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Det arktiske testcenter i Ivalo, Finland, som bruges til 

at teste dæk under vinterforhold, er nu ejet af 

Michelin Gruppen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michelin European Technology Centre har officielt overtaget det arktiske testcenter på "Fox Farm" i Ivalo i 
Finland for at styrke sine test- og godkendelsesaktiviteter for vinterdæk til personvogne, varevogne og 
lastvogne. 
 
Michelin, der i 1980'erne var pioner på området, har i mere end 20 år drevet anlægget på eksklusiv basis 
og regelmæssigt gennemført sine test- og godkendelsesaktiviteter for vinterdæk her. Ved at blive ejer af 
anlægget får Michelin garanti for, at Gruppen kan kontrollere sit testudstyr, og kompletterer samtidig sine 
ressourcer til testning under vinterforhold, som går fra alpepas til de finske sletter, uden at forglemme 
Gruppens indendørs faciliteter. 
 
De ekstreme klimatiske forhold i Ivalo og kvaliteten af sneen, der har en anden konsistens end alpesne, 
garanterer et optimalt testmiljø. Det er i øvrigt også delvis her på anlægget i Ivalo, at man tester dæk 
certificeret med symbolet 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake, tre bjergtoppe med et snefnug), som 
i Europa indikerer dæk med egenskaber til vinterbrug. 
 
I 2016 fejrer Michelin 70 års fødselsdag for sine aktiviteter i Finland. 
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Nøgletal for Michelin: Test af dæk under vinterforhold: 

� I 2014 testede Michelin 2000 vinterdæk på Ivalos baner, herunder 400 lastvognsdæk og 1.600 
person- og varevognsdæk . 

� 1/3 af disse dæk er fra serien X Ice, der er specielt udviklet til ekstremt kolde områder som for 
eksempel de nordiske lande og Rusland. 

� 2/3 af dækkene er fra den alpine serie udviklet til resten af Europa. 
� Siden den første række af vintertest i 1988 er der kørt 270.000 kilometer  i sne og på is under 

vinterforhold i områder over polarcirklen, det vil sige et gennemsnit på 10.000 kilometer om året, som 
hvert år kompletteres af 2.000 kilometers test udført under alpine forhold i Sydeuropa. 

 
4 andre lande, hvor Michelin tester dæk under vinterforhold: 

� Frankrig 
� USA 
� Japan 
� Sverige 

Typer af test udført på anlægget i Ivalo: 
- Igangsætning/acceleration i sne 
- Bremseevne i sne 
- Trækkraft i sne 
- Test på tid af køreegenskaber i sne 
- Tværgående greb i sne 
- Trækkraft på is 
- Bremseevne på is 
- Tværgående greb på is 
- Testbaner på tid på is 
- Udstødning af pigge (nordiske dæk) 
- Igangsætning på is 

 
Information om anlægget i Ivalo: 
Ligger 300 kilometer nord for polarcirklen, med temperaturer fra 0° til -30° (fra november til slutningen af marts) 
Anlæg på 60 hektar med 20 hektar baner: 

− 1 bane til test af køreegenskaber i sne med en længde på 1,7 kilometer 
− 5 platforme på 500-800 meter til test i længderetningen (bremseevne og acceleration) 
− 2 isbaner 
− 4 cirkelformede baner til test af tværgående greb 
− 1 rampe med en hældning på 8 % til test af igangsætning/acceleration 

 
Tekniske bygninger (montering, opbevaring af dæk og vedligeholdelse af køretøjer) 
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