
 



                   Norske fyrværkeriregler pr. 1. juni 2019 samt snekæderegler m.m. 
 

Nytårsaften I Norge. Fyrverkeri kan kjøpes fra 27. til 31. desember .- Raketer med styrpinner og fyrverkeri som ser ut som leker / 

legetøj er forbudt. 

Avfyring i Norge bara d. 31.12. fra kl. 18.00 - 02.00 

Du kan imidlertid søke om tillatelse til andre tider. 

 

Snekæderegler i Norge 

 

Reglerne i Norge blev ændret tilbage i 2019, men der er lavet en indkørselsperiode, så reglerne først trådte i kraft i 2020. Det betyder, at 

der nu er krav om snekæder fra d. 1. november, og kæderne skal være tilpasset hjulene. 

Du kan se et uddrag nedenfor, så du er klædt på til de kolde ture. 

 I Norge er der fra d. 15. november (16. oktober for Nordnorge i Nordland, Troms og Finnmark) krav om 3PMSF-mærkede dæk på 

styrende foraksler og drivhjul, samt krav om M+S-mærkede dæk på ikke drivende hjul og hjul på trailere og påhængsvogne. Der skal 

være en mønsterdybde på vinterdæk: min. 5 mm. Derudover er der fra d. 1. november krav om snekæder, og kæderne skal være tilpasset 

hjulene. Køretøjer der er tungere end 3,5 t GCW skal have snekæder i den periode, hvor det er lovligt at benytte pigge. Hvis du har en 

vogn med trailer, skal mindst 7 kæder være til rådighed. 

Pigfrie vinterdæk kan bruges hele året. 

 

Snekæder skal medbringes i samme periode som der er krav om 5 mm mønsterdybde. Derudover skal snekæder medbringes udenfor 

perioden hvis der venter vinterføre¹. Antallet af kæder afhænger af køretøjets størrelse, se www.vegvesen.no for detaljer. Anvendes 

pigdæk skal det være på alle hjul på samme aksel, dog er det ved tvillingmontering tilstrækkeligt, at blot ét hjul har pigdæk. 

 

Skrevet på en lidt anden måde 

 

Regler for vinterdæk i Norge 

PERSON-/VAREBIL Loven siger, at et køretøj må ikke bruges uden, at det er sikret tilstrækkeligt vejgreb i forhold til føret, om 

nødvendigt ved brug af vinterdæk med eller uden pigge, snekæder eller lignende. I praksis er vinterdæk derfor lovpligtige i vintervejr 

(slud, sjap, islag, isslag, sne, is, rim etc.). Mindste tilladte mønsterdybde er 3 mm i perioden fra 1. november til mandag efter 2. påskedag 

(i Nordnorge dog fra 15. oktober til 30. april). Alle dæk på køretøjet skal have samme egenskaber (være samme type). Pigdæk og 

snekæder må normalt ikke anvendes uden for ovennævnte periode med mindre vejret gør det nødvendigt. 

LASTBIL Vinterdæk er lovpligtige på samtlige aksler på hele vogntoget i perioden fra 15. november til 31. marts. Mindste tilladte 

mønsterdybde er 5 mm i perioden fra 1. november til mandag efter 2. påskedag (dog fra 15. oktober til 30. april i Nordland, Troms 

og Finnmark). Dette gælder hele vogntoget. Snekæder skal medbringes, såfremt der er eller forventes vinterføre. Antallet af kæder 

afhænger af køretøjets størrelse - se www.vegvesen.no for nærmere detaljer. Pigdæk er tilladt i samme periode, som der kræves 5 

mm mønsterdybde, og skal være monteret på alle hjul på samme aksel, dog er det ved tvillingmontering tilstrækkeligt at blot et hjul 

har pigdæk. 


