilister 
meget lidt om deres dæk. I en ny undersøgelse, som Michelin har lavet blandt 1 000 
respondenter1

 i Danmark svarer mere end hver anden bilist ”Nej” til spørgsmålet: ”Ved du, 
hvilket fabrikat der er på de dæk, du anvender?” 
  
Bland kvinder svarer næsten to tredjedele, at de ikke kender fabrikanten af bilens dæk. Fire ud 
af 10 af de mandlige bilister svarer ”nej” på spørgsmålet. 
 
- At have de rigtige dæk på bilen er et af de vigtigste sikkerhedsaspekter under kørslen. Derfor 
er det bemærkelsesværdigt, at bilisternes kendskab til deres dækproducent er så begrænset, 
som vores undersøgelse viser, siger Lotta Wrangle, pressechef, Michelin Nordic. 
 
- Kønsforskellen kan forklares ved, at dækkende stadig i dag er mændenes domæne, hvilket 
understreges i vores undersøgelse. Her kan vi bl.a. se, at det hovedsageligt er manden, som 
står for at skifte dæk på familien – f.eks. nu, hvor skiftet til sommerdæk står for døren for 
mange, tilføjer hun. 
 
Kender ikke loven  
I undersøgelsen beder Michelin også bilisterne at angive lovens mindstegrænse for 
mønsterdybden på sommerdæk. 
 
Og også, når det gælder loven slå den manglende viden om dækkende og deres betydning for 
sikkerheden på vejene tydeligt igennem i undersøgelsen. 
 
Således ved kun godt 55 pct. af de adspurgte, at et sommerdæk ifølge loven mindst skal have 
en mønsterdybde på 1,6 mm. Igen er mændene de mest vidende, når det kommer til dækkene. 
67 pct. af mændene angiver korrekt mønsterdybde. Det præsterer kun 37 pct. af kvinderne. 
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1 Michelins undersøgelse er foretaget af PFM Research på vegne af Michelin den første uge i april 2013. Her medvirker 1 000 
danskere med svar på spørgsmål om deres dæk og dækvaner. 
 


