
 

DEKKSKOLE 

 
Dagens dekk gir behagelig fjæring sammenlignet med tidligere jernhjul. Det er ikke bare 

dekkets gummi som gjør reisen behagelig, men også luften i dekket. Dette luftvolumet 

under trykk er også grunnen til at dekkene kan bære lasten. 

 

Oppbygging 

Dagens personbildekk er laget av en tekstiltråd som ligger radialt mot rulleretningen, 

derav navnet radialdekk. Disse såkalte stammetrådene ligger i ett eller to lag, og holdes 

sammen av flere gummilag. Radialdekket gir mye bedre komfort enn gårsdagens 

diagonaldekk som nå har forsvunnet helt fra personbilmarkedet. 

Den myke stammen stives opp av en rekke belter som ligger diagonalt og på tvers av 

stammetrådene, og skaper stabilitet i dekkonstruksjonen. Disse beltene kan være av stål 

(stålradialdekk) og/eller tekstilmateriale som f.eks. polyester, rayon, nylon, kevlar, m.m. 

Slitebanegummien består av en kombinasjon av syntetisk gummi og naturgummi, 

avhengig av hvilke egenskaper man ønsker. Gummien skal, sammen med dekkmønsteret, 

gi et sikkert grep i alle situasjoner. Mønsteret er utformet for å gi god vanndrenering og 

retningsstabilitet (langsgående spor) og samtidig ha god trekkraft og bremseevne 

(tverrgående spor). Mange av dagens dekk har også mye lenger rullemotstand enn 

tidligere på grunn av spesielle silikabaserte gummiblandinger og andre 

beltekonstruksjoner. 

 

 



 

Dekktrykk 

Dekkene vi bruker i dag er utelukkende slangeløse. Det innvendige gummilaget består av 

et lufttett materiale som, sammen med felgen, holder luften innestengt.  

Dekkets lufttrykk er det som gjør at dekket beholder formen og bidrar til å  

bære lasten, og det er svært viktig at lufttrykket ikke er for lavt.  

Kjøretøyprodusentens anbefalte lufttrykk skal anses som et absolutt minimum (jfr. laveste 

nivå på målepinnen)  

Hvis du kontrollerer dekktrykket sjelden eller hvis du en gang iblant kjører med last, kan 

du gjerne fylle på 0,2–0,3 bar ekstra ettersom dette har en positiv effekt på dekkets 

levetid. 

 

Dimensjoner 

Størrelsen på dekkene angis i mm, % og tommer, Eksempel: 195/65R15. Dette kan virke 

ulogisk i dagens enhetsbevisste samfunn, men har historisk bakgrunn. Dekkets bredde på 

det bredeste angis i millimeter, høyden angis som prosent av bredden og felgdiameteren 

måles i kode som  

tidligere tilsvarte tommer. R står for radialdekk.  

Når man skifter dekk og felgdimensjon skal  

man ta hensyn til hjulets rulleomkrets (RC) og ikke minst den  

opprinnelige belastningskoden (LI). Man kan skifte dekk og felgdimensjon hvis hjulet 

ikke stikker utenfor 

originalskjermen etter dekkskiftet, eller hvis det 

ikke kommer borti chassisdeler ved full fjæring eller fullt rattutslag.  

Det er ulovlig å foreta endringer som gjør at bilens kjøreegenskaper endres i vesentlig 

grad. Holder man seg til dekk og felgdimensjoner som er originalmontert på kjøretøyet 

eller som tilsvarer disse dimensjonene,  

bør ikke utskiftningen by på noen problemer. 

 

 

 

 
 
 

 



Belastning og hastighet 

Dekkets belastningskapasitet angis med tall i direkte tilknytning til 

dimensjonsbetegnelsen. 

 

Eksempel: 

195/65R15 91H91 står for vekten som dekket maksimalt kan belastes med  

ved referansetrykket 250 kPa (290 kPa for Extra Load),  

og kan brukes på tilhengere, men for biler gjelder minimum belastning for bilens 

originaldekk.   

Bokstaven H i dette tilfellet angir den maksimale hastigheten som dekket tåler under 

lengre tid (H = 210 km/t). Dette gir en oppfatning av dekkets øvrige egenskaper som f.eks. 

grep, retningsstabilitet, rullemotstand, våtgrep, vannplaningsegenskaper, m.m. Se tabellen 

nedenfor. 

 

 

 

Hastighetsindeks km/t Belastningsindeks Kg Belastningsindeks Kg 

                

Q 160 79 437 91 615 

R 170 80 450 92 630 

S 180 81 462 93 650 

T 190 82 475 94 670 

H 210 83 487 95 690 

V 240 84 500 96 710 

W 270 85 515 97 730 

Y 300 86 530 98 750 

ZR >240 87 545 99 775 

ZR + Y >300 88 560 100 800 

  89 580 101 825 

  90 600 102 850 
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Felger 

 

 

 

 

 

Felgene, eller hjulene som det egentlig heter, finnes i mange ulike utførelser. Størrelsen på 

felgene angis i tommer. Eksempel: 6Jx15 (bredde, type felghorn og diameter). 

Det finnes to hovedtyper av felger: stålfelg og lettmetallfelg. Stålfelger er det vanligste og 

monteres som standard på de fleste kjøretøy. Lettmetallfelger har blitt mye vanligere, og 

monteres i dag ofte som standardutstyr på mange kjøretøy. De brukes 

ofte for å oppnå spesielle egenskaper ettersom de litt lettere, mer slitesterke og mer 

avrundet.  

Den vanligste grunnen er allikevel rent estetisk.  

Man kan skifte ut stålfelger med lettmetallfelger uten problemer hvis man tar hensyn til 

felgens innpressingsdybde (offset). Offset er avstanden mellom anleggsflaten mot navet 

og felgens midtpunkt, og er ofte angitt på felgene. 

Eksempel: 6Jx15 ET45  

Dette betyr at anleggsflaten ligger 45 mm utenfor felgens midtpunkt, og hvis man bytter 

til en felg med lavere offset-tall vil felgen være tilsvarende bredere utvendig. En endring 

av offset kan føre til at bilens veiegenskaper endres drastisk, som oftest til det verre. 

Endrer man bredden, må man også sørge for at hjulet får plass. 

Når man monterer felger på kjøretøyet er det veldig viktig at anleggsflatene på hjulnav og 

felg er helt rene. Smør kun anleggsflatene ved navet og bruk varmebestandig fett (ikke 

kobberpasta). Skruer og mutre skal ikke smøres, men skal være rengjort. Skruene skal 

alltid trekkes til med moment. Man skal ikke bruke muttertrekker uten momentstav. 

Felgene kan løsne hvis mutrene trekkes til for mye. 

 

 

  

http://www.stro.se/wp-content/uploads/2014/05/dackskola.pdf#http://www.stro.se/wp-content/uploads/2014/05/dackskola.pdf
http://www.stro.se/wp-content/uploads/2014/05/dackskola.pdf#http://www.stro.se/wp-content/uploads/2014/05/dackskola.pdf


Ventiler 

 

      Ventiler     

 Std Metall 

 

 

Vanlige gummiventiler ment for personbiler tåler et maks. trykk på 450 kPa ved varme 

dekk. Lette lastebiler, bobiler og campingvogner med C-dekk, må ha en skrueventil eller 

en spesiell høytrykksventil hvis dekktrykket overstiger 450 kPa når dekkene er varme. 

Hvis man bruker vanlige personbilventiler, øker risikoen for at disse kan lekke ved høyt 

trykk. En god regel er å unngå bruk av personbilventiler til C-dekk.  

 
 
 

 

Lagring 

Dekk aldres vanligvis minimalt før de tas i bruk. Det er viktig med korrekt lagring av 

dekkene for å unngå at lagringen påvirker dekkene negativt. Dekk som lagres mellom 3–5 

år har fullgode egenskaper, og bør betraktes som nye dekk. Aldringsprosessen starter først 

når dekket er tatt i bruk. 

Dekk er følsomme overfor høy varme og sollys (ozon). De skal lagres svalt, mørkt og tørt. 

De skal aldri lagres i fyrrom, stålcontainer  

eller utendørs. Løse dekk skal lagres stående, mens dekk montert på felg kan lagres 

liggende. Unngå å bruke sterke løsemidler eller såkalt dekkpenn ved rengjøring og 

vedlikehold av dekkene. Dette er direkte skadelig for  

gummien. Vil du ha en svart og ren overflate, kan du med fordel bruke en vokssjampo.  

Man ser noen ganger folk som beskytter dekkene på campingvogner ved å sette et panel 

eller en plate foran hjulet. Dette beskytter mot solskinn og regn, men genererer også høy 

varme der dekket lagres, noe som kan være nesten like skadelig. Sørg for at dekkene 

ventileres ved å lage hull i panelet/platen. Når dekket er 5–6 år gammelt, bør man utføre 

en nøye inspeksjon og skifte det ut hvis det oppdages sprekker eller skader selv om 

mønsterdybden er godkjent. Dekkets alder står på den ene dekksiden nederst ved felgen. 

Der finnes du ofte betegnelsen DOT etterfulgt av en masse tegn. De siste tallene angir 

produksjonsuke og -år. 

Eksempel:  

DOT XN MO XKNL 1118 

Dekket er produsert i uke 11 år 2018. Hvis dekket kun har tre tall er det produsert før 

år 2000. De to første tallene angir uke mens det tredje tallet angir år. For dekk produsert 

på 1990-tallet står det ofte et tegn etter tallene.  
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Terminologi bildetekster 

 

Belter (Bälten) 

Slitebane med mønster (Slitbana med mönster) 

Stamme (Stomme) 

 

 


