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The European Tyre and Rubber
Manufacturers’ Association
(ETRMA) är ansiktet utåt
för däcksindustrin i Europa,
med den huvudsakliga
målsättningen att
representera tillverkarnas
reglerande och relaterade
intressen på europeisk
och internationell nivå.

Tillsammans med sina medlemmar strävar
ETRMA efter att minska miljöpåverkan från
däck och samtidigt garantera höga standarder
för däckens säkerhetsrelaterade prestanda.
Organisationen består av enskilda
tillverkningsföretag och nationella
däcksorganisationer som strävar efter att
förbättra branschen genom att tillhandahålla
information om policyer och utbildning
inom områden som t.ex. ekonomi, hälsa
och säkerhet, miljöskydd och transport.
ETRMA har arbetat med EU-kommissionen och
andra relevanta institutioner på anmodan av
däcksindustrin för att underlätta införandet

Personbil
Lätt Lastbil
Lastbil/Buss
Traktor
Motorcykel

av EU:s däcksmärkning, i syfte att förse
konsumenter med nödvändig information
om säkerhet och annan däcksprestanda.
I sin strävan att främja god praxis har
man skapat grundläggande riktlinjer och
rekommendationer för däcksåterförsäljare
och konsumenter som vi delat i detta
informationspaket. Paketet innehåller
material som avser gynna värdekedjan att
dela bästa praxis för däckshantering och
lagring, servicelivslängd och grundläggande
däckssäkerhet och underhåll för konsumenter.
Allt material, inklusive översatt material,
högupplösta bilder, infografik och högkvalitativt
videomaterial finns tillgängligt online.

lär dig med om EU-däcksmärkningen genom att besöka:

www.etrma.org/tyres/tyre-labelling
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Rätt eller Fel, Så här lagrar man däck
Däcksindustrin i Europa
är en av världens mest
avancerade, från tillverkare
som utvecklar teknologiskt
avancerade däck för
personbilar och nyttofordon,
till specialistnätverk med
däcksåterförsäljare som säljer
och underhåller däck för att
se till att den europeiska
trafiken rullar säkert.
Varje däck som lämnar en ETRMAmedlems fabrik har kvaliteteskontrollerats
enligt mycket stränga bestämmelser
och transporteras sedan under
optimala förhållanden till den
plats där det ska monteras.

Då däcken lämnar fabriken har tillverkarna
inte längre kontroll över lagringsvillkoren.
Däck är förvisso mycket hållbara och
motståndskraftiga och står pall för de flesta
påfrestningar, men det är ändå viktigt att
de lagras under rätt förhållanden. Detta
för att garantera att de, då de monteras
på ett fordon, är i absolut toppskick.
Det finns några mycket enkla riktlinjer, vilka
utfärdats av den europeiska däcksbranschen
och som hjälper återförsäljarna att upprätthålla
sitt värdefulla lager i användningsfärdigt skick1.
Däck måste lagras i obelastat tillstånd, fria
från spänning, tryck eller andra krafter som
kan orsaka en permanent deformation.
Ett effektivt sätt att göra det är att lagra
däcken i upprätt läge stående, sida vid sida
på hyllorna. Alternativt kan de lagras ovanpå
varandra staplade, men inte för högt. Detta
kan göra det svårare att komma åt däcken
längst ner i stapeln och kan mångdubbla de
antal gånger som däcket måste hanteras
under lagringen. Detta skadar inte däcket,
men det är krångligt och tidsödande för
den person som måste hålla på och flytta
staplarna. Däck som staplas på detta sätt får
inte placeras direkt på golvet, utan på en pall
eller något som isolerar däcket från golvets
temperatur och potientiella fuktighet.
Lagringsutrymmets fysiska förhållanden är
viktiga, men inte komplicerade. Rummet ska
hålla “rumstemperatur”, varken för varmt
eller för kallt. Rummet ska ventileras och
däcken får inte exponeras för direkt solljus.
Däcken får inte förvaras tillsammans med
kemikalier, rengöringsprodukter eller olja.
Återförsäljare har sina egna system för däck
lagring och beslutar vilka lagringsmetoder som
är bäst lämpade för dem, t.ex. efter tillverkare

eller storlek. Däcksspecialisten Peter Buijs,
som bedriver en återförsäljarverksamhet
i Amsterdam, ger följande råd:
“När det gäller lagring, finns det vissa enkla saker
du kan göra för att upprätthålla det lager du
behöver på den plats där du behöver det. Först av
allt ska du, ur logistiksynpunkt, se till att du får in
din däcksleverans i lagret så fort den kommer in.
I syfte att öka effektiviteten i lagerlokalen, ska
återförsäljarna införa ett rotationssystem med
utgångspunkt från principen “först in-först ut”.
Vi lagrar våra däck enligt tillverkare och storlek,
samt även enligt hastighetsmärkning. Det
skulle vara alltför lätt för en yngre kollega
att blanda ihop hastighetsmärkningarna.
Däcksmontörer har genomgått utbildning
och kontrollerar däcken innan de monteras,
men att lagra dem på detta sätt kan bespara
någon från att behöva gå tillbaka och
byta ut däcken mot rätt exemplar typ.
Vi utbildar även vår personal i att hantera
däcken på rätt sätt. De kan vara tunga
och svåra att hantera om det görs på fel
sätt. Det är förnuftigt att lagra de större
storlekarna och punkteringsfria däck längst
ner i stapeln eftersom de är tyngst.”
Reglerna för däckslagring tillämpas för nya
däck och för de som lagras under olika
säsonger, t.ex. i länder där man måste
byta mellan sommar- och vinterdäck.
ETRMA ber även sina däcksåterförsäljare
att informera sina kunder om hur de ska
lagra sina däck. Om däck och fälg ska lagra
som en komplett enhet, måste däcken
vara pumpade och helst staplas ovanpå
varandra. För kompletta enheter, är det också
möjligt att hänga dessa på en väg, under
förutsättning att den krok du hänger dem på
inte orsakar några skador på däck eller fälg.

1
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Rätt lagring
ETRMA har tagit fram den
här praktiska handboken
för förvaringe som kan
laddas ner och skrivas ut
av återförsäljare som en
behändig påminnelse om
hur man bäst lagrar däck.
OK:
Förvara i svagt, artificiellt ljus
Förvaras vid konstant
rumstemperatur
Förvaras i torr miljö

download infographic:

www.tyreaware.org/storing-tyres-correctly

LJUS:

TÄNK PÅ att använd
svagt artificiellt ljus

UNDVIK att förvara i starkt artificiellt
ljus med högt UV-innehåll

UNDVIK direkt solljus

TEMPERATUR:

Förvara i ett luftigt
förvaringsutrymme
Förvara monterade däck i en
upprätt position, utan belastning
Kontrollera att lagringsutrymmena
är korrekt ventilerade.

EJ OK:
Förvara i direkt solljus
eller ultraviolett ljus
Förvara i mycket varma
eller kalla temperaturer

TÄNK PÅ att förvara i
rumstemperatur

UNDVIK förvaring i mycket
varma miljöer

UNDVIK förvaring i mycket
kalla miljöer

LAGRINGSMILJÖ:

Förvara i fuktiga miljöer
Förvara däck nära
elektriska maskiner som
kan producera gnistor
Förvara i förvaringsrum med
lösningsmedel, bränslen,
smörjmedel, kemikalier, syror
eller desinfektionsmedel
	Stapla, förvara eller lagra på ett
sätt som orsakar en belastning
eller deformation av däcken.

PRAKTISKA TIPS:

TÄNK PÅ
att
förvara
torrt

TÄNK PÅ ATT
förvara i väl
ventilerade
utrymmen

UNDVIK
ATT
förvara i
fuktiga
eller blöta
miljöer

UNDVIK ATT
förvara i närheten
av lösningsmedel,
bränslen,
smörjmedel,
kemikalier, syror
eller
desinfektionsmedel

Förvara på hyllplan
Förvara efter hastighetsmärkning
Förvara vanligt förekommande
artiklar på lättåtkomliga hyllor

STALING:

Förvara större däck på
lågt belägna hyllor
Inför ett rotationssystem enligt
principen “först in först ut”
	Se till att all personal fått
lämplig utbildning och
informerats om korrekta
procedurer för lagerhantering.

TÄNK PÅ ATT förvara monterade
däck stående, utan belastning. Se
till att rotera däcken i lagret
regelbundet
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UNDVIK ATT stapla, lagra
eller förvara på ett sätt som
kan orsaka belastning eller
deformation av däcken

Fakta om mönsterdjup

Däckbranschen rekommenderar förare att utföra enkla säkerhetskontroller på däcken
på sina fordon för att garantera att de förblir säkra och uppfyller lagstiftningen.

Däcket är den enda kontakten mellan fordonet
och vägen, och ett däck är beroende av dess
mönster som tillhandahåller ett grepp för att
stoppa, styra och köra fordonet. Personbilsdäck
med ett mönster på under 1,6 mm är farliga
och olagliga. Om en bil körs på däck som ligger
under denna nivå, minskas den hastighet vid
vilken vattenplaning börjar med 40 %. Detta är
ett av de skäl till varför ett däck måste tas ur
drift monteras av när mönsterdjupet är 1,6 mm.
Förarna måste regelbundet inspektera
mönsterdjupet - en enkel process som kan
utföras med hjälp av mönsterdjupsvarnarna.
Dessa mönsterdjupsvarnare är inbyggda
i varje däck. Många förare inser inte att
de inte behöver någon särskild utrustning
för att kontrollera sina däck.

En mönster djupsvarnare är en gummi
upphöjning i mönsterspåren och när
slitbanemönstret har slitits ner till
samma nivå som mönsterdjupsvarnaren
måste däcket bytas ut.
Alla fyra däck måste kontrolleras i varje
mönsterspår på minst två punkter.
För maximerad prestanda och säkerhet,
måste förarna uppfylla gällande EUlagstiftning för mönsterdjup. För vinterdäck
varierar nationella bestämmelser, inklusive
mönsterdjup, mellan olika länder.
Därutöver måste regelbundna visuella
kontroller utföras för att se till att de är
inom den tillämpliga gränsen. Däcken måste
också pumpas upp till korrekt tryck, enligt
rekommendationerna från fordonstillverkaren.

du hittar mer information på:

www.tyreaware.org/tread-depth
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Rätt lufttryck
Det finns olika faktorer som kan
påverka ett däcks prestanda
och livslängd. Den europeiska
däckbranschen uppmuntrar
konsumenter att känna igen
och förstå vikten av korrekt
uppumpade lufttryck i däck.
Däck med korrekt lufttryck har en
högre säkerhetsprestanda, leder till
mer bränsleeffektiv körning och är mer
miljövänliga. Det rekommenderade
däckstrycket tillhandahålls av
fordonstillverkarna och återfinns på
olika platser på fordonet. Återförsäljarna
uppmanas att informera konsumenterna
om korrekt däckstryck för vald däckstyp.

Det finns vissa faktorer, som t.ex.
överbelastning och överdriven svänghastighet,
som orsakar ytterligare skador på däcket
och i slutändan leder till att däcket skadas.
Alternativt, om ett däck har ett för högt
lufttryck kan det också vara mer utsatt för
skador. Förare uppmanas att komma ihåg
att lufttrycket försämras sjunker genom
genomsläppning, ändrade väderförhållanden
och skada på fälg, ventil eller däck kan

leda till förändringar i däckstrycket.
Den europeiska däcksindustrin rekommenderar
att förare ska kontrollera med en kalibrerad
tryckmätare minst en gång per månad för
att garantera korrekt prestanda. Däcken kan
pumpas hos däcksåterförsäljare, servicescenter
och på bensinstationer. Detta ska helst
kontrolleras i början av resan, eftersom varma
däck kan ändra avläsningsresultaten.
Förarna måste ta hänsyn till fordonets faktiska
belastning, vilken indikeras i fordonets
informationshandbok, på insidan av fordonets
dörr eller bränslelock, eller i handskfacket.
Ett däckstrycksövervakningssystem
(TPMS) är ett värdefullt verktyg som minska
rrisken för körning med lågt lufttryck i
däck - varnar förare när trycket ändras.
TPMS är obligatoriskt i nya bilar inom EU,
och däcksbranschen vill gärna se att kravet
utökas till lastbilar och andra nyttofordon.

Felaktigt lufttryck - i synnerhet, däck med för
lågt lufttryck - kan ha ett negativt inflytande
på många sätt. Felaktigt lufttryck i däck kan:

ETRMA rekommenderar att förarna
regelbundet kontrollera däckstrycket för
att garantera maximal vägsäkerhet och för
att öka däckets prestanda och livslängd.

• Minska väggreppet
• Orsaka oregelbundet slitage
• Skada däcken internt
• Resultera i däcks explosioner
• Leda till att däcket överhettas
• Korta däckets livslängd
• Förlänga bromssträckan.
Där hittar du du dina däckstryck:

b.

c.

a.

e.

d.

I handskfacket
Tryckvarningslampan på
din instrumentbräda
På insidan av bränslelocket
I bilens användarhandbok
På insidan av dörren

Vikten av och fördelarna med rätt däckstryck kan enkelt demonstreras med
skottkärreexperimentet. En skottkärra med en tung last kan enkelt köras med korrekt lufttryck i däcken. Samma belastning blir mycket svårare att kontrollera och
manövrera om däcken inte har korrekt tryck. Du hittar mer information på:

www.tyreaware.org/correct-inflation
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Om du känner något, ta en titt inga stora gupp eller gropar ska ignoreras
De flesta förare känner
igen känslan - det där
ljudet eller skakningen när
hjulet kör över en grop.
En förnuftig förare kör då åt sidan så
fort som möjligt för att kontrollera om
däcket har skadats. Om allvarlig skada
har uppstått, måste däcket avlägsnas och
undersökas av en specialist så fort som
möjligt. Det är naturligtvis ännu bättre om
föraren noterar väglaget, kör försiktigt
och är uppmärksam på skräp och hål.
Vissa typer av skador kan upptäckas direkten bula på däcket eller en reva i däcksidan,
t.ex. Men kollisioner med kantstenar, hål
och skräp kan även orsaka interna skador
som, i likhet med uppenbara skador, utgör en
omfattande säkerhetsrisk. Att köra över en
grop kan leda till olika typer av däcks- och
fälgproblem. Stöten kan orsaka en skada på
fälgen, samt sprickor och bulor på däcket.
Däcksindustrin rekommenderar att
förare kör med försiktighet.

Som förare måste
du alltid för att
undvika skador som
kan uppkomma
genom potthål:
Vara uppmärksam
Hålla ett säkert avstånd
till föraren framför dig
Vara uppmärksam
på trafik eller
fotgängare innan du
undviker en grop
Alltid vara uppmärksam
på hastigheten
Undvika onödig
inbromsning
Kontrollera att hjulet
hålls korrekt för att
garantera maximal
kontroll och prestanda
Regelbundet kontrollera
däckstrycket. Korrekt
lufttryck hittar du på
insidan av tanklocket,
i fordons handbok
och/eller på insidan
av förardörren.
Men låt oss nu vara
realistiska, det är
sällsynt att föraren
ens behöver oroa sig.
Det som är viktigt är
att agera ansvarsfullt i
sådana situationer och
kontrollera säkerheten
Fråga en expert.

du hittar mer information på:

www.tyreaware.org/bumps-and-potholes
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Vi tittar närmare på vinterdäcken
I Europa tar man allt oftare hänsyn till lokala väderförhållanden.
Med sjunkande temperaturer, ymnigt snöfall och isiga vägar
uppstår ett ökat tryck på förarna att byta till vinterdäck.
Däckbranschen rekommenderar starkt, i enlighet med
lokala bestämmelser, användning av vinterdäck för att
hjälpa förarna att hantera riskfyllda vinterförhållanden.

Det finns betydande och omfattande skillnader
mellan vinter- och sommardäck, som gör
att fordonet kan köras med ökad lätthet
och säkerhet på isiga och snöiga vägar.
Vinterdäck motsvarar ett produktsegment
med specifik däcksteknologi avsedd
att ge ett optimalt körbeteende på snö,
is och i allmänt låga temperaturer.
En kombination av särskilda gummiblandningar
och slitbanemönster, särskilt utformade
för utmanande vinterförhållanden, ger ett
markant förbättrat väggrepp. Statistiken
utgör ett starkt stöd för att använda
vinterdäck i lämpliga klimatförhållanden.
2009 utförde den belgiska nationella
kommittén, Pneuband, en serie tester som
bevisade att ett fordon med vinterdäck som
kör i 90km/h i våta väderförhållanden när
temperaturen är 2ºC, stannar 11 meter tidigare
än ett fordon med sommardäck. I snöiga
förhållanden stannar ett fordon med vinterdäck
som kör i 50km/h 31 meter tidigare, jämfört
med 62 meter för ett fordon med sommardäck2.

Uppgifter hämtade från en nyligen genomförd
branschkampanj visar att användning
av vinterdäck på personbilar kan minska
antalet olycker som orsakas av dåligt
grepp i vinterförhållanden med 46 %. För
maximerad prestanda och säkerhet och
enligt svensk lag ska alla hjul på bilen ha
vinterdäck. När endast en hjulaxel ska bytas ut,
rekommenderar vi att du installerar vinterdäck
baktill för bibehållen kontroll och grepp.
Förarna rekommenderas att byta till
vinterdäck i god tid innan vintern för att vara
väl förberedda för det förändrade väglaget.
Den europeiska däcksindustrin uppger
att genom att använda rätt däck för varje
säsong, kan förarna förlänga livslängden
på sina sommar- och vinterdäck och dra
fördel av ökad säkerhet och prestanda.

Utöver de generiska M+S vinterdäck som också
enligt svensk lagstiftning skall vara speciellt
utvecklade för vinterkörning, måste vinterdäck
för användning i svåra vinterförhållanden inom
EU ha en miniminivå av prestanda på snö för
både bromsning och dragkraft. Om ett däck
klarar respektive test kan det också märkas
”3PMSF” (Alptopp/Snöflingesymbolen).
Förare i de nordiska länderna och i Ryssland
ska de se till deras fordon utrustas med isgrepp
eller nordiska däck för att klara extrem snö
och isiga vägar. Det kan röra sig om antingen
dubbdäck eller vinterdäck utan dubbar,
vilka även kallas för dubbfria vinterdäck.

du hittar mer information på:

www.tyreaware.org/winter-tyres
2

Pneuband, Federauto, testvillkor: Continental, VW Golf,
205/55R16, bromshastighet 50>0 km/h, -5℃, 2009
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Fakta och siffror om däckets livslängd
Däck är inte livsmedel och har därför inte något “bäst före-datum”. De villkor som
däcket har utsatts för påverkas dess livslängd, som t.ex. belastning, hastighet,
lufttryck, vägfaror och skada. Däckets hållbarhet över tiden beror på hur däcket
har lagrats, t.ex. vad gäller temperatur, luftfuktighet och position.
Sprickor i däcksmönstret

Däcksåterförsäljare och förare spelar
båda en stor roll vad gäller att garantera
däckens säkerhet. Det finns flera sätt att
positivt påverka däckets livslängd och att
kontrollera det är säkert att använda.
Däcken måste avmonteras från fordonen
om mönsterdjupet är nedslitet till det
minsta lagliga mönsterdjupet enligt EUlagstiftningen, eller om det finns tecken på
skärskador, sprickor, bulor eller solskador,
eller vid tecken på utmattning, t.ex. med
ett för lågt lufttryck eller överbelastning.
Eftersom däcken får utstå så mycket,
rekommenderar vi att alla monterade däck
(inklusive reservdäck) på bilar, motorcyklar,
lätta lastbilar, husvagnar, släpvagnar
och traktorer inspekteras regelbundet.
Branschen understryker användarens roll
med hänsyn till vård och underhåll. Ett
korrekt underhållet däck håller länge.

Skador på däcksidan

Branschen rekommenderar att konsumenterna
inspekterar sina däck en gång per månad
- genom att kontrollera däckstryck och
mönsterdjup, samt rotation, balans och
justering. Konsumenterna ska också använda
händer och ögon för att uppmärksamma
tecken på att ett däck kan behöva bytas ut.
Dessa rekommendationer och riktlinjer kan
inte garantera att ett däck inte har en ej
detekterbar intern skada som kan göra att
det inte lämpar sig för fortsatt användning.

Förare ska också vara medvetna om
ökat buller eller vibrationer - vilka båda
är möjliga tecken på att ett däck kan
behöva bytas ut, eller på mekaniskt
slitage som kan orsaka däcksproblem.
Fordons- och däckstillverkare samarbetar
för att skapa produkter som har en bra
och säker livslängd, med allt mer komplex
inbyggd teknologi. För att både fordon och
däck ska kunna fungera effektivt under en
lång tid, krävs regelbundet underhåll.

Hur mycket ditt däck är i kontakt med ett vägunderlag med 1mm vatten
Hastighet
75km/h

Mönsterdjup

Ett däcks livslängd påverkas av de villkor enligt
vilka det har använts. Eftersom dessa villkor
varierar stort, går det inte att med exakthet att
vid tillverkningen förutspå hur länge ett däck
ska hålla. Trots detta kan man ha som tumregel
att ju äldre däcket är, desto större är chansen
att det behöver bytas ut p.g.a. servicerelaterade
villkor, eller helt enkelt p.g.a. slitage.

Bulor i däcket

100km/h

Nytt
däck

Slitet
däck

du hittar mer information på:

www.tyreaware.org/service-life
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Sanningen om reservdäcket vikten av att hålla efter ditt reservhjul
Den europeiska däcksindustrin
uppmanar förarna att inte ta
sina reservdäck för givet och
att regelbundet kontrollera
reservdäckets skick. Att ha
ett reservdäck i gott skick kan
hjälpa dig att snabbt komma
iväg igen, istället för att behöva
tillbringa timmar på vägkanten.
För några år sedan var reservdäck
identiska med, och utbytbara mot, alla
däck på bilen. De flesta fordonstillverkare
tillhandahåller allt oftare reservdäck
som skiljer sig både till utseende och
storlek i jämförelse med normala hjul.

Dessa “nöd”-reservhjul har normalt
särskilda hastighets- och körsträcksvillkor,
vilka står på själva hjulet.
Normalt handlar det om en maxhastighet
på 80 km/h, eftersom ett udda hjul kan
äventyra fordonets hantering och dynamik,
i synnerhet vid högre hastigheter.
Det kan även förekomma bergränsningar
avseende reservhjulets position på ett fordon
och en maxsträcka för vilken det kan användas.
Det blir även allt vanligare för fordonstillverkare
att inte tillhandahålla reservhjul alls. Alla
tillfälliga reservdelar hjul är endast avsedda
att användas i en nödsituation för att köra
fordonet till en reparatör.närmaste verkstad.
Det blir allt vanligare att fordon inte utrustas
med reservdäck, utan med alternativa

lösningar som t.ex. punkteringsfria däck
eller däck med inbyggt tätningsmaterial.
Förarna ska notera vad deras fordon är
utrustade med för att vara förberedd
för eventuella nödsituationer.
Efter en punktering är det viktigt att få däcket
reparerat eller utbytt omedelbart och att
följa råden från däcksåterförsäljaren vad
gäller montering av däcken på fordonet.
Det tillhör god praxis att regelbundet
kontrollera sitt reservdäck, eftersom
det förhindrar dig att bli stående då du
tvingas stanna vid vägkanten. Vissa
motororganisationer debiterar förare extra
om de inte har ett användbart reservhjul då
de kallats till platsen efter en punktering.

Hur kan förarna själva
kontrollera sina däck?
Varje förare har ansvaret att visuellt inspektera sina
däck, mönsterdjup och däckstryck i syfte att garantera
maximal vägsäkerhet och däcksprestanda. Det är enkelt
att kontrollera mönsterdjupet genom att titta på mönster
djupsvarnarna, vilka återfinns på sex platser på däcket.
För oinvigda består av en upphöjning i mönsterspåren
och när slitbanemönstret har slitits ner till samma nivå
som mönsterdjupsvarnaren måste däcket bytas ut.
Enligt EU:s villkor gäller ett minimalt mönsterdjup på 1,6 mm på personbilsdäck.
Kontrollera samtliga mönsterspår. Otillräckligt mönsterdjup kan utgöra en
säkerhetsrisk. Om du är tveksam ska du alltid tala med en specialist. Förare
uppmanas att ta sitt fordon till återförsäljaren för regelbunden däcksinspektion.
Förarna måste omedelbart kontakta en specialist om de upptäcker bubblor, sprickor
eller skärskador som blottlägger däckets armering - eller om ett däck utsatts
för en stöt som kan ha orsakat interna skador. Att köra på en kantsten eller en
grop kan orsaka denna typ av skador, vilket kan påverka däckets säkerhet.
Däck som visar tecken på ozonsprickor ska bytas ut. Förarna ska regelbundet kontrollera
däckstrycket - det är viktigt både vad gäller säkerhet och bränsleeffektivitet.
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När är det dags att
byta ut dina däck?
Att köpa en ny uppsättning däck är en nödvändig investering
för att garantera fordonssäkerheten och för att maximera
prestandan. Däcken är den enda kontakten med vägen och det
är avgörande ur säkerhetssynpunkt att underhålla dina däck.
Korrekt underhållna däck bidrar stort till
fordonets prestanda och ekonomi och
säkerhetsfördelarna uppväger kostnaden. Att
inte byta ut utslitna eller skadade däck kan få
allvarliga konsekvenser vad gäller säkerheten.
Återförsäljare och konsumenter spelar alla
en viktig roll vad gäller däckssäkerheten och
det finns flera faktorer som kan utgöra en
risk för däckssäkerheten. Förarna kan enkelt
utföra merparten av kontrollen av sina däck
under dess livslängd, och behöver endast
kontakta en däckspecialist om problem
uppstår, eller när däcken behöver bytas ut.
Trots att moderna däck är motståndskraftiga
kan en punktering fortfarande uppstå, och
det är mycket viktigt att en däcksspecialist
utför en kontroll för att kontrollera om
ett punkterat däck ska kasseras eller om

det kan repareras på ett säkert sätt.
Om däcket har några tecken på utmattning,
bör det inte användas. Det finns flera faktorer
som påverkar hur länge däcket håller,
inklusive fordonstyp, vägbeläggning och
körstil, så förarna måste vara uppmärksamma
och utföra regelbundna kontroller.
Vägarna är oförutsägbara platser, ibland
fyllda med vasst skräp eller gropar som
kan skada ditt däck. Det är viktigt att
kontrollera däcken efter alla typer av stötar.
Onormal eller ojämnt däcksslitage kan vara
ett tecken på problem med hjulinställningen,
hjulbalans eller felaktigt däckstryck. Trots att
det ibland är omöjligt att veta att en mekanisk
faktor påverkar däcken förrän slitaget
uppstått, är det dyrt att låta ett felaktigt
däckstryck orsaka dåligt eller snabbt slitage.

Följande förhållanden är orsaker till
underkännande vid kontrollbesiktning
eller flygande inspektioner3:
• Montering av felaktig däcksstorlek,
överbelastning, utebliven eller
felaktig godkännandemärkning,
kategori som inte överensstämmer
med gällande krav och som
påverkar vägsäkerheten.
• Otillräcklig belastingskapacitet
eller hastighetskategori för
faktisk användning
• Däck på samma axel eller
tvillinghjul av olika storlek
• Däck på samma axel av olika
konstruktion (radialdäck/
diagonaldäck)
• Alla allvariga skador eller
skärskador på ett däck
• Synliga eller skadade stomlager
• Mönsterdjups varnarna är synliga
• Mönsterdjupet överensstämmer
inte med kraven

För bästa prestanda ska samma typ av däck
monteras på samtliga fyra hjulpositioner och
skillnader mellan rekommenderade tryck
mellan främre och bakre belastningsvillkor
ska följas. Detta är mycket viktigt när du
byter från sommar- till vinterdäck.

• Däcket kommer i kontakt med
andra fasta fordonsdelar vilket
påverkar säkerheten vid körning

Det är viktigt att konsumenterna kontrollerar
sina däck ofta och får dem inspekterade
regelbundet av specialister eller omedelbart
vid upptäckt av skador eller utmattning.

• Däcket kommer i kontakt med
andra komponenter (säker
körning påverkas inte)

Smarta bilister får ut det mesta av sina
däck och sitt fordon genom att utföra
regelbundna kontroller som även inkluderar
identifiering av när de bör bytas ut.
Den lagliga gränsen för mönsterdjup
på personbilsdäck är 1,6 mm.
Enligt EU lagstiftning görs på personbilar,
nyttofordon och släpvagnar regelbundna
kontroller, genom tekniska inspektioner
(kontrollbesiktning) och flygande inspektioner
vid vägkanten. Däcken ska också
kontrolleras under dessa inspektioner.

• Däcket kommer i kontakt
med andra komponenter
(flexibla antisprayenheter)

• Mönsterskärning av däck ej i
enlighet med gällande krav
• Skyddslager för stomme påverkat
• Däckstrycksövervakningssystemet
fungerar inte eller
otillräckligt däckstryck.
• Däckstryckets övervakningssystem
fungerar inte korrekt.
3
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS
DIREKTIV 2014/45/EU av den 3 april 2014
om periodisk provning av motorfordons och
tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och
om upphävande av direktiv 2009/40/EG
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Corporate Members

National Associations

BELGIUM

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

Pneuband,
Commission of tyre
producers

Rubber
Manufacturers’
Association of Finland

French Rubber
and Polymer
Industry Association

Organisation of the
German Manufacturers
of Tyres and Technical
Elastomers Products

Hungarian Tire
Association

www.pneuband.be

www.kumiteollisuus.fi

www.lecaoutchouc.com

www.wdk.de

www.hta.org.hu

ITALY

NETHERLANDS

POLAND

SPAIN

UK

Italian Rubber
Manufacturers’ Association

Dutch Rubber
Manufacturers’ Association

Polish Tyre Industry
Association

National Association of
the Rubber Industries

The British Tyre
Manufacturers’ Association

www.federazionegommaplastica.it

www.vereniging-nvr.nl

www.pzpo.org.pl

www.consorciocaucho.es

www.btmauk.com

www.tyreaware.org
info@etrma.org
+32 2 218 49 40
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