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Dette må du sjekke før du setter på sommerdekkene  
 
Skal du skifte dekk i påsken, eller tar du vinterde kkene en siste tur på fjellet? 
Sjekk mønsterdybden på sommerdekkene og spar deg br y og ergrelser. 
 
Godt være og lite snø gjør at mange norske bilister vil legge om til sommerdekk på bilen i påsken. Men 
etter et halvt års vinterdvale bør dekkene ha litt tilsyn. 
 
– Sjekk at mønsterdybden på dekkene holder seg godt over lovens krav, sier Frode Abrahamsen i 
Michelin i Norge. – Norske vårveier kan være våte og kalde, og det stiller ekstra krav til dekkmønsteret. 
Har du dekkene på dekkhotell, så spør gjerne betjeningen til råds. Det kan spare deg for både tid og 
penger, samtidig som du kjører sikrere. Starter du sesongen på lovens minstekrav om 1,6 mm 
mønsterdybde er det ikke lenge før du må skifte. 
 
Sjekk dekktrykket 
– Sjekk også lufttrykket i sommerdekkene, sier Frode Abrahamsen. – Gjennom et halvt års lagring er det 
naturlig at dekkene mister litt luft, så få det på stell med en gang. Feil dekktrykk reduserer dekkets levetid 
og øker drivstofforbruket. Skal du på påskeferie er bilen sannsynligvis tyngre lastet – da er dekktrykket 
ekstra viktig.  
 
I Michelin utførte i en undersøkelse som viste at bare 58 prosent av norske bilister vet hva som er minste 
tillatte mønsterdybde for sommerdekk: 1,6 mm. 
 
Hvor gamle er sommerdekkene? 
Dekk som er eldre enn 5 år bør sjekkes nøye av fagmann minst hvert påfølgende år. Dekk som er eldre 
enn 10 år bør skiftes også selv om mønsteret er mer enn 1,6 mm. (3 mm for vinterdekk.) Gummien i 
dekket blir stiv over tid, noe som svekker både veigrepet og dekkets motstandsdyktighet mot skader. 
 
Sjekk dekkets produksjonsdato på dekkets sidevegg. Fire sifre viser produksjonstidspunkt (DOT). Et dekk 
merket “1013” ble for eksempel produsert i uke 10 i året 2013. 
 
Det er brukstiden som betyr mest for dekkets aldring. Nye dekk som ligger på lager har en 
beskyttende hinne som hindrer uttørking. De kan lagres opptil tre år fra produksjonsdato uten 
påvirkning. En korrekt lagring i et par sesonger er derfor ikke noe problem. Når dekket tas i bruk, 
aldres det derimot hele 17 ganger raskere. To måneders bruk tilsvarer ca. tre års aldring på lager. 
 
Større hjul på moten 
Norske bilister lever på en stadig større fot! I fjor var hvert femte dekk som ble solgt 17 tommer eller mer. 
 
Lagre vinterdekkene riktig 
Før du lagrer vinterdekkene bør du vaske både felg og dekk fri for fett og salt. Deretter bør dekkene 
lagres tørt, mørkt og kjølig i stabil temperatur. Dekk som er montert på felg kan lagres liggende eller 
stående. 
 
– Stadig flere velger å la dekkhotellet legge om hjul og lagre vinterdekkene, sier Frode Abrahamsen. – 
Det gir oftest profesjonell behandling og en ekstra trygghet, samtidig som du sparer ryggen! 
 
MICHELINS 10 TIPS FOR DEKKSKIFT 

1. Kontroller dekkets mønsterdybde: sommerdekk skal ha minimum 1,6 mm mønsterdybde. MERK: 

Kjører du fortsatt med vinterdekk er kravet til mønsterdybde 3 mm. Husk at dette er minstemålet 

– er du allerede nær bør du vurdere å skifte. 

2. Kontroller dekkets alder: skift ut hvis det er 10 år eller mer 
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3. Kontroller monteringsretningen: se etter en pil som viser eventuell rulleretning framover på den 

sideveggen som vender ut.  

4. Plasser bilen flatt og bruk riktige jekkepunkter. Ligg ALDRI under en bil som står på jekken. 

5. Løsne hjulmutterne litt før du jekker opp bilen. 

6. Trekk til det siste på hjulmutterne etter du har senket bilen ned fra jekken.  

7. Trekk til bolter og muttere fast, men ikke så hardt at du hopper på nøkkelen. 

8. Kjør og sjekk lufttrykket med en gang, så sparer du både dekk og drivstoff. 

9. Tenk IKEA: Ettertrekk hjulmutterne etter 5-10 mil. 

10. Lagre vinterdekkene tørt, mørkt og kjølig. 

5 VANLIGE SPØRSMÅL VED DEKKSKIFT 
1. Hva er piggdekkfristen?  – Første søndag etter påske. (Men politiet bruker sunn fornuft.) 
2. Kan jeg kjøre på piggfrie vinterdekk om sommeren? – Det er lov, men de slites raskere. 

Dessuten øker både bremselengde og risk for vannplaning. 
3. Hva er lovlig mønsterdybde for sommerdekk?  – Minimum 1,6 mm for sommerdekk 
4. Hvor kan jeg måle mønsterdybden? – Midt på dekkets slitebane, der slitasjen er størst. 
5. Hvordan skal jeg lagre vinterdekkene?  – Tørt, mørkt, jevn kjølig temperatur, gjerne ligge eller 

henge.  
 
 
 
For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Mobil: +46 (0)72 250 07 40 
E-mail: lotta.wrangle@se.michelin.com 
 
 

 
 
Bildet: Norske bilister lever på en stadig større fot. I fjor var hvert femte dekk som ble solgt 17 tommer 
eller mer. Foto: Michelin 
 



           

Michelins er et ledende dekkselskap hvis mål er å bidra til en bærekraftig mobilitetsutvikling for varer og mennesker gjennom 
produksjon og markedsføring av dekk for alle typer kjøretøy. Michelin også tilbyr elektroniske tjenester på www.viamichelin.com og 
publiserer kart, reiseguider og restaurant- og hotellguider. Michelin sysselsetter 111 200 mennesker i over 170 land, hvorav ca. 300 i 
Norden. Michelin har 67 fabrikker i 17 land. For mer informasjon besøkgjerne vår hjemmeside www.michelin.com eller 
www.michelin.no  

 

PRESSEMELDING 
Oslo, 25. mars 2015 
 

 
 
Bildet: Sjekk at mønsterdybden er godt innenfor lovens krav på 1,6 mm før du setter på sommerdekkene. 
Foto: Michelin 
 
 

 
 
Bildet: Bare nær 8 prosent av kvinnene står for husstandens hjulskift. Hos 3 av 4 norske husstander er 
hjulskiftet fortsatt mannens ansvar. Foto: Michelin 
 
 


