
Däck till husbilar 
Kontroller och vägning av husbilar ute på vägarna i Europa under 
början av 2000 talet visade att däck till husbilar speciellt bak ofta 
utsätts för högre belastning än vad de är konstruerade för. 

Detta beror många gånger på att man ibland kanske lastar bilen med 
mer saker och vikt än vad de är konstruerade för. 

För att komma tillrätta med detta och skapa en extra 
säkerhetstolerans tog däcktillverkarna fram de speciella husbilsdäck 
som är märkta ”CP”. Dessa har samma dimension, men med en högre 
tolerans för ev. överbelastningar. 

Använd alltid CP märkta däck på en husbil, och för att dessa skall 
klara en ev. överbelastning så har dessa ett högre rekommenderat 
lufttryck. 

 

Fram   4.75  bar 

Bak     5.50   bar 

Vid användning av vinterdäck på en husbil, skall det 
rekommenderade lufttrycket för bilens max. axeltryck användas 

 

 

 

 



Krav på vinterdäck på tunga fordons  

(<3500)drivaxlar i Sverige 
Från och med 1/1 2013 så har det i Sverige införts krav på vinterdäck 
på tunga fordons drivaxlar (SFS 2012:705, TSFS 2012:131/132). Dessa 
krav gäller under tiden 1/12 – 31/3, om det är vinterväglag eller 
sådant kan befaras. 

Framhjulsdrivna bilar ska vara försedda med vinterdäck eller likvärdig 
utrustning även på fordonets bakre hjulaxlar. Detta gäller speciellt 
personbil klass II, dvs. husbilar som normalt är framhjulsdrivna. 

Kravet gäller alla fordon, även utlandsregistrerade, undantag görs 
däremot ex.vis för fordon i anläggningsarbete eller militära fordon. 

Kravet på min 5 mm mönsterdjup på dragbilen kvarstår sen tidigare. 

Definitionen av ett vinterdäck för tunga fordon är samma som för 
personbilar: ”Däck särskilt framtaget för vinterkörning och som är 
märkt M+S. M.S, M&S, M-S,MS eller ´Mud and Snow”. 
Men det finns också möjlighet att använda ”likvärdig utrustning”: 

Allmänna råd: Tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en 
totalvikt över 3500 kg som är försedd med däck med snökedjor eller 
som harlämpligt slirskydd, sandspridare eller liknande anordning 
bör anses vara försedd  med likvärdig utrustning enligt 4 kap 18 a § 
trafikförordningen (1998.1276). 

Grovmönstrade däck med vintermönster som är märkta med M+S 
eller däck märkta med symbolen alptopp/snöflinga (3PMSF) bör 
betraktas som vinterdäck. 

 



Har du rätt ventil? 
Det finns 2 huvudtyper av P:V-ventiler 

                  

”Snapp-in”                 ”Clamp-in” 

Gummiventil               Metallventil 

Ventilerna är avsedda för olika max-tryck! 

Standard gummiventil klarar tryck på max:                       450kPa 

Högtrycks gummiventil klarar ett tryck på:                       700 kPa 

En metallventil klarar ett tryck på max:                           1400 kPa 

Har fordonet ett rekommenderat däcktryck på 450 kPa eller högre – är det risk 
för att fordonsägaren pumpar ett högre tryck än 450 kPa 

Då får inte en vanlig gummiventil användas. 
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