
Vinterudstyr til biler i Europa

Land

Vinterperioden

(Hvor der kan være krav om 

vinterudstyr)

Pigdæk Sne kæder
Gældende for

udenlandske biler
Vinter M+S dæk

Frostsikker 

sprinklervæske
Skovl Kommentarer

Belgien

1. november - 31. marts

for pigdæk

1. oktober - 30. april

for vinterdæk

Tilladt

Max hastighed:

90 km/t M-veje

60 km/t andre veje

50 i bebyggede 

områder

Tilladt på is 

eller sne
Ja

Ikke obligatorisk;

anbefales ved is og sne på 

vejen

(min. dækmønsterdybde 1.6 

mm)

Ikke obligatorisk
Ikke 

obligatorisk

Vinterdæk er tilladt på udenlandsk 

indregistrede køretøjer i henhold til 

dette lands love

Bosnia-

Herzegovina
15. november -  15. april Forbudt

Obligatorisk ved vintervejr

(min. dækmønsterdybde 4 

mm)

Bulgarien november - marts Forbudt

Tilladt

Max hastighed:

50 km/t

Ja

Ikke obligatorisk, men skal 

ved anvendelse være på alle 

4 hjul

(min. dækmønsterdybde 1.6 

mm)

Ikke obligatorisk
Ikke 

obligatorisk

Snekæder kan være obligatoriske ved 

skiltning afhængigt af vejret. 

Cypern Tilladt Tilladt

Danmark

Tilladt

fra 1. november til 

15. april

Tilladt Ja

Ikke obligatorisk, men skal 

ved anvendelse være på alle 

4 hjul (min. 

dækmønsterdybde 1.6 mm)

Ikke obligatorisk
Ikke 

obligatorisk

Estland
1. december - 1. marts

+ I forhold til vejrforholdene

Tilladt

1. okt. - 1. maj

Obligatorisk

(min. dækmønsterdybde 3 

mm)

Finland 1. december - 28. februar

Tilladt

1.nov. - 

2. Påskedag

Tilladt Ja

Obligatorisk

1. dec. - 28. feb.

(min. dækmønsterdybde 3 

mm. 5 mm anbefales)

Frankrig
Lørdagen før 1. nov. - 

sidste søndag i marts

Tilladt

Max. hastighed:

90 km/t

Tilladt

Max hastighed:

50 km/t

Ja

Ikke obligatorisk;

anbefales ved is og sne på 

vejen

(min. dækmønsterdybdeh 3.5 

mm)

Ikke obligatorisk
Ikke 

obligatorisk

Snekæder kan være obligatoriske ved 

ekstreme vejrsituationer hvis dette 

vises ved skiltning.

Side 1 / 5  28. september 2011



Land

Vinterperioden

(Hvor der kan være krav om 

vinterudstyr)

Pigdæk Sne kæder
Gældende for

udenlandske biler
Vinter M+S dæk

Frostsikker 

sprinklervæske.
Skovl Kommentarer

Grækenland november - marts Forbudt
Tilladt

Max hastighed:

50 km/t

Ikke obligatorisk Ikke obligatorisk
Ikke 

obligatorisk

Holland Forbudt Forbudt

Anbefales

(min. dækmønsterdybde 4 

mm)

Ikke obligatorisk
Ikke 

obligatorisk

Hviderusland

Irland
Ingen specifikke datoer da alvorligt

 vintervejr er sjældent i Irland
Forbudt Forbudt

Ikke obligatorisk, men skal 

ved anvendelse være på alle 

4 hjul

(min. dækmønsterdybde 1.6 

mm)

Ikke obligatorisk
Ikke 

obligatorisk

Biler må ikke have dæk, der kan 

ødelægge vejens overflade, så derfor 

er snekæder forbudt.

Island
november - april 

(kan dog variere i forhold til vejret)
Forbudt Tilladt Ja

Obligatorisk på alle hjul

(min. dækmønsterdybde 1.6 

mm)

Ikke obligatorisk
Ikke 

obligatorisk

Italien

Val d'Aosta: 15. oktober -

15. april (obligatorisk med enten vinterdæk 

eller snekæder)

Andre regioner: Ingen specifikke datoer

Tilladt

Max hastighed:

120 km/t M-veje

90 km/t andre veje 

Ved brug, 

Obligatorisk på alle 

hjul

Tilladt

Max hastighed:

50 km/t

Ja

Ikke obligatorisk (undtagen i 

Val d'Aosta, hvor enten 

vinterdæk eller snekæder er 

påkrævet i vinterperioden)

Ikke obligatorisk
Ikke 

obligatorisk

Pigdæk er tilladt fra 15. november til 

15. marts. 

Vejskilte, der viser " Vinterudstyr 

obligatorisk" betyder vinterdæk eller 

snekæder på hjulene.

Kroatien start november - slut april Forbudt Obligatorisk

Obligatorisk ved vintervejr

(min. dækmønsterdybde 4 

mm)

obligatorisk

Snekæder kan være obligatoriske i 

forhold til vejret og skal derfor ligge i 

bilen.

Letland
december - marts Tilladt 

okt. - april

Obligatorisk på alle hjul - 

også på anhængere.

1. dec. - 1. marts (min. 

dækmønsterdybde 1.6 mm)

Litauen 1. november - 10. april
Tilladt

1. nov. - 10. april

Obligatorisk

1. nov. - 10. april (min. 

dækmønsterdybde 1.6 mm)
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Land

Vinterperioden

(Hvor der kan være krav om 

vinterudstyr)

Pigdæk Sne kæder
Gældende for

udenlandske biler
Vinter M+S dæk

Frostsikker 

sprinklervæske.
Skovl Kommentarer

Luxembourg I forhold til vejrforholdene

Tilladt

1. dec. - 31. marts

Max. hastighed:

90 km/t M-veje

60 andre veje

Tilladt på is 

eller sne
Ja Obligatorisk ved vintervejr

Makedonien 15. november - 15. marts Forbudt

Tilladt

Max hastighed:

70 km/t

Ja

Obligatorisk på alle hjul

(min.dækmønsterdybde 4 

mm &

6 mm for 4x4)

Ikke obligatorisk

Ikke 

obligatorisk 

for biler, men 

for køretøjer 

over 3.5 t.

Vinterudstyr er påkrævet uden for 

byområder. Hvis der er snekæder i 

bilen, kan det accepteres, at man 

kører med sommerdæk.

Malta Ikke relevant

Moldovien

Montenegro 15. nov. - 31. marts Forbudt Tilladt Ja Obligatorisk 15. nov - 31- marts
Snekæder kan være nødvendige om 

vinteren

Norge

Fra 15.oktober (nord) eller 1. november 

(syd)

indtil første søndag efter påske

Tilladt 

( I nogle byer betales 

afgift for at køre med 

pigdæk)

Tilladt 

(køretøjer over 

3500 kg kan 

risikere at blive 

tilbagevist ved 

grænsen, hvis 

ikke snekæder 

er i bilen.  

Ja

Ved vintervejr skal man 

bruge vinterdæk, pigdæk 

eller snekæder.

(min.dækmønsterdybde 3 

mm)

Ikke obligatorisk
Ikke 

obligatorisk

Køreforholdene kan være vanskelige 

om vinteren, specielt i bjergområder. 

Bilister bør altid tjekke vejrudsigten før 

en køretur.

Polen I forhold til vejrforholdene Forbudt
Tilladt på is 

eller sne
Ja Anbefales

Portugal Forbudt Tilladt

Rumænien Forbudt

Tilladt, 

anbefales ved 

bjergkørsel

Ikke obligatorisk

Rusland november til marts Tilladt Tilladt Ikke obligatorisk Obligatorisk
Ikke 

obligatorisk

Det anbefales at benytte snekæder 

ved kørsel i Ural bjergene

Schweitz

Tilladt fra 1.nov-

30.apr.

(Biler. reg i CH.:

på alle hjul;

andre biler ifølge

den nationale 

lovgivning)

Max. hastighed:

80 km / t)

Snekæder er 

obligatoriske på 

veje, hvor det 

er angivet med 

skiltning

Principielt ikke obligatorisk, 

men forsinker man trafikken 

pga. uegnede dæk, risikerer 

man en bøde.

Kørsel med pigdæk er forbudt på 

motorveje, undtagen en strækning på 

A13 og A2
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Land

Vinterperioden

(Hvor der kan være krav om 

vinterudstyr)

Pigdæk Sne kæder
Gældende for

udenlandske biler
Vinter M+S dæk

Frostsikker 

sprinklervæske.
Skovl Kommentarer

Serbien 1.nov. - 1. april Forbudt

Snekæder er 

obligatoriske på 

veje, hvor det 

er angivet med 

skiltning

Ja

Obligatorisk ved vintervejr.

(min. dækmønsterdybde 4 

mm) 

Ikke obligatorisk
obligatorisk 

for lastbiler

Slovakiet november til marts Forbudt
Tilladt på is 

eller sne
Ja

Obligatorisk ved vintervejr for 

privat køretøj op til 3.5 t:

M+S dæk 

(min. dækmønsterdybdeh 3 

mm)

Ikke obligatorisk
Ikke 

obligatorisk

For køretøjer over 3500 kg er 

vinterdæk obligatoriske fra 1. 

november til 1. marts. 

Slovenien 15. november - 15. marts Forbudt

Tilladt

Max hastighed:

50 km/t

Ja

Obligatorisk ved vintervejr. 

Se kommentarer

(min. dækmønsterdybde 3 

mm)

Ikke obligatorisk
Ikke 

obligatorisk

Obligatorisk vinterudstyr i Slovenien 

er:

- Vinterdæk (M+S) på alle fire hjul 

ELLER

- Sommerdæk på alle fire hjul + 

snekæder i bagagerummet.

I begge tilfælde skal minimums 

dækmønsterdybden være 3 mm.

Spanien Normalt fra november to marts Forbudt

Tilladt

Max hastighed:

50 km/t

Ja Ikke obligatorisk Ikke obligatorisk
Ikke 

obligatorisk

Storbritannien Ingen bestemte områder eller tidspunkter Tilladt
Tilladt på is 

eller sne
Ikke obligatorisk Ikke obligatorisk

Ikke 

obligatorisk

Vintre i Storbritannien er sjældent 

særlig hårde, så vinterudstyr bliver 

normalt ikke anvendt.
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Land

Vinterperioden

(Hvor der kan være krav om 

vinterudstyr)

Pigdæk Sne kæder
Gældende for

udenlandske biler
Vinter M+S dæk

Frostsikker 

sprinklervæske.
Skovl Kommentarer

Sverige
Normalt fra oktober - marts, men kan variere 

i forhold til vejrforhold

Tilladt fra 1.okt-

15.apr. ( i 

Nordsverige også  

tilladt uden for denne 

periode) skal 

monteres på alle hjul

Tilladt hvis vejr 

eller vejforhold 

påkræver det

Ja

Obligatorisk ved vintervejr. 

Også for evt. anhænger.

M+S dæk  - se kommentar

(min. dækmønsterdybde 3 

mm)

obligatorisk obligatorisk

Dækmodel skal være anført på særlig 

liste, som kan ses på www.fdm.dk 

under Sverige        Anbefales:træktov, 

startkabler, sikkerhedsvest

Tjekkiet
1. november - 31. marts

Forbudt
Tilladt på is 

eller sne
Ja

Obligatorisk på alle hjul ved 

vintervejr

(min. dækmønsterdybde 4 

mm)

Tyrkiet
december - marts

og I forhold til vejrforholdene
Forbudt Tilladt Ikke obligatorisk Ikke obligatorisk

Ikke 

obligatorisk

Tyskland I forhold til vejrforholdene Forbudt

Tilladt

Max hastighed:

50 km/t

Ja

Obligatorisk ved vintervejr på 

alle hjul

(min. dækmønsterdybde 1.6 

mm)

anbefales 4 mm)

Obligatorisk
Ikke 

obligatorisk

Sne kæder kan være obligatoriske ved 

ekstreme vejrsituationer hvis dette 

vises ved skiltning.

Ukraine november til april Tilladt Tilladt Ja

obligatorisk ved vintervejr

(min. dækmønsterdybde 6 

mm)

Ikke obligatorisk
Ikke 

obligatorisk

Ungarn I forhold til vejrforholdene Forbudt

Tilladt på is 

eller sne

Max hastighed:

50 km/t (se 

kommentar)

Ikke obligatorisk

(min dækmønsterdybd 1,6 

mm)

Ved ekstreme vejrforhold kan det 

være påkrævet med snekæder på 

visse veje

Østrig 1. november - 15. april

Tilladt fra 1.okt-

31.maj., i så fald på 

alle hjul

Max hastighed:

100 km/t M-veje

80 km/t andre veje

Tilladt

Max hastighed:

50 km/t

Ja

Obligatorisk ved vintervejr på 

alle hjul

(min. dækmønsterdybde 4 

mm) eller alternativt 

sommerradialdæk + 

snekæder

Anbefales
Ikke 

obligatorisk
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