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Pussla inte  
med däcken!
Undvik att kombinera gamla bildäck med nya. 
Du kan få problem med bromsarna och risken 
för sladd kan öka, visar Råd & Röns test.

TEX T PONTUS OHLIN  FOTO  ICRT

 V
åren närmar sig, och det är snart 
hög tid för alla bilägare att byta 
till sommardäck igen. Som vanligt 

ställer sig många frågan om var man ska 
montera de två ”bästa” däcken någon-
stans – baktill på bilen eller framtill?

Med de ”bästa” däcken menas alltså 
de nyare däcken, däcken som har dju-
past mönster och som därmed har bäst 
väggrepp.

Beroende på placering, och ålder, slits 
däcken ner olika snabbt, vilket innebär 
att mönsterdjupen blir mindre och att 
däcken till slut måste bytas ut.

Det vanliga standardtipset i dag är att 
man ska placera de bästa däcken bak, 
annars ökar risken för överstyrning och 
sladd. Samtidigt säger en annan rekom-

mendation att man ska rotera däcken 
med jämna mellanrum för att de på så 
vis ska få ett mer jämnt och enhetligt 
slitage. 

Men verkligheten är lite mer kompli-
cerad än så. På en utomhusbana har Råd 
& Rön testat hur säkerheten påverkas 
beroende på olika mönsterdjup och hur 
däcken har placerats. Och testet, som 
framför allt ägde rum på vått väglag, visar 
att säkerheten inte bara är avhängig av 
hur stor skillnad det är på däckens möns-
terdjup. Den påverkas också om bilen är 
utrustad med ett elektroniskt säkerhets-
system, ESP, eller inte (se tabellen).

Helst ska man inte köra med däck med 
för stora skillnader i mönsterdjup över 
huvud taget. Detta, i kombination med 

däck-
ens 
ålder, 
för  sämrar 
nämligen säkerheten 
avsevärt. Och slitna däck bak-
till på bilen bör i alla avseenden undvikas 
eftersom risken för krängningar ökar 
markant.

Till en början verkar det dock som att 
ESP-systemet kan förhindra dessa kräng-

Testet är utfört i samarbete med den 
internationella testorganisationen ICRT 
och är ett komplement till det stora 
sommardäcks test som Råd & Rön publi-
cerade i nummer 2/2010.

Sommardäck med olika placering och 
mönsterdjup har testats under körning och 
jämförts med fyra nya däck.

Vattenplaning: Anger vid vilken hastighet 
bilen vattenplanar.

Bromsning, våt väg: Anger hur bra bilen 
bromsar från 80 till 20 km/h. 

Kurva, våt väg: Testet utfördes på en cir-
kulär och våt vägbana, och betyget anger 
vid vilken hastighet bilen tappar greppet.

Hantering, våt väg: Anger hur det upplev-
des att köra med däcken – både med och 
utan ESP. 

Filbyte, våt väg, utan ESP: Anger hur bra 
det går att byta fil utan ESP.

Bromsning, torr väg: Anger hur bra det går 
att bromsa på torr väg.

vad säger tabellen? 
Små skillnader (1–1,5 mm) Stora skillnader (2–3 mm)

Situationer Nya däck 
fram och 
bak

Mindre 
mönster-
djup fram

Mindre 
mönster-
djup bak

Nya däck 
fram och 
bak

Mindre 
mönster-
djup fram

Mindre 
mönster-
djup bak

vattenplaning 0 – 0 0 – 0

Bromsning,  
våt väg

0 – – 0 ––– 0

Kurva,  
våt väg

0 0 0 0 –– –

Hantering, våt 
väg, utan ESP

0 – – 0 –– –––

Hantering, våt 
väg, med ESP

0 0 0 0 – –––

Filbyte, våt 
väg, utan ESP

0 0 – 0 0 –––

Bromsning,  
torr väg

0 0 0 0 – 0

Betyg – jämfört med 4 nya däck

Likadant 0

Något sämre –

Märkbart sämre ––

Mycket sämre –––

Byt däckens plats lite då och då …
… om skillnaderna i mönsterdjup på dina däck är små 
och i kombination med att bilen har ESP.

Sätt de bästa däcken där bak …
… om skillnaderna i mönsterdjup är stora eller om  
bilen saknar ESP.
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vad är ESP?
ESP (Electronic Stability 

Programme) är ett elek-

troniskt stabilitetssystem 

som ger fordonet ökad stabilitet och 

väghållning (antisladd, antispinn). 

Bland annat hjälper det föraren att 

undvika och parera sladdar. Systemet 

kan variera beroende på fabrikat och 

modell, och nämns även med andra 

förkortningar (DSC, MASC, DSA, etc).

Avatar skapar sopberg
Tusentals plastglasögon slängs varje 
dag i soporna på landets SF-biografer.
När biojätten bestämde sig för att 
satsa på 3D-film valde man en teknik 
med engångsglasögon som bara håller 
för en visning.

Klockan är 21 en vintrig söndagskväll i 
slutet av januari. 175 personer, så många 
som salongen rymmer, har bänkat sig i 
en av SF:s biosalonger i Malmö för att se 
storsuccén Avatar i 3D.

På allas näsor sitter ett par svarta en -
gångsglasögon i plast.

– När filmen är slut kan ni antingen ta 
med glasögonen hem eller lägga dem i 
korgen här framme för återvinning, upp-
lyser personalen om.

Sedan SF inledde sin 3D-satsning i feb-
ruari 2009 har uppemot en halv miljon 
glasögon gått åt. Glasögonen väger runt 
30 gram. Hittills har visningarna med 
andra ord bidragit till att öka det svenska 
sopberget med 15 ton plast.

Vad som händer med glasögonen efter 
föreställningarna kan SF inte svara på. 

– Det beror på vilken lösning kommu-
nerna använder, om man eldar upp dem 
eller har någon form av plaståtervinning. 
Vi har i varje fall särskilda kärl för åter-
vinning på biograferna, säger SF:s infor-
mationschef Thomas Runfors.

– Sedan har vi kanske varit lite otydliga 
på en del biografer, men nu har vi uppma-
nat personalen att skylta kärlen ordentligt.

På SF:s elva 3D-biografer används två 
olika system, RealD eller Masterimage. 
Att SF valde just dessa system beror enligt 

företagets tekniske chef Per Wermelin på 
att de ger en bättre helhetsekonomi.

– Både RealD och Masterimage kom-
mer nu med återanvändningsbara glas-
ögon. Det ska vi titta på under våren. 
Att samla in och diska glasögonen är 
resurskrävande och kräver dessutom våt-
utrustning på våra biografer. Det har vi 
inte i dag, säger Per Wermelin.

Han kan inte säga om och när det kan 
bli aktuellt att slopa engångsglasögonen.

– Vi måste först testa och göra en ut vär-
dering.

Den som inte vill bidra till att sopberget 
växer får söka sig till de ytterst få konkur-
renter som finns. 

Framtidens Mötesplats, ett dotterbolag 
till Folkets Hus och Parker, driver tre 
3D-biografer i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Företaget valde Dolbys 
3D-system med dyrare glasögon som kan 
ren göras med desinfektionsmedel eller 
diskas i maskin.

– Att kunna återanvända glasögonen 
kändes mer sympatiskt. Självklart har 
även andra faktorer spelat in, men miljö-
aspekten fanns absolut med i bilden, 
säger Mikael Sandberg, vd för Framtidens 
Mötesplats.

Svenska Bio, med 30 biografer runt om i 
Sverige, har än så länge inga 3D-biografer 
men planerar att installera fyra anlägg-
ningar under året. Enligt Åke Hedlund 
på Svenska Bio lutar det åt att man väljer 
Dolbys system med glasögon som kan 
användas flera gånger. 

TEX T BEATRICE PALM 

FOTO  MARIO ANZUONI/SCANPIX

ningar, 
även när 

det är stora 
skillnader i möns-

terdjup. Ja, i initial-
skedet tycks de faktiskt 

ganska harmlösa. Men sedan, med 
ökande hastighet, blir det värre. 

Det finns en gräns för hur länge 
elektroniken kan tämja och styra över 
de fysiska lagarna, och till slut kan inte 
ens den mest erfarne bilförare parera 
rätt och undvika en olycka.

Därför bör alltså de mest slitna 
däcken monteras fram. Men den 
placeringen medför å andra sidan att 
broms  sträckan blir betydligt längre, 
vilket i sin tur innebär en kraftigt 
ökad risk för att du inte hinner stanna 
bilen om du plötsligt måste. 

Så, för säkerhets skull: Undvik att 
kom  binera gamla sommardäck med 
nya. Skaffa dig i stället fyra nya! 

Den här artikeln kan du kommentera 
på vår webbplats radron.se

copyright Råd & Rön

sanna.arndt
Rektangel




