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E
tt bra sommardäck vattenplanar 
vid 83 km/tim. Friktionsdäcket, 
ett av de bästa vintertid, tap-
par greppet vid 63 km/tim. Vid 
bromsning från 100 km/tim på 

våt väg står bilen med sommardäck still efter 58 
meter. Vinterdäcket behöver 85 meter. Det visar 
Vi Bilägares senaste däcktest.

Tycker man krocksäkerhet är viktigt så gäller 
det att välja ett bra däck. Annars förlorar man 
investeringen i en säker bil. 

I dag är det knappast någon som vågar köra 
med sommardäck på vintern. Transportstyrel-
sen föreskriver också krav på vinterdäck viss 
period om vinterväglag råder. Så frågan är var-
för det är tillåtet att använda vinterdäck som 
är anpassade för minusgrader, is och snö på 
sommaren. 

Höll vad det lovar
Allt fler bilar har TPMS – däcktryckövervak-
ning. Det finns till och med en ny förordning 
som säger att alla nya typgodkännanden från 
och med 1/11 2012 innebär att bilen måste ha ett 
sådant kontrollsystem. Och två år senare gäl-
ler kravet alla nytillverkade bilar. Anledningen 
är förstås alla olyckor som är relaterade till 
felaktigt däcktryck och punkteringar som inte 
upptäcks.

Därmed öppnas en ny möjlighet för fler bil-
ägare att välja däck av typen Run On Flat som 
i vardagligt tal, felaktigt, kallas ”punkterings-
säkra”. Run On Flat-däck består för närvarande 
av två system. Antingen bär däcket upp vikten 
genom en förstärkning i sidan eller så monteras 
någon form av stödjande ring inuti som kan 
vila mot fälgen. 

Man får endast montera däck som är körbara 

fler tester: www.vibilagare.setest   sommardäck
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test 

BYT  DÄCK I VÅR!

testerresultat.
Vi Bilägare har testat sommardäcken i nio 
olika moment. Jämför alla fakta för de tes-
tade däcken på nästa uppslag. >

Bridgestone  
Turanza

Continental  
PremiumContact 2

Goodyear 
EfficientGrip

Kumho 
Ecsta Sport

Michelin 
Pilot Sport

Nokian 
Hakka Z

Vinterdäck

Pirelli 
Cinturato P7

Vredestein 
Ultrac Cento

För de flesta är det självklart att byta till sommar-
däck när våren sätter fart och smälter isen på 
vägarna. Men allt fler fortsätter med vinterdäcken, 
oftast av bekvämlighetsskäl. Årets test visar att 
det är lika riskfyllt med friktionsdäck sommartid 
som att köra på sommardäck på vintern.
TEXT ERIK RÖNNBLOM  FOTO NIKLAS CARLE

trots att de har punktering på bilar som har 
däckövervakningssystem. Både hastighet och 
körsträcka är nämligen begränsad om man fått 
punktering. Bilen blir också långsammare och 
trögare på styrutslag. Därför måste den som 
kör bli varnad. 

Vi passade på att testa Goodyear Efficent-
Grip, särskilt intressant eftersom däcket dels 
marknadsförs som ett lättrullande däck, dels 
finns i en Run On Flat-version. Goodyear har 
i det här däcket valt en konstruktion med en 
självbärande förstärkning i däckets sida. 

Tidigare har vi varit lite skeptiska till den här 
tekniken. Men det visar sig att Goodyear verk-
ligen rullar lätt. Det var bäst av sommardäcken 
(tillsammans med ett annat ECO-däck) trots att 
Goodyear samtidigt är ett Run On Flat och väger 
gott och väl 1–1,5 kg mer per däck. 

När vi provocerade EfficientGrip i kurva på 
vått och torrt blev betyget klart godkänt. 

Slutligen drog vi in en skruv i ett av fram-
däcken, slet ut den med tång och började köra 
när lufttrycket visade noll. Efter nio mils tidvis 
provocerande körning avbröt vi. Däcket håller 
vad det lovar. En svaghet har det dock – längre 
bromssträcka i väta.

Håller greppet i sjön
Vredestein hittade tidigt sin nisch – att klara 
greppet när det är mycket vatten. Med Ultrac 
Cento har Vredestein verkligen förvaltat den 
egenskapen. Däcket håller greppet även om man 
råkar köra genom en mindre sjö! !

Tro inte att vinterdäcken
klarar året runt-bruk
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test   sommardäck fler tester: www.vibilagare.se

>

BRA  
KÖP

! Prisuppgifterna kommer främst från Vanadis Gummi i Stockholm och gäller endast ett däck inklusive moms. 
Priser varierar dock kraftigt varför man kan spara hundralappar på en kontroll före köp. Rabatt brukar utgå vid en hel 
uppsättning. Ibland ingår även montering och balansering i priset. Kolla före köp.

prisuppgifterna

Bridgestone  
Turanza ER 300 Ecopia

Komfort.

Bromsning väta.

! Bridgestone klarar vattenplaning 
rakt fram bra och i kurva bland de 
bästa. Bromsförmågan på våt väg är 
godkänd, inte mer. Det är mjukt och 
hanterbart men får mer stöttning 
av ESP vid snabb hantering på våt 
väg. Bromsförmågan på torr väg är 
godkänd. 
 Vid snabba manövrer är Turanza 
aningen mjukt och lite långsammare 
än de bästa, vilket kan bero på att 
man prioriterat våtgrepp. Men det 
kan också vara förklaringen till att 
vi bedömer Turanza som det mest 
komfortabla däcket i detta test. Vid 
mätningen av bränsleförbrukning 
placerade sig detta ECO-däck på den 
sämre halvan. 
 Bridgestone Turanza har ingen sär-
skilt svaghet eller styrka. Det är ett 
tryggt och säkert däck men inte så 
bränslesnålt som vi väntat oss.

fakta
Pris, kr 1 291
Tillvekningsland  Ungern
Tillvekningdatum  v 34, 2010
Mönsterdjup, mm  8,2
Hastighetsindex  H (210 km/tim) 
Hårdhetstal  69
Slitvärde  320
Mönstertyp  Asymmetrisk
Vikt, kg  10,0
Övrigt ECO-däck

betyg
 " Vattenplaning rakt fram
# Vattenplaning kurva
 " Bromsning väta
# Körning väta
 " Bromsning torr väg
# Körning torr väg
# Komfort
 " Buller
# Bränsleförbrukning

totalpoäng

" 95

Färgsymbolerna i betygskalan i tabellen betyder:

# = Utmärkt.  " = Bra.  " = Godkänt. $ = Icke godkänt.  

Continental
PremiumContact 2

Hög säkerhet.

Buller.

! PremiumContact 2 är mycket bra 
i så gott som alla deltester. Det är 
mycket säkert att köra i väta. Det 
bromsar utmärkt snabbt. 
 Vattenplaning rakt fram och i 
kurva klarar däcket mycket bra. Det 
klarar näst högsta hastigheten utan 
att tappa greppet rakt fram. Det går 
snabbast och är mycket lätthanterligt 
på banan då däcket pressas till det 
yttersta. 
 PremiumContact 2 har progressiva 
egenskaper som gör däcket tryggt 
och säkert. 
 Buller är lite av en akilleshäl. Kom-
forten vid körning på slät och ojämn 
väg är medelgoda. 
 Continental har främst satsat på 
säkerhet och körbarhet. Man har lyck-
ats bra. Men rullmotståndet är inte på 
samma nivå.

Pris, kr 1 191
Tillvekningsland Frankrike
Tillvekningdatum  v 23, 2010
Mönsterdjup, mm  8,2
Hastighetsindex  V (240 km/tim) 
Hårdhetstal  70
Slitvärde  280
Mönstertyp  Asymmetrisk
Vikt, kg  9,3
Övrigt –

# Vattenplaning rakt fram
# Vattenplaning kurva
# Bromsning väta
# Körning väta
# Bromsning torr väg
# Körning torr väg
 " Komfort
 " Buller
 " Bränsleförbrukning

# 99

* Run On Flat innebär att däcket går 
att köra med en normal punktering. 
Man kan köra vidare med reducerad 

Goodyear
EfficientGrip Run On Flat

Lättrullande.

Bromsning i väta.

! Vi var lätt skeptiska till Goodyears 
Run On Flat-version av EfficientGrip. 
Däcket i sig har visat sig vara ekono-
miskt och säkert. Men vad händer när 
däcksidorna förstärks för att bära 
vikten vid en punktering? Ja, det visar 
sig att Goodyear klarar alla testmo-
ment utom ett riktigt bra. Det står till 
exempel emot vattenplaning mycket 
bra, särskilt rakt fram. 
 Enda plumpen i protokollet är 
bromsförmåga i väta där EfficientGrip 
i Run On Flat-version är betydligt 
sämre än övriga däck i testet. 
 Däcket är lätt att hantera också i 
pressade situationer, såväl i väta som 
på torr väg. När det gäller komfort 
och buller hör Goodyear till de bästa. 
Trots den extra vikt som ”punkte-
ringssäkerheten” innebär är Efficient-
Grip extremt lättrullande – bäst av de 
testade däcken.

Pris, kr 1 788
Tillvekningsland Tyskland
Tillvekningdatum  v 35, 2010
Mönsterdjup, mm  7,9
Hastighetsindex  V (240 km/tim) 
Hårdhetstal  70
Slitvärde  240
Mönstertyp  Asymmetrisk
Vikt, kg  10,6
Övrigt *

 " Vattenplaning rakt fram
# Vattenplaning kurva
$ Bromsning väta
# Körning väta
 " Bromsning torr väg
# Körning torr väg
# Komfort
# Buller
# Bränsleförbrukning

" 93

Kumho
Ecsta Sport KU39

Bränsleförbrukning.

Bromsning i väta.

! Ecsta Sport är det av sommar-
däcken i testet som har mest problem 
i väta. Det hamnar näst sist (före vin-
terdäcket) i alla våtprov utom i broms-
ning. Vid vattenplaning rakt fram är 
resultatet godkänt. I kurva är greppet 
väl svagt. Det noteras också vid kör-
ning på den vattenbegjutna testbanan. 
Kumho har märkbart sämre kurv-
grepp. Det spinner också i utgångar 
av kurvorna och tenderar att få bilen 
att kana ut med bakvagnen eller glida 
ut mer med framvagnen. Men däcket 
är progressivt och därför ändå han-
terbart och känns inte lömskt. På torr 
väg fungerar Kumho bättre. Bromsför-
mågan är okej och det är lätt att han-
tera. Kumho uppfattas ha ett mindre 
obehagligt buller på ojämn väg än de 
flesta andra testdäcken. Komforten får 
godkänt. Kumho Ecsta är ett budget-
alternativ som vi med lite tveksamhet 
ändå sätter godkänt för. 

Pris, kr 1 136
Tillvekningsland Korea
Tillvekningdatum  v 51, 2009
Mönsterdjup, mm  7,4
Hastighetsindex  Y (300 km/tim) 
Hårdhetstal  66
Slitvärde  280
Mönstertyp  Asymmetrisk
Vikt, kg  10,0
Övrigt –

 " Vattenplaning rakt fram
$ Vattenplaning kurva
$ Bromsning väta
 " Körning väta
 " Bromsning torr väg
# Körning torr väg
 " Komfort
# Buller
# Bränsleförbrukning

" 92

Michelin
Pilot Sport PS3

Bra i alla prov.

Bullrigt och stötigt.

! Med Pilot Sport visar Michelin att 
man kan göra däck med bra grepp 
i väta. Bromssträckan på våt väg är 
näst bäst. Vattenplaning är heller 
inget problem. När vi pressar Pilot 
Sport runt den vattenbegjutna test-
banan går det mycket stadigt och 
säkert. Michelin är konsekvent under-
styrt med säkra köregenskaper. 
 Däcket är än bättre på torr väg. Det 
tangerar bästa testresultaten såväl 
när det gäller bromsförmåga som vid 
maximal stress på testbanan. 
 Rullmotstånd och bränsleförbruk-
ning är däremot inte bland de bästa, 
tvärtom. Vi tycker heller inte att Pilot 
Sport hör till de tystare och komfor-
tablare däcken i testet. 
 Michelin Pilot Sport är ett säkert 
och bra däck att köra, både i regn och 
solsken.

 

Pris, kr 1 199
Tillvekningsland Tyskland
Tillvekningdatum  v 30, 2010
Mönsterdjup, mm  7,6
Hastighetsindex  V (240 km/tim) 
Hårdhetstal  71
Slitvärde  320
Mönstertyp  Asymmetrisk
Vikt, kg  8,8
Övrigt –

# Vattenplaning rakt fram
# Vattenplaning kurva
# Bromsning väta
# Körning väta
# Bromsning torr väg
# Körning torr väg
 " Komfort
 " Buller
 " Bränsleförbrukning

# 98

! Testet av sommardäck gjordes i Texas, USA. Medel-
temperaturen var 23 grader C. Vid testerna var det aldrig 
kallare än +20 och inte varmare än +26. 
 Vi har kört de flesta tester med VW Golf 2,5, men vid 
några, vattenplaning rakt fram och bromsning i väta, 
användes en Audi A3. Bränsleförbrukning mättes med 
BMW 328i. 
 Däckens dimension är den som säljs absolut mest 
i Sverige, 205/55/R16. Utgångspunkten har varit att 
välja hastighetsklass V (max 240 km/tim). Men några 
däck finns bara med högre klassning. 
 Med i årets test fanns också ett av de bästa nordiska 
vinterdäcken utan dubb, ett friktionsdäck. Anledningen 
är att allt fler bilägare börjat använda vinterdäck året 
om. Somliga kallar till och med friktionsdäck för ”året 
runt-däck”. Men det finns ingen tillverkare som skulle 
våga stå för den benämningen i norra Europa. Testet 
visar varför. Ett vinterdäck behöver bland annat avsevärt 
längre bromssträcka. Gummiblandningen är vald för att 
mönstret ska hålla viss mjukhet också i sträng kyla – 
inte i hög värme.
 Tre av däcken i testet är så kallat lättrullande. Det är 
ett lite otydligt begrepp. När vi mätte bränsleförbruk-
ningen visade det sig att tre sommardäck faktiskt var 
lite snålare än övriga. Två av dem, Pirelli och Goodyear, 

uppges mycket riktigt vara av typen lättrullande. Men på 
samma nivå hamnade också Kumho, som alls inte sägs 
vara ett särskilt bränslesnålt däck. Och Bridgestone 
hade ungefär samma förbrukning som de vanliga som-
mardäcken, trots att det ska vara bränslesnålt. Den allra 
lägsta bränsleförbrukningen hade testets vinterdäck.
 Goodyears Run On Flat, fritt översatt ”kör med 
punktering”, överraskade oss genom att prestera riktigt 
bra. Och dessutom fungera som utlovat vid punktering. 
Efter utförda tester lät vi punktera ett av dessa däck och 
började köra det runt stora ovalen och på en av testba-
norna. Vi gav upp efter drygt nio mil. Det höll.
 Vi redovisar exakta resultat för varje deltest, men 
också i jämförelse mot referensdäcket, uttryckt i pro-
cent. Ju högre procenttal desto bättre resultat. Continen-
tal har använts som referens i alla tester utom vid subjek-
tiv bedömning av buller och komfort då vi valde Nokian. 
 Slutpoängen har beräknats utifrån däckens resultat i 
procent jämfört med referensdäcket Continental i varje 
delmoment. Men varje enskilt testmoment är viktat. 
Subjektiva körtestet är till exempel 45 procent, broms-
ning i väta 40, vattenplaning sammanlagt 15. Tester på 
våt väg i jämförelse med torr asfalt har slutligen viktats 
som 60/40. De tal vi då fått fram har avrundats och 
utgör slutpoäng.

så gjorde vi testet

beteckningar & testtermer

hastighet (80 km/tim) i maximalt 
åtta mil. Vi körde i nio mil utan att 
märka någon mattning. Däcket höll, 

även om det höjde temperaturen 
markant. EfficientGrip är också ett så 
kallat lättrullande ECO-däck. Också i 

det fallet motsvarade Goodyear för-
väntningarna väl.
** Hakka Z är ett XL-däck vilket inne-

bär högre belastningskod än konkur-
renterna. Nokian klarar 670 kg mot 
610 för de övriga i testet. 

! 205/55 R 16 91 V beskriver däckets mått och vissa 
prestanda. Testdäcken är 205 mm breda mellan ytter-
sidorna. 55 är däckprofilen, det vill säga höjden – 55 
procent av 205 mm. R betyder att däcket är en radial-
konstruktion, att korden löper radiellt över däcket. 16 
är däckets innerdiameter uttryckt i tum och motsvaras 
av fälgens ytterdiameter. 91 är LI-kod (loadindex) eller 
belastningskod. 91 betyder att däcket maximalt får 
belastas med 615 kg. Nokian Hakka Z är ett så kallat XL-
däck, vilket innebär att det har en utökad lastförmåga. 
LI-koden är 94 vilket betyder att däcket klarar en belast-
ning av 670 kg. V är den maximala hastighet som däcket 
är konstruerat för att tåla. V betyder 240 km/tim. W är 
nästa hastighetskod som innebär max 270 km/tim. Y 
står för 300.
 Uppgiften om tillverkningsland hämtas också från 
däcksidan.
 Tillverkningsdatum finns i den så kallade DOT-koden 
(Department of Transportation) som tillsammans med 

vissa andra data på däcket krävs av amerikanska myn-
digheter. 
 Slitvärde är ett mått på däckets förmåga att motstå 
slitage. Det är inte hela sanningen om däckets hållbarhet 
men är avsett att ge en indikation om livslängd. Diago-
nalkonstruktioner har värdet 100 medan ett modernt 
radialdäck bör ha drygt 200. 
 Mönsterdjup mäter vi med ett instrument vars nog-
grannhet är en hundradels millimeter.
 Vikten är på däcket utan fälg. 
 Hårdhetstal mäts med ett speciellt instrument  med 
vilket man undersöker hur hårt det är att trycka in en 
liten stålstav i slitbanan. Hårdheten anges i grader 
Shore. Värdet varierar på helt nya respektive inkörda 
däck, och varierar också en aning beroende på i vilken 
temperatur man mäter. I vårt fall är Shorevärdet mätt 
vid + 20 grader C med inkörda däck. Ju lägre siffra desto 
mjukare däck. Mäter man ett helt nytt däck är Shorevär-
det vanligtvis någon eller några grader högre. 

BÄST
I TEST

>
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test   sommardäck

resultat.

På följande sidor finns en detaljerad redovisning av resultaten i vart och ett av de nio testmomenten. >

Vinterdäck 
Nordiskt utan dubbar

Komfortabelt, bullrar lite.

Uselt våtgrepp.

! Det nordiska friktionsdäcket är 
optimerat för snö, is, slask och låga 
temperaturer. Vid sommarväglag 
och 20–25 plusgrader är däcket för 
mjukt. Det vattenplanar avsevärt 
tidigare än sommardäcken. I kurva 
fungerade inte vår vanliga mätmetod 
eftersom den innebär start vid cirka 
65 km/tim och då hade vinterdäcket 
redan börjat kana rakt fram. 
 Bromsförmågan i väta är närmast 
usel. 
 Däremot är friktionsdäcket så pro-
gressivt att det är lätthanterligt på 
den vattenbegjutna testslingan. Grän-
serna är tydliga. Vi har kört sämre 
sommardäck i det avseendet. 
 Torr väg klarar däcket lite bättre. 
Komfort och buller upplevs som 
riktigt bra. Men det står klart att frik-
tionsdäck inte har något på bilen att 
göra sommartid! 
  

Pris, kr –
Tillvekningsland Europa
Tillvekningdatum  v 2, 2010
Mönsterdjup, mm  8,3
Hastighetsindex  – 
Hårdhetstal  45
Slitvärde  –
Mönstertyp  Riktningsbestämd
Vikt, kg  9,2
Övrigt –

$ Vattenplaning rakt fram
$ Vattenplaning kurva
$ Bromsning väta
 " Körning väta
$ Bromsning torr väg
 " Körning torr väg
# Komfort
# Buller
# Bränsleförbrukning

$  74

Nokian
Hakka Z

Precis körkänsla.

–

! Hakka Z, som är Nokians nordiska 
version av detta sommardäck, har 
genomgående bra resultat i väta. 
Det hör till topptrion i det viktigaste 
delprovet, bromsning på våt väg. När 
vi hamnar på den drygt 1,5 km långa 
testslingan som är vattenbegjuten 
är Nokian på samma nivå som bästa 
konkurrenten, men Nokian har den 
bästa körkänslan. Det är otroligt 
spårsäkert och går dit man vill utan 
att spinna eller sladda. 
 På torr väg blir placeringen ett kliv 
nedåt. Men det är fortfarande mycket 
hanterbart och säkert. Bromsförmå-
gan är medelbra. 
 Nokian Hakka Z:s bästa egenskap 
är att det kommunicerar så precist 
och håller god nivå i alla delprov. 
 

fakta
Pris, kr 1 310
Tillvekningsland Finland
Tillvekningdatum  v 38, 2010
Mönsterdjup, mm  8,0
Hastighetsindex  W (270 km/tim) 
Hårdhetstal  65
Slitvärde  300
Mönstertyp  Asymmetrisk
Vikt, kg  8,8
Övrigt **

betyg
 " Vattenplaning rakt fram
# Vattenplaning kurva
 " Bromsning väta
# Körning väta
 " Bromsning torr väg
# Körning torr väg
 " Komfort
 " Buller
 " Bränsleförbrukning

totalpoäng
# 97

Pirelli 
Cinturato P7 Ecoimpact

Låg bränsleförbrukning.

Bromssträcka torr väg.

! P7 är inte riktigt i klass med de 
bästa konkurrenterna. Vattenplaning 
rakt fram klarar däcket bra, liksom 
mycket vatten i kurva. Bromsförmå-
gan är godkänd inte mer. Körningen på 
den våta testslingan klarar Pirelli skap-
ligt. Men däcket går mjukt och ESP 
gör ständiga ingrepp. Att försöka sig 
på samma fart som konkurrenterna 
innebär bara fler korrigeringar av ESP.
 Pirelli behöver längsta broms-
sträckan på torr väg (förutom 
vinterdäcket). Det hör också till de 
långsammare i testet på torr asfalt. 
Där känns P7 mjukt. 
 Däcket upplevs som bullrigt på 
grov asfalt, men med komfortabel 
gång över ojämnheterna. Bränsleför-
brukningen är mycket låg. 
 Pirellis ECO-däck är snålt delvis på 
bekostnad av försämrat grepp. Men 
det håller ändå måttet.
 

Pris, kr 1 305
Tillvekningsland Italien
Tillvekningdatum  v 10, 2010
Mönsterdjup, mm  8,5
Hastighetsindex  V (210 km/tim) 
Hårdhetstal  70
Slitvärde  260
Mönstertyp  Asymmetrisk
Vikt, kg  8,8
Övrigt ECO-däck

 " Vattenplaning rakt fram
 " Vattenplaning kurva
 " Bromsning väta
 " Körning väta
 " Bromsning torr väg
# Körning torr väg
# Komfort
 " Buller
# Bränsleförbrukning

" 94

Vredestein 
Ultrac Cento

Motstår vattenplaning.

Bullrar.

! Vredestein uppvisar fantastiskt fina 
resultat när det gäller förmågan att 
motstå vattenplaning. Ultrac Cento 
klår först en av de absolut bästa kon-
kurrenterna genom att klara högre 
hastighet rakt fram utan att slira. Och 
i kurva är greppet än bättre!
 Bromsförmågan i väta är inte på 
samma höga nivå, men ändå godkänt. 
Köregenskaperna vid provocering i 
väta är lite diffusa och ESP går in vid 
lägre fart. Bilen understyr men kan 
tendera att sladda med bakvagnen. 
 Bromsförmågan på torr väg är inte 
bättre än godkänd. Körsäkerheten 
på torr väg är god även om däcket 
är aningen mjukt i aktionen. Ändå 
bullrar Vredestein rejält på ojämn väg. 
Komforten noterades som ”inte bra 
och inte dålig – medel”. 

 
 

Pris, kr 1 498
Tillvekningsland Nederländerna
Tillvekningdatum  v 9, 2010
Mönsterdjup, mm  7,9
Hastighetsindex  Y (270 km/tim) 
Hårdhetstal  73
Slitvärde  280
Mönstertyp  Riktningsbestämd
Vikt, kg  8,8
Övrigt –

# Vattenplaning rakt fram
# Vattenplaning kurva
 " Bromsning väta
 " Körning väta
 " Bromsning torr väg
# Körning torr väg
 " Komfort
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 " Bränsleförbrukning
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! Bilen körs in i vattnet som har ett djup av sju 
millimeter och accelererar. När däcket slirar mer 
än 15 procent mäts hastigheten. Vredestein och 
Continental tar spets. De övriga premiumdäck-
en placerar sig mycket nära varandra. Kumho 
släpar efter en aning. Vinterdäcket är mycket 
dåligt jämfört med sommardäcken.

vattenplaning, rakt fram.

 60   70   80   90
km/tim

Vredestein

Continental

Goodyear

Michelin

Bridgestone

Nokian

Pirelli

Kumho

Vinterdäck
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! Här mäts acceleration i sidled när bilen med 
testdäcken kör igenom en vattengrav i kurva. Vi 
uttrycker mätning i g, ju högre sidokraft desto 
bättre har däcket hållit emot. Vredestein är 
överlägset bäst. Goodyear har också mycket 
hög säkerhet mot vattenplaning i kurva. Kumho 
kanar ur kurvan betydligt tidigare än konkurren-
terna. Och vinterdäcket är på så låg nivå att vi 
inte kunde mäta fram ett jämförbart värde. 

vattenplaning, kurva.

0,3     0,4     0,5
g

Vredestein

Goodyear

Bridgestone

Continental

Michelin

Nokian

Pirelli

Kumho

Vinterdäck
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0,40

0,40

0,39
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0,33

0,40

0,44 111

102
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100

100
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96
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–

 %

–

! Testbilen körs in med 100 km/tim på en noga 
avvägd yta där vattendjupet håller bestämd 
nivå. Därefter trycker föraren hårt på bromsen 
och låter bilens låsningsfria bromssystem göra 
jobbet till stillastående. Mellan de bästa däcken 
skiljer ynka två meter. Kumho och Goodyear är 
avsevärt sämre i detta test. Men vinterdäcket 
kanar iväg drygt 25 meter längre än toppdäck-
en! Vinterdäcket glider förbi med en hastighet 
av över 50 km/tim när de bästa däcken redan 
har stannat! 

bromsning våt väg.

40  50  60  70  80  90
meter

Continental

Michelin

Nokian

Pirelli

Bridgestone

Vredestein

Kumho

Goodyear

Vinterdäck

60,1

63,8

64,0

64,9

67,5

70,3

85,4

58,4

58,1 100

100

97

90

90

88

84

79

53

 %

! Vi testar däcken maximalt på en vattenbegju-
ten testslinga. Kurvgrepp, bromsförmåga och 
körkänsla avgör tid och omdöme. Continental 
och Nokian är bäst och skulle gå snabbare med 
fler hästkrafter under huven. Nokian har suverän 
körkänsla. Michelin fungerar mycket bra med 
precis känsla och säkerhet. Med Bridgestone 
smyger ESP-systemet in och korrigerar mer. 
Goodyear Run On Flat överraskar med stabilitet 
och bra känsla. Vredestein är mjukt progressivt 
men med mer ESP-ingrepp. Pirelli har samma 
tendens. Bromsskivorna blir glödheta. Kumho 
har sämre grepp i vätan. Det spinner i utgångar 
av kurvor och kan få bilen att kana med bakvag-
nen då och då. Vinterdäcket har sämst grepp 
men är progressivt och lätthanterligt.   

körning våt våg.

 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84
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 %

se film på
vibilagare.se

Full fart på den våta teknikbanan. 
Här testas däckens alla egenska-
per när det gäller grepp i väta på 
en gång. Men viktigast är ändå 
att man känner att man är på rätt 
sida av gränsen och att det finns 
lite till att ta av.

Testdatorn Digitalker ger direkt besked efter var-
je moment och spar alla resultat för utvärdering. 
Det är bara att gasa vidare på nästa varv utan att 
släppa blicken från vägen. 
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   Bridgestone Continental Goodyear Kumho Michelin Nokian Pirelli Vredestein Vinterdäck,
   Turanza  Premium- Efficient Ecsta Sport Pilot Sport Hakka Z Cinturato Ultrac Cento nordiskt
   ER 300 Contact 2 Grip ROF KU 39 PS3  P7  utan dubb

Vattenplaning, 83 86,3 83,3 78,1 83,1 82 81,8 86,9 62,9
rakt fram, km/tim
Vattenplaning, kurva, g 0,4 0,4 0,4 0,33 0,4 0,39 0,38 0,44 värde sakn
Broms våt väg 100–0 64 58,1 70,3 67,5 58,4 60,1 63,8 64,9 85,4
Körning på våt väg, 72,84 71,15 73,09 74,98 72,43 71,47 74,16 73,77 83,73
1 535 m, varvtid, s
Broms torr väg 100–0 40,1 37,5 39,3 40,3 37,8 40,1 41,7 41,3 50,9
Kvarvarande hastighet 25,4 0 21,4 26,4 8,3 25,2 31,7 30,2 51,3
när bästa däck stannat
Körning torr bana, 53,57 52,31 52,7 53,19 52,7 53,24 53,53 53,05 56,06
1 362 m, varvtid, s
Bränsleförbr l/100 km 6,23 6,24 6,11 6,12 6,25 6,27 6,11 6,25 6
Buller genomsnitt, 63,5/75,8 64/76 62,5/75,3 63,3/75,3 63/74,8 62,8/75,5 63,3/75,3 63,5/76 63,8/75
slät/grov asfalt, dbA
Buller subj 1–5 3 2 4 4 2 3 2 2 4
Komfort subj 1–5 5 3 4 3 2 3 4 3 5

! Subjektiv bedömning av buller görs av två 
personer före mätning. Och örat är faktiskt 
känsligare än en ljudmätare. Continental 
bullrar rejält på grov asfalt och karaktären är 
dessutom lågfrekvent. Michelin har ett lik-
nande oljud, särskilt på ojämn väg. Pirelli och 
Vredestein har samma typ av mullrande buller 
som trycker på öronen. Ett jobbigt ljud. Brid-
gestone och Nokian har för örat ett mindre 
jobbigt ljud på bullrig väg. Bäst när det gäller 
ljud, subjektivt, är Goodyear, Kumho och vin-
terdäcket som vi bedömde ha ett ”snällare”, 
mindre påfrestande buller – främst på ojämn 
asfalt. Betygskala: 5 = utmärkt, 4 = mycket bra, 
3 = bra, 2 = godkänt, 1 = underkänt.

buller, subjektiv bedömning.

betyg

Goodyear

Kumho

Vinterdäck

Bridgestone

Nokian

Vredestein

Continental

Michelin

Pirelli

4

3

3

3

2

2

2

4

4

1 2 3 4 5

! Vi kör på olika underlag: potthål, betong-
skarvar och brunnslock och bedömer hur vi 
uppfattar att däcket dämpar. Bridgestone och 
vinterdäcket blev våra vinnare i detta avseende. 
Mycket bra bedömde vi också Goodyear och 
Pirelli, som vi tyckte hade förhållandevis kom-
fortabel gång över ojämheterna. Continental 
går hårdare än dessa men avstannar vibrationen 
snabbt efter ett gupp. Kumho upplevs som gan-
ska hårt och Nokian aningen stumt över guppen 
och Vredestein är i samma härad, småvibrerar 
gärna i ojämnheter. Michelin uppfattade vi som 
hårdast och stumt men samtidigt stabilt.  
Betygskala: 5 = utmärkt, 4 = mycket bra, 3 = 
bra, 2 = godkänt, 1 = underkänt.

komfort, subjektiv bedömn.

betyg

Bridgestone

Vinterdäck

Goodyear

Pirelli

Continental

Kumho

Nokian

Vredestein

Michelin

4

4

3

3

3

3

2

5

5

1 2 3 4 5
! Testdäcken körs i två hastigheter, 80 och 110 
km/tim, och bränsleförbrukningen mäts som 
ett genomsnitt från dessa körningar. Det visar 
sig, kanske lite överraskande, att vinterdäcket 
är snålast. Därefter placerar sig Goodyear och 
Pirelli. Kumho går lite snålare än Bridgestone. 
Övriga är på ungefär samma nivå. Det finns 
uppenbarligen skillnader i hur lätt däcken rullar. 
Det kan variera lite i olika hastigheter. 
 Bridgestone, Pirelli och Goodyear mark-
nadsförs som ECO-versioner, alltså lättrullande 
däck.

bränsleförbrukning.
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! Däcken testas i hög fart på torr väg för att 
vi ska få en uppfattning om stabilitet och upp-
trädande när greppet ligger nära gränsen och 
passerar däckets förmåga. Skillnaderna i tid är 
små men det känns tydligt för den som kör vilka 
egenskaper däcken har. Continental, Goodyear 
och Michelin är stabila och lätthanterliga. Vrede-
stein är något mjukare, vilket tycks stjäla någon 
sekund. ESP-systemet är mer aktivt för de däck 
som är lite mjukare och kanar ut i svängarna. 
Nokians Hakka Z är ett däck avsett för nordiskt 
bruk och ska klara övergång mellan höst/vinter 
lite bättre. Vinterdäcket är självklart på efterkäl-
ken. Men det klarar sig avsevärt bättre än vad ett 
friktionsdäck skulle ha gjort för tio år sedan.   

körning torr våg.

 48  50  52  54  56
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! 100–0 km/tim. Bilens låsningsfria bromssys-
tem används för att mäta skillnaderna mellan 
däcken. Bromsarna kyls mellan varje inbroms-
ning genom ett snabbt varv på ovalbanan (cirka 
fem km). Här är det främst konstruktion och 
gummiblandning men även mönster som avgör. 
I topp har vi Continental och Michelin. De 
andra sommardäcken är två till tre meter efter. 
Vinterdäcket behöver tio meter till och stannar 
först efter 51 meter.

bromsning torr väg.

32  36  40  44  48  52
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Goodyear
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 Km/tim 50 70 90 110
Bridgestone 59/72 62/75 65/77 68/79
Continental  59/72 63/75 65/78 69/79
Goodyear 58/71 61/74 64/77 67/79
Kumho  59/71 61/74 65/77   68/79
Michelin  58/70 61/74 64/76 69/79
Nokian  59/72 61/74 64/77 67/79
Pirelli  59/71 61/75 65/76 68/79
Vredestein  59/72 63/75 64/77 68/80
Vinterdäck  60/71 62/74 65/76 68/79

buller, dBA, på slät/grov asfalt.

! Ljudet mäts inne i testbilen mellan förare och passagerare i höjd med öronen. Det är förhållandevis 
liten skillnad i det buller som olika däck skapar. Vår avancerade ljudmätare visar bara på någon eller 
några decibels skillnad. Det avgörande är på vilket underlag man kör – slät eller grov asfalt. Vi hade kan-
ske förväntat oss en lägre ljudnivå på vinterdäcket. Men det skapar tydligen ett högre lågfrekvent buller 
som mätaren avslöjar.

För att åstadkomma en verklighetsnära 
punktering drogs en skruv in i Good-
years Run On Flat-däck. Sedan vi slitit 
ut den igen och däcket var tomt på 
luft började ett spännande test. Skulle 
däcket klara åtta mil i 80 km/tim?

Hårdkörning på torr väg brukar slita hårt på däck 
med för mjukt gummi. Vinterdäcket klarade sig 
förvånansvärt bra. Kurvgreppet är hyfsat och det 
är mest mjukheten som gör att det går långsam-
mare. Continental är bäst, något snabbare än 
Goodyear och Michelin.

Tekniken bakom Goodyears Run On Flat bygger 
på att själva däcksidan är förstärkt och orkar 
bära tyngden. Däcket blir varmare när man kör. 
Men vid vårt test klarade däcket nio mil i 80 
km/tim utan problem. Och visst är det skönt 
att slippa stanna och byta däck i trafiken!

fler tester: www.vibilagare.se

Punka 
i nio 
mil

samlade resultat


