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NITROGENFYLLING AV DEKK 
FOR PERSONBILER OG LETTE LASTBILER 

Flere system for å fylle dekk med nitrogen har blitt introdusert på markedet. 

Nitrogen er en gass som i realiteten ikke er annet enn tørr luft der oksygen er tatt bort. (Vanlig 
luft består av 78 % nitrogen.) 
Etter som gassen er treg, og ikke lett antennelig, brukes den ofte innen meget spesielle og 
krevende områder der man vil minske risiko for brann eller eksplosjon om hjulenheten blir 
overopphetet. Disse områdene kan for eksempel være flydekk, dekk i gruver og ved transport 
av farlig gods. Tørr nitrogen brukes også i racingsammenheng der den minste trykkvariasjon i 
dekket kan ha en betydelig innvirkning på kjøretøyets egenskaper under ekstreme forhold. 

Ved normal bruk av dekk behøver man ikke fylle dem med nitrogen. Nitrogen kan dog minske 
lufttapet i dekkene noe, men man må være oppmerksom på at det finnes mange andre årsaker 
til lufttap, der man ikke har noen fordeler med å fylle dekkene med nitrogen. Det kan for eksem-
pel være ulike typer av punkteringer, lekkasje mellom dekk og felg, ventiler som lekker eller 
utette felger. 

Skulle dekktrykket bli lavere enn det som kjøretøyprodusenten angir, må trykket økes til riktig 
trykk uansett om det er fylt med nitrogen eller vanlig luft. Dekktrykket skal også justeres om 
man øker belastningen på dekkene ved flere passasjerer, kjøring tung last eller med tilhenger 
eller kjøring med høy hastighet. 

Det er feil å tro at man kan slutte å kontrollere dekktrykket om man har fylt dekkene med ni-
trogen. Kontrollerer man ikke dekktrykket regelmessig, kan det lede til permanente skader på 
dekkene. 
Kjører man med riktig dekktrykk kan man øke dekkenes levetid (økonomi og miljø), minske 
brenselsforbruket (økonomi og miljø) og oppnå maksimale bruksegenskaper for dekkene (tra-
fikksikkerhet), uansett om man brukes nitrogen eller vanlig luft. 

Dekktrykket skal kontrolleres regelmessig. Helst hver 14. dag, og minst en gang i måneden. 
Gjør man dette har man bare en meget begrenset fordel ved å fylle dekkene med nitrogen. 
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