
 

Vinter 

När det är mycket snö ute är de flesta försiktiga.  
Där de flesta åker i körbanan bildas det spår i snön. I spåren kan greppet vara bra, men kommer du utanför 
spåren kan du tappa greppet helt. Undvik därför omkörningar under dessa förhållanden. 
 

 

 

 

 

 

 

Underkylt regn 

Här kan du lätt tappa greppet 

om du kör utanför spåren.  

När temperaturen ligger kring 

0°C kan regnet frysa till is 

direkt när det träffar vägen. 

Detta kallas underkylt regn och 

är mycket farligt, eftersom du 

tror att det är vanligt blött regn, 

men i själva verket blir vägen 

glashal. 

Snösträngar 
Där de flesta åker i körbanan bildas det spår i snön. I spåren kan greppet vara bra, men kommer du 

utanför spåren kan du tappa greppet helt. Undvik därför omkörningar under dessa förhållanden. 

 

 

 

 

https://korkortonline.se/teori/#definitioner
https://korkortonline.se/teori/omkorningar/
https://korkortonline.se/teori/#definitioner
https://korkortonline.se/teori/omkorningar/


 

Vinterutrustning 

 

 Varma kläder/skor  

 

 

 

 Mobiltelefon 

 

 

 

 Snöskyffel 

 

 

 

 Bogserlina 

 

 

 

 Reflexväst  
 

 

 

 Startkablar  
 

 

 

 Isskrapa  
 
 

 

  

https://korkortonline.se/teori/alkohol-rattfylla/#mobiltelefon
https://korkortonline.se/teori/service/#starthjalp


 

Sommardäck och vinterdäck 

 

 
Del av ett sommardäck.     Vinterdäck – dubbdäck 

 

Olika däcktyper 

 Sommardäck är däcken du ska använda när det inte är vinterväglag. 

 

 Vinterdäck är märkta med ”MS” (Mud and Snow) och finns i 2 varianter:  

o Dubbdäck = bra grepp på snö och isigt underlag, sliter dock hårt på vägarna. 
o Friktionsdäck = bra grepp på snö och lite sämre på is, sliter mindre på vägarna. 

 

När man måste använda vinterdäck och när det är förbjudet 

 
 Lag på vinterdäck vid vinterväglag 1 december–31 mars. 

 
 Förbjudet att ha dubbdäck 16 april–30 september om det inte är eller förväntas vinterväglag. 

 

Mönsterdjup 
 

Däck 
Mönsterdjup 

  

Nya däck 8–9 mm 

Sämre våtgrepp 3–4 mm 

Minsta tillåtna på sommardäck 1,6 mm 

Minsta tillåtna på vinterdäck 3 mm 

 

 



Vinter – nya ord 

 

Vinterdäck ...........................................................................  

Sommardäck .......................................................................  

Mönster ...............................................................................  

Utrustning ...........................................................................  

Köra iväg ............................................................................  

Köra i diket .........................................................................  

Inse......................................................................................  

Bärgare ................................................................................  

Dröja ...................................................................................  

Snöskyffel ...........................................................................  

Bogserlina ...........................................................................  

Reflexväst ...........................................................................  

Startkablar ...........................................................................  

Isskrapa ...............................................................................  

Tappa...................................................................................  

Frysa ...................................................................................  

Snösträngar .........................................................................  

Spår .....................................................................................  

 



 

SUBSTANTIV 

SINGULAR PLURAL 
OBESTÄMD FORM BESTÄMD FORM OBESTÄMD FORM BESTÄMD FORM 

ett däck däcket däck däcken 

ett mönster mönstret mönster  mönstren 

en kabel kabeln kablar kablarna 

en skrapa skrapan skrapor skraporna 

ett spår spåret spår spåren 

 

VERB 
dröjer dröjde har dröjt 

tappa tappade har tappat 

fryser frös har frusit 

inse insåg  har insett 

 

Film ”Vinterväglag”: 

https://www.youtube.com/watch?v=omchRCLhVik 

 

https://www.youtube.com/watch?v=omchRCLhVik

