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Oppdrag om å skjerpe gjeldende krav til vinterdekk for tunge kjøretøy
Som ledd i det kontinuerlige arbeidet for økt sikkerhet og fremkommelighet på norske
vinterveier, og i lys av flere alvorlige hendelser og fremkommelighetsutfordringer med tunge
kjøretøy, ber vi Vegdirektoratet foreslå en nødvendig skjerping av gjeldende krav til
vinterdekk for tunge kjøretøy.
I forkant av at gjeldende påbud ble innført i 2013/2014, ble det signalisert behov for på et
senere tidspunkt å revidere kravene til merking av vinterdekk i lys av utviklingen av dekk og
tilgjengeligheten av ulike dekktyper.
Departementet viser til at tyske myndigheter med virkning fra 1. januar 2018, har skjerpet
kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy. Det er nå bare dekk merket med det såkalte
"alpesymbolet", 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), jf. ECE regulativ 117, som er
godkjent som vinterdekk i Tyskland. Kravet gjelder likevel etter det vi kan se bare for
drivende og styrende aksler. Vi viser til vedlagte tyske kunngjøring.
Vi ber Vegdirektoratet utarbeide og gjennomføre høring av et forslag om å innføre skjerpet
krav til vinterdekk i Norge. Ut fra den informasjonen vi nå har, legger departementet til grunn
at en skjerping så langt mulig bør innrettes etter mønster av det som er innført i Tyskland,
men vi ber direktoratet sikre både hensiktsmessighet og lovlighet av løsningen som foreslås.
I forslaget må det drøftes om påbudet bare skal omfatte drivende og styrende aksler slik som
i Tyskland eller alle hjul, inkludert hjul på tilhenger. Det må også redegjøres for
tilgjengeligheten av den type dekk som foreslås påbudt og i hvilken grad det vil være
nødvendig og forsvarlig med en overgangsperiode for innfasing. Vi viser til at det i Tyskland
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er gitt overgangsperiode frem til 30. september 2024 for bruk av M+S merkede dekk,
produsert før 31.12.2017.
Departementet ønsker at en innskjerping av kravet til vinterdekk gjennomføres raskest mulig
og i forkant av neste vintersesong. Vi ber derfor om at saken gis høy prioritet og at forslaget
høres nasjonalt og i EØS så raskt som mulig.
Vi ber direktoratet holde departementet løpende orientert i saken.
Med hilsen

Lasse Lager (e.f.)
avdelingsdirektør
Ellen Sirevåg
seniorrådgiver
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