
Pigg- eller piggfrie vinterdekk?

Velg klokt – kjør smartere!



Vintertrafikken   
er full av overraskelser



Snø, is eller sørpe – du vet aldri hva som kan skje.

Vær forberedt. Velg klokt og sørg for at du kommer trygt frem.

Det er viktig at hver sjåfør velger de vinterdekkene som er 

best egnet til deres kjørestil. Derfor lønner det seg å bruke 

noen minutter på å tenke gjennom kjernespørsmålet i et 

hvert  vinterdekkvalg: skal jeg velge pigg eller piggfritt?

Trygghet i all slags vær

Piggdekk er det sikreste valget om vinteren, da det gir 

ekstra grep under krevende værforhold, og spesielt når 

underlaget varierer mellom glatt is og sørpe. Hvis bilen 

din mangler det siste innen sikkerhetsteknologi, vil 

piggdekk gi deg den korteste bremselengden. Piggfrie 

dekk er tryggest når vinterforholdene er vanlige, for 

eksempel når veiene er dekket av snø.

www.nokiantyres.no/innovativt-arbeide/sikkerhet/ 

De varierende værforholdene i Norge 
skaper en rekke krav til dine vinterdekk. 
Dekket må ha like godt grep på våt is og 
snødekte veier som på sørpete motorveier.  
I tillegg til kjøreforholdene påvirkes 
vinterdekkvalget av førerens kjørestil og 
erfaring.

Uansett hva du 

velger, husk at 

vinterkjøring er en 

egen kunst.



Sikkerhet
er første prioritet på veien

Tommelfingerregelen er at piggdekk er det sikreste 

valget for de varierende vinterforholdene i Norge. Er 

vinteren “vanlig” og din kjørestil rolig og proaktiv, 

kan piggfrie dekk være et komfortabelt og trygt 

alternativ.

Piggdekk jevner ut de skiftende vinterforholdene, slik 

at grepet holder seg stabilt både på isete og våte veier. 

Hvis bilen ikke har det siste innen sikkerhetsteknologi, 

slik som elektronisk stabilitetskontroll, ABS-bremser 

eller antispinn, er piggdekk det sikreste valget. 

(Trafikverket, 2012)

Pigger bremser bedre

Sjåfører som ønsker å prioritere sikkerhet bør velge 

piggdekk, siden bremselengden er vesentlig kortere 

enn med piggfrie dekk, spesielt på is. På glatt føre 

er det mer sannsynlig at en bil som er involvert i en 

ulykke har piggfrie dekk enn piggdekk. (VTT, 2014) Det 

finske veidirektoratet Liikenneturva og bilmagasiner 

som gjennomfører sammenligningstester anbefaler 

vanligvis bruk av piggdekk siden de reduserer 

risikoen for trafikkulykker.

Velger du piggdekk er du også med på å gjøre 

det tryggere for andre i trafikken. Piggdekk røffer 

opp underlaget, noe som gir bedre grep for både 

fotgjengere og sjåfører som bruker piggfrie dekk.

For å kunne gjøre det beste vinterdekkvalget bør du 
først tenke gjennom din egen kjørestil, de vanligste 
kjøreforholdene der du kjører og når på døgnet du kjører 
i løpet av vinteren. Hvis du velger kvalitetsdekk, kan du 
være sikker på at dekkene dine ikke vil svikte deg.

Piggfrie dekk gir maksimal komfort

Et piggfritt dekk sparer drivstoff og gir økt kjørekomfort 

gjennom lavere rullestøy. På snøføre er grepet til 

piggfrie dekk på høyde med piggdekk. Piggfrie dekk 

gir deg også fordelen av å kunne være mer fleksibel 

i dekkskiftesesongen. Du kan sette på dekkene i god 

tid før vinteren og du vil slippe ulempen med å bytte 

tilbake dersom kulda lar vente på seg. Husk bare 

på at vinterdekk ikke egner seg som sommerdekk. 

Bruker du vinterdekk i sommersesongen øker risikoen 

for vannplaning betraktelig, grepet på vått føre blir 

dårligere og styreresponsen tregere.

Dersom bilen din har moderne sikkerhetsutstyr og du 

ikke er nødt til å kjøre uansett vær, er piggfrie dekk 

et greit valg for vinterkjøring. Du bør alltid velge 

piggfrie vinterdekk som er utviklet for nordiske forhold. 

Vinterdekk utviklet for Sentral-Europa har ikke de 

samme egenskapene som de som er utviklet for Norden. 

Is og snøgrepet til sentraleuropeiske piggfrie dekk er 

klart svakere da de er utviklet for milde vinterforhold.

EU sitt eksisterende dekkmerkingssystem tar ikke 

hensyn til de krevende og varierende vinterforholdene 

som er typiske for de nordiske landene. Siden 

dekkmerkingen bare informerer om våtgrep, betyr det 

at det ikke gir et realistisk bilde av hvor godt dekket 

faktisk egner seg i den nordiske vinteren. I krevende 

forhold, er to av de viktigste sikkerhetsegenskapene 

til et dekk, grepet på is og snø.  Dessverre mangler 

dagens merking informasjon om grep på is; noe som 

er svært viktig å vite dersom du skal kunne velge de 

sikreste dekkene for den norske vinteren.
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Hakkapeliitta vinterkjøreskole
Riktige dekk vil hjelpe deg under ekstreme vinterforhold. Men 

gode dekk alene er ikke nok, du må også ha både kunnskap 

om kjøreforholdene og ferdigheter til å beherske dem. Bruk 

disse sidene til å lære nye ting, slik at du er i stand til å takle 

norske vinterveier. Test dine ferdigheter i vår vinterkjøreskole!

Hakkapeliitta vinterkjøreskole

www.nokiantyres.com/vinterkjoreskole



Et nordisk vinterdekk   
er et trygt valg

Det har blitt gjort store fremskritt innen 
utviklingen av både piggdekk og piggfrie 
dekk de siste årene. Sjåfører som bruker 
piggdekk er tryggere enn før, men samtidig, 
gjør mykere pigg-kontakt kjøringen mer 
komfortabel og sparer veibanen. Sjåfører 
med piggfrie dekk kan dra nytte av bedre 
grep på is og snø på grunn av nye gummi-
blandinger og dekkmønster.

I tillegg til trafikksikkerhet, er mange sjåfører også opptatt 

av at av dekkene deres har minimal belastning på miljøet. 

Moderne vinterdekk har flere innovasjoner som reduserer 

dekkstøy, drivstofforbruk og veislitasje.

Høykvalitetsdekk reduserer  
drivstofforbruket

Høykvalitetsdekk inneholder nye typer gummiblandinger 

som reduserer drivstofforbruket, og dermed også reduserer 

utslippet av karbondioksid. I gjennomsnitt har vinterdekk for 

personbiler i dag lavere rullemotstand enn sommerdekk. Nye 

innovasjoner i dekkdesign og materialer bidrar til å betydelig 

redusere rullestøy.

Som en følge av utviklingen i pigg-teknologi og dekkegenskaper, 

gir moderne vinterdekk betydelig mindre veislitasje enn før. 

Veislitasjen fra moderne vinterdekk er nå halvparten så høy 

som tidligere. Utviklingen innen piggdekk-teknologi reduserer 

også dannelsen av svevestøv. For eksempel er veislitasjen til 

et piggdekk som følger de nye piggdekk-reglene fra 2013 

over 25% lavere enn på tidligere modeller (Autonrengasliitto 

2013).

Rapsolje gir bedre vintergrep

Nokian Tyres har vært en pioner innen utviklingen av vinter-

dekk i over 80 år. Vår utvikling er styrt av prinsippet om 

bærekraftig sikkerhet: egenskapene til et dekk må holde 

seg tilnærmet uendret gjennom hele levetiden. Prinsippet 

innebærer også et løfte om å utvikle miljøvennlige 

produkter og produksjonsteknologi.

Alle Nokian Hakkapeliitta produkter er konstruert for 

krevende nordiske forhold hvor vintersesongen er 

lang, med store temperaturforskjeller og skiftende vær. 

Vi bruker  kun miljøvennlige råvarer i fremstillingen av alle 

våre skreddersydde produkter. For eksempel er rapsolje 

en fornybar råvare som brukes i gummiblandingen i våre 

vinterdekk, som både forbedrer kjøreegenskapene og 

holdbarheten til dekkene.

Mesteren av ekstreme forhold

Det nye Nokian Hakkapeliitta 8 piggdekket med sitt 

suverene grep, mestrer alt vinteren måtte by på. Nokian 

Eco Stud 8 konseptetet forbedrer kontrollen under 

ekstreme forhold, og tilbyr en mer miljøvennlig ankerpigg 

sammen med en Eco Stud pute som ytterligere demper 

veikontakten.

Nokian Hakkapeliitta R2 piggfrie dekk gir en lett og trygg 

tur. Det unike Nokian Cryo Crystal konseptet forbedrer 

grepet om vinteren. Flerkantede partikler har blitt lagt til 

gummiblanding, og forbedrer grepet på is gjennom å gripe 

tak i underlaget.

www.nokiantyres.com/company/sustainability



Nokian Cryo Crystal Concept

Nokian Cryo Crystal konseptet øker dekkets grep sideveis 

og i langsgående retning. De diamantharde, flerkantede, 

krystall-lignende partiklene blir tilsatt dekkets gummi-

blanding. De miljøvennlige partiklene fungerer som 

innebygde pigger som hjelper til å gripe tak i underlaget.

Nye innovasjoner  
gir ekstra sikkerhet på vinterføre 

Verdens mest energieffektive 
vinterdekk

Nokian Hakkapeliitta R2 er verdens første vinterdekk med 

klasse A i rullemotstand. Dette moderne piggfrie dekket 

er utviklet for el- og hybridbiler. Energibesparelsen du 

oppnår gjennom den lave rullemotstanden øker bilens 

rekkevidde.

Fremtidens dekk kombinerer de beste 
funksjonene fra pigg- og piggfrie dekk

Nokian Tyres, oppfinneren av verdens første vinterdekk, 

har som mål å utvikle de tryggeste, mest behagelige og 

miljøvennlig vinterdekkene i markedet. En av selskapets 

nyvinninger er det revolusjonerende konseptdekket som 

ble introdusert i 2014. Teknologien bak dette piggfrie 

dekket med utfellbare pigger som spretter ut når 

kjøreforholdene endres gir et glimt inn i fremtiden.

Nokian Eco Stud 8 Concept

Den innovative ankerpiggen i Nokian Eco Stud 8 konseptet 

gir ekstra sikkerhet og mer kontroll under ekstreme forhold. 

Den patenterte Eco Stud puten forbedrer funksjonaliteten 

til piggene og demper veikontakten.

Se video: Se video:

Se video:Se video:



SIKKERHET Piggdekk Piggfrie dekk

Piggdekk gir bedre grep og ytelse enn piggfrie dekk i de fleste vinterforhold. 

Et piggdekk jevner ut varierende veiforhold og gir godt grep ved plutselige 

endringer. Et nordisk piggfritt dekk er et utmerket valg for snøføre.

Isete føre

Snøføre

Sørpete og vått føre

Bil med begrenset 
sikkerhetsteknologi 

KJØRESTIL OG BRUK

Piggfrie dekk er et utmerket valg for erfarne sjåfører med en rolig kjørestil.

Piggdekk er det beste alternativet når bilen brukes av flere familie-

medlemmer eller uerfarne sjåfører, eller hvis du kjører lange strekninger.

Proaktiv kjørestil

Uerfaren sjåfør

Flere sjåfører

Gjentatt kjøring under 
skiftende forhold

KOMFORT OG MILJØ

Piggfrie dekk er best egnet for sjåfører som verdsetter komfort i vinter-

kjøringen, siden de har lavere rullestøy og gir fleksibilitet i dekkskiftesesongen. 

Piggfrie dekk er også drivstoffbesparende.

Støynivå

Fleksibilitet i dekkskiftesesongen

Drivstoffsparing

Pigg- eller piggfrie vinterdekk?

Du bør velge det vinterdekket som best passer din kjørestil 
og erfaring, samt dine kjøreforhold. Det er vanskelig å gi ett 
generelt råd om hvem som bør bruke piggdekk eller piggfrie 
vinterdekk. Derfor er det viktig at du tenker nøye gjennom ditt 
valg, slik at du får en trygg og komfortabel kjøreopplevelse.

Den kontinuerlige forskningen og utviklingen til Nokian Tyres har skapt piggdekk og 

piggfrie dekk som er skreddersydd for nordiske forhold. De tilbyr de aller beste innen 

sikkerhet, kjørekomfort og miljøvennlighet.

twitter.com/NokianTyresCom youtube.com/NokianTyresComfacebook.com/nokiantyresnorge linkedin.com/company/nokian-tyres-plc

Piggdekk kontra nordiske piggfrie dekk

www.nokiantyres.no

instagram.com/nokiantyrescom
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