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Snekæder

Obligatorisk udstyr

Kun kørsel med dæk specifikt til
årstiden, dvs. vinterdæk, mellem 1.
december og 31. marts. Dækket skal
ligeledes være på listen over
godkendte dæk i Sverige.

Pigdæk er tilladt fra 1. oktober til
15. april.

Snekæder er ikke påbudt,
men anbefales når vejr og
vejforhold kræver det.

Advarselstrekant og
sneskovl er obligatorisk
at medbringe i bilen.

Vinterdæk er ikke lovpligtigt,
minimums mønsterdybde er 3 mm.

Pigdæk er tilladt fra 1. november
til 1. søndag efter påske. Vær
opmærksom på Pigdæksafgiften.

Hvis du ikke kører med
vinterdæk, skal snekæder
monteres, når der er sne eller
is på vejen.

Det er obligatorisk at
medbringe
advarselstrekant i bilen.

Ved vintervejr er Helårsdæk eller
vinterdæk lovpligtigt. Dæk skal være
mærket med “M+S” eller et bjerg
med snefnug. Fra 1. januar 2018 skal
der være et bjerg med
snefnugsymbol på dækket, for at er
godkendt.

Pigdæk er ikke tilladt.

Snekæder tilladt med en
maks hastighed på 50 km/t.

Advarselstrekant er
obligatorisk.

Vinterdæk er påkrævet fra 1.
november til 15. april ved vintervejr.
Minimum mærket med “M+S” og
mønster på minimum 4 mm.

Pigdæk er tilladt fra 1. oktober 31 maj for køretøjer op til 3500
kg. Pigdæk skal være på alle 4
hjul og evt. anhænger. Maksimal
hastighed med pigdæk i Østrig er
100 km/t på motorvej og 80 km/t
på landevej.

Snekæder er tilladt og
anbefalet maksimal hastighed
er 50 km/t. Sommerdæk med
snekæder er accepteret, men
vær i så fald opmærksom på
hastighedsbegrænsningen.

Pigdæksmærkat i
bagruden er påkrævet
ved kørsel med pigdæk
og kan købes på FDM.dk
eller tankstationer i
Østrig.

Schweiz

Vinterdæk er ikke lovpligtigt, men er
du en hindring i trafikken, fordi du
ikke har vinterdæk på, kan du
straffes med bøde.

Pigdæk er tilladt fra 1. november 30. april. Dog maksimalt 1,5 cm
pigge. Pigdæk må ikke benyttes
på motor- og motortrafikveje, og
der må maksimalt køres 80 km/t.

Snekæder er obligatorisk i
visse områder. Her vil der
være skiltet med det.
Snekæder skal minimum
monteres på det trækkende
hjulsæt.

Advarselstrekant er
lovpligtig, og skal være
inden for rækkevidde,
så læg den ikke i
bagagerummet under
alt bagagen. Husk
fartmærkat til
bagruden, hvis der
bruges pigdæk.

Frankrig

Vinterdæk er ikke lovpligtigt, men
anbefales ved sne eller is på vejen.
Dækmønster på mindst 3,5 mm.

Pigdæk er tilladt fra lørdagen før
1. november til sidste søndag i
marts på biler under 3500 kg.
Maksimal hastighed på 90 km/t.

Snekæder er obligatorisk,
hvor der skiltes med det.
Maksimal hastighed 50 km/t.

Advarselstrekant og
sikkerhedsvest er
obligatorisk.

Vinterdæk ikke lovpligtigt undtagen i Aostadalen, hvor bilen
SKAL have vinterdæk eller køre med
snekæder mellem 15. oktober og 15.
april. Dette er også gældende i
andre områder, hvor der er skiltet
med det.

Pigdæk er tilladt fra 15.
november til 15. marts for
køretøjer under 3500 kg.
Maksimal hastighed på motorvej
er 120 km/t og på landevej 90
km/t. Alle hjul skal være udstyret
med pigdæk, også en evt. trailer.

Snekæder er tilladt, hvor der
skiltes med det, maksimal
hastighed er 50 km/t.

Advarselstrekant og
sikkerhedsvest til alle i
bilen er obligatorisk.

Italien

