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Bryt med normene – Overrask Far med dekkskift til f arsdagen!  
 
Nordmenn er blitt fem ganger så villige til å betal e for å få 
sjekket lufttrykket i dekkene som våre svenske nabo er, viser 
Michelins årlige kundeundersøkelse. Men dekkskift f ølger 
fortsatt tradisjonelle kjønnsroller over hele Norde n.  
 
– Det er Far som skifter dekk på den nordiske familiebilen, sier presseansvarlig 
Lotta Wrangle i Michelin Nordic. – Bare tre til fire prosent av husholdningene oppgir 
at kvinnen gjør dekkjobben, mens halvparten oppgir at mannen skifter dekkene. 
11. november er Farsdag. Gi Far et dekkskift i farsdagspresang, så bidrar du til 
både likestilling og tryggere trafikk! 
 
– Nordmenn er derimot nesten fem ganger så villige til å betale for å få sjekket 
lufttrykk som sine øvrige nordiske naboer, sier Lotta Wrangle. I Norge er 47,4 
prosent villige til å betale for å få sjekket lufttrykk, mot bare 9,81 prosent av 
svenske bilister. Kan det være den sterke, norske økonomien som gjør nordmenn så betalingsvillige? 
 
Mange norske bilister venter til snøen kommer med å skifte dekk. Michelins råd er å skifte til 
vinterdekk allerede når temperaturen kryper under fem plussgrader. Det har den for lengst gjort i store 
deler av landet. Grunnen er at gummien i sommerdekk har blir hard ved lavere temperaturer, noe som 
igjen øker bremselengden. Dersom flere skifter dekk i tide, vil trafikksikkerheten på vinterveiene øke.  

 
– Mange vet ikke at man egentlig skal kjøre inn vinterdekkene uansett om de er nye eller gamle, sier 
Lotta Wrangle. Et vinterdekk bør kjøres om lag 50 mil før snøen kommer for å rekke å slite av den 
hinnen som dannes under sommerlagringen. Derfor er det på høy tid å skifte dekk nå, og Farsdag er 
en bra anledning. Hvorfor ikke overraske Far med et dekkskift? 
 
– Det er ikke så vanskelig å skifte dekk som mange kanskje tror, sier Lotta Wrangle. Med enkle knep 
kan man skifte dekk uten å være råsterk, og det tar bare rundt en time. Ta med barna ut i høstsolen og 
gjør en innsats for sikkerhet og likestilling på samme tid. 
 
Pigg eller piggfritt?  
Det kan være vanskelig å vite hvilken dekktype man bør bruke om vinteren. I Norge varierer føret 
sterkt med hvor i landet man kjører, fra snødekte veier til slaps og våte sentrumsgater i byene. På 
Michelins hjemmeside www.dekktest.no kan du enkelt svare på fem spørsmål for å få råd om hvilken 
type dekk du bør bruke på din bil.  
 
Slik skifter du dekk – en populær presang: 

• Pass på at bilen står på flatt underlag og at håndbrekket er trukket til.  
• Kontroller at du har riktig utstyr: Jekk for å løfte opp bilen, felgkryss for å trekke hjulmutterne av go skru 

dem til, skrujern for å få av eventuelle hjulkapsler og et par arbeidshansker. 
• Begynn med å løsne hjulboltene/mutterne på et dekk før du jekker opp bilen (ikke ta dem helt av ennå). 

Når bilen er jekket opp, kan du skifte dekket og deretter gjenta samme prosedyre for de øvrige hjulene. 
• Når du skrur fast mutterne, gjør du det i ett kryssmønster for at dekket skal havne rett på felgen.  
• Kontroller at hjulene sitter ordentlig fast etter dekkskiftet. Ettertrekk gjerne hjulmutterne etter 10-20 mil. 
• Kontroller dekkenes mønsterdybde, minst 3 millimeter kreves for vinterdekk. 
• Til slutt: Glem ikke å kontrollere lufttrykket i dekkene minst en gang i måneden. 
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Bildet:  

Norske bilister er mest villige til å betale for å få sjekket lufttrykket  

Norge 47,34% 

Sverige 9,81% 

Danmark 15,31% 

Finland 14,73% 

 
 
 
 
 


