
 
 
 
 

LANDEKRAV FOR BRUG AF SNEKÆDER 

 

DANMARK - SVERIGE 

Kan benyttes under forudsætning af, at de ikke ødelægger vejene. Dvs. kun på sneklædte veje. 
 

NORGE 

Den enkelte bilist skal sikre sig, at bilen kan køre i vintervejr. Der er et indirekte krav om, at 
personbilen skal medbringe et sæt snekæder ved kørsel i vintervejr. Køretøjer med en totalvægt 
på over 3500 kg, skal i perioden 1. 11. til første mandag efter 2. påskedag medbringe snekæder. 
Trækker/ for vogn skal medbringe mindst 2½ par kæder, 2 par til trækhjulene og et ½ par til 
forhjul. Til trailere /  anhængere skal det medbringes 1 par, monteret med i kæde på hver side. 
 

TYSKLAND 

Det er tilladt at benytte snekæder. I så fald er der en fartgrænse på 50 km/t. 
 

ØSTRIG 

Snekæder er tilladt i Østrig. Kører man med snekæder, er den anbefalede maksimumhastighed 

50 km/t. Kæder skal have godkendelsen ÖNORM V 5117 for mindre køretøjer og ÖNORM V 5119 

for større køretøjer. Fra 15. november til 15. marts skal alle køretøjer over 3500 kg køre med 

vinterdæk og medbringe snekæder - uanset om der er sne på vejen eller ej. Vinterdækkene skal 
være mærket M+S, og radialdæk skal være mindst 5 mm dybe, mens diagonaldæk skal være 

mindst 6 mm dybe. Det er obligatorisk at køre med snekæder, når skiltningen indikerer det. 
 

ITALIEN 

Tilladt fra 15. november til 15. marts. Kan være påbudt ved skiltning. 
I Val d’Aosta skal snekæder medbringes eller bilen skal være udstyret med vinterdæk 
15.10- 15.04, afhængig af vejret kan perioden forlænges. 
 

FRANKRIG 

Må kun anvendes når vejen er dækket af sne eller is og på veje, hvor brug af snekæder er 
påbudt ved skiltning 
 

SCHWEIZ 

Brug af snekæder kan være påbudt ved skiltning. 
Påbudsskiltet vil nogle steder have en undertavle med påskriften “4 x 4 ausgenommen”, hvilket 
betyder, at firehjulstrukne køretøjer ikke er omfattet af påbudet. 
 

KROATIEN 

Brug af snekæder eller vinterdæk er obligatorisk på isglatte veje og på veje dækket af over 5 cm 

sne. I regionerne Lika of Gorski Kotar skal snekæder medbringes i vinterhalvåret. 
Det anbefales at medbringe vinterudstyr den 01.11-01.04 
 

SLOVAKIET 

Snekæder må kun benyttes, når vejen er dækket af et tykt lag sne. 
På nogle bjergveje kan brug af snekæder være påbudt ved skiltning 


