
KAPITEL 9
Vinterväglag



Halt och kallt väglag
Om du kör och det är snö och is på vägen, kan det 
vara halt. Då är det viktigt att du tar det försiktigt. 
När temperaturen är under noll grader är det större 
risk att en olycka händer. Halka kan komma plöts-
ligt. Tänk på att ta det lugnt i trafiken, köra i låg 
fart, hålla stort avstånd till bilen framför och att ha 
vinterdäck på bilen. 

På det sättet hjälper du även andra förare i trafiken. 
Alla typer av fordon har svårare att stanna när det 
är halt – bilar, bussar, motorcyklar, mopeder och 
cyklar.

Om du tycker att det är svårt att köra när det är snö 
och is på vägen, kan du låta bilen stå. 
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Kör långsamt och håll avstånd
Det är svårt att stanna när det är halt. Därför ska du alltid köra extra 
långsamt vid vinterväglag och hålla extra långa avstånd till alla andra 
på  vägen.

Däck på sommaren
Däcket ska ha mönster för att inte däcket ska halka på vägen. Däck-
ets mönster ska vara minst 1,6 millimeter djupt. 

Däck på vintern
På vintern, från den 1 december till den 31 mars ska du ha vinterdäck 
på bilen om det är vinterväglag. Vinterdäck kan vara med dubbar 
eller utan dubbar. Vinterdäckens mönster ska vara minst 3 millimeter 
djupt. Kör aldrig med vinterdäck på sommaren. De är mycket sämre 
än riktiga sommardäck. ha alltid rätt däck för rätt årstid. Att diskutera:

• Vad är viktigast att tänka på när 
du kör bil när det kan vara halt? 

• Om du har tagit körkort i ett  
annat land: Hade du kört bil i 
snö innan du kom till Sverige?

METER 0 47  80 110 120 175 270

SOMMARDÄCK

VINTERDÄCK

Jämför bromssträckan med sommardäck och vinterdäck  
i olika hastigheter i vinterväglag:
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Vintertips
I vissa delar av Sverige kan det bli mycket snö och mycket kallt. Då är 
det bra att vara förberedd. Kom ihåg att fylla på spolarvätska, och att 
ha bra vindrutetorkare.

Ha gärna en filt i bilen, om bilen skulle gå sönder. Det kan vara smart 
att ha ett par vinterskor i bakluckan om du skulle behöva gå ur bilen 
i djup snö. Glöm inte att ha en bra isskrapa till fönstren, det är också 
bra att ta med en liten spade.

Var är det mest halt?

• På broar

• Skuggiga skogspartier

• Väg vid öppet vatten

• När temperaturen ligger runt noll grader 

• Blöt väg och uppklarnande väder

• Öppna landskap

• Underkylt regn (regn när det är kallt)

 

Ordlista:

Vinterväglag – När vägen är 
täckt av is eller snö.  
Det är halt.

Vinterdäck – Däck med grova 
mönster som är gjorda för  
vinterkörning. Det finns vinter-
däck med och utan dubbar.

Dubbar – Små vassa metallpig-
gar som sticker ut på däcken 
och ger lite bättre grepp på is 
och snö.
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