
Hjulutrusning på bobil. 
Skiller hjulutrusningen på bobil seg ut fra andre biler? 

Hvis vi med hjulutrusning holder oss til dekk og felg blir svaret 

både ja og nei. Lovene og reglene for dekk og felg er den samme 

for alle kjøretøy, men man skiller mellom kjøretøy under og over 

3,5t. Det er litt forskjell i kravene som stilles til dekkutrusning og 

mønsterdybde.  

 

De viktige dataene som gjelder felg og dekk finner man i vognkortet til kjøretøyet og 

tommelfingerregelen er at man ikke får fravike de mye og man kan ikke gå ned på kravene 

under noen omstendighet. Det som gjør at hjulutrusningen på bobiler skiller seg fra andre 

biler er at den nesten til 

enhver tid er maks 

belastet og kanskje også 

bobilen er lastet litt 

tyngre en den er beregnet 

for. Da kan det hende 

belastningsgrensen for 

dekket er overskredet 

med mange kilo allerede, 

fordi grensen er maks 

utnyttet allerede på 

totalvekten som akselen er beregnet for.  

 

Siden bobilene ofte beveger seg litt i grenseland på enkelte modeller er det viktig at man vet 

hva som gjelder når man skal kjøpe nye dekk eller felger. Kjøper man ikke den kvaliteten man 

skal ha kan man tro at man sparer noen kroner i innkjøp, men så viser det seg at man ikke kan 

bruke det, eller i verste fall at det skjer en ulykke p.g.a. at delene ikke er rett dimensjonert.  

 

Mange regner dekk som ferskvare og at de bør byttes etter X antall år. I instruksjonsbøkene til 

bobilene står ofte at dekkene skal byttes etter 5 år uansett slitasje. Dette er nok fordi det bl.a. i 

Tyskland er krav om at dekkene på kjøretøy som har ekstra belastning skal skiftes etter 5 år. 

Det anbefales 3 år på vinterdekk., dette fordi gummikvaliteten forringes og egenskapene 

forandrer seg i negativ retning. 

 

Eksempel på dataene man finner i vognkortet: 
195/65 R 15 91H  6,5 ET min 55mm.  

 

Bildet er av et forsterket personbil dekk. På et 

bobildekk skal det stå en tydelig C eller 8PL 

 

Merking av dekk 

195 er bredden på dekket i millimeter montert på 

riktig felg og med rett luftrykk. 

 

65 er høyden på dekket i % av bredden 

 

15 er diameteret på felgen som dekket monteres 

på i tommer. Disse 3 verdiene sier hva 

rulleomkretsen på dekket er og den er det ikke 

Utdrag fra gammelt og nytt vognkort, data til Fiat Maxi chassiet 

 



lov og fravike mer enn + - 5%. Større avvik medfører at retardasjon og akselrasjons kreftene 

forandres for mye og speedometerets anvisning blir feil 

 

R er dekktypen/oppbyggingen og står for  radial. 

 

91 er lasteindeksen 

på dekket. LI=Load 

Index. Ved å gå inn 

i en tabell kan man 

finne ut hvor mye 

dekket kan belastes, 

er det 2 dekk på 

akselen kan man 

gange tallet med 2 

og finne ut hva 

maks aksellast kan 

være.  Står det 

111/113 på dekket 

er 111 for 

tvillinghjul og 113 

er for enkelt hjul. 

Grunnen til at tallet er lavere på tvilling er at hjulene på tvillingen kan ha forskjellig 

belastning og derfor lavere tall. Er det tvilling ganges tallet med 4 for å finne aksellasten. 

 

H er hastighetsmerkingen, SI=Speed Index og ved å gå inn i en tabell kan man finne ut 

hvilken hastighet dekket kan tåle. 

Nesten alle vinterdekk i Norge har Q 

merking og det har man lov og bruke 

selv om merkingen i vognkortet 

tilsier en høyere hastighet. Skal man 

bruke vinterdekket som sommerdekk 

må det ha rett merking. Q dekkene 

tåler en hastighet på 160 km/t og det 

er mer enn de fleste bobilene går og 

dermed er de OK og bruke som 

sommerdekk/helårsdekk. 

 

6,5 er bredden på felgen i tommer. Forandres denne forandres også høyde/bredde på dekket 

seg og rullediameteren påvirkes/forandres. 

 

ET min 55mm er innpresset og det er det som bestemmer sporvidden på akselen. Her sies det 

ikke hva innpresset er bare hva som er det minste som er lovlig. Står det bare en verdi er den 

ikke lov til fravikes mer enn 7,5mm + - . Da vil sporvidden forandre seg + - 15mm og da skal 

det fremlegges papirer fra bilprodusent at de godkjenner dem montert på bilen. 

 

ET og felgbredde er det ikke alltid står i vognkortet, men den kan fås oppgitt av importør og 

det er det som danner grunnlag for hvilke felger som bilen originalt er utrustet med. Og som 

evt. Lovlige avvik beregnes utefra. 

 



Dekk 

Skal bilen brukes om vinteren må man kjøpe vinterdekk til den. Hovedreglen er at man skal 

kjøpe den dimensjonen som står i vognkortet, men den kan være litt ukurant og derfor kan 

man som sagt fravike de verdiene.  Skal de fravikes må det ikke gjøres mer enn at 

rulleomkretsen forandres mer enn 5% +-. Tommelfingerreglen er her at man kan gå opp eller 

ned en dimensjon på bredden ved samme høyde/profil uten at rulleomkretsen forandres for 

mye. Det er her også tabeller som kan brukes. Forandrer man høyden/profilen må man som 

regel også forandre bredden. Vinterdekk bør være smalere enn sommerdekkene hvis de må 

forandres. Husk for all del og få dekk med rett lasteindeks eller høyere, alle bobiler har C 

dekk som er 8 lags dekk, personbildekk er 4 eller 6 lag og tåler dermed mye mindre last og er 

derfor som regel billigere.  

 

Om man skal kjøpe vinterdekk med pigg eller uten pigg får den enkelte selv bestemme utefra 

sine vurderinger. Vinterdekkene har en mykere gummiblanding enn sommerdekkene og nå 

som man har fått så gode piggfrie vinterdekk vil dermed bilen ofte bli stillere og kjøre på 

vinterdekk enn på sommerdekk. Selv kjøpte jeg sist piggfrie vinterdekk siden vi ofte har noen 

turer ned på kontinentet i den perioden bilen står med vinterdekk. Dermed slipper jeg nå å 

legge om siden det er forbudt med piggdekk for eksempel i Tyskland. Fra 2006 er det også 

påbudt og kjøre med vinterdekk i Tyskland når det er vinterføre på veien, slik at en måtte 

dermed hatt 3 sett med hjul. De piggfrie vinterdekkene er også nå blitt så gode at det er lite 

behov for pigger annet enn et ”par” dager i året. 

 

En del kjører også med vinterdekk hele året, da må man bare huske på at de må være merket 

med minst den hastighetsmerkingen som står i vognkortet. Det finnes ”ikke” helårsdekk i 

Norge og grunnen til det er at de er ikke gode nok. Hovedreglen er at sommerdekk skal 

brukes om sommeren og vinterdekk om vinteren. Bruker man vinterdekk om sommeren vil 

man få større dekkslitasje og lengre bremselengde enn med sommerdekk.  

 

Dekk som er merket med M+S er vinterdekk har man ofte hørt, men det er ikke helt sikkert 

for i tillegg til M+S må det være symbolet for en snøstjerne for at det skal være ”ordentlige” 

vinterdekk. Er dekkene bare merket med M+S (Mud and Snow) og ikke snøstjerna er det mer 

det man kalte helårsdekk tidligere, man får kjøpt det i utlandet fremdeles. Bare et lite tips hvis 

man kjøper dekk i utlandet og tror det er ”ordentlige” vinterdekk. 

 

Mønsterdybden på sommerdekk er minimum 1,6mm. Grunnen til dette rare tallet er at de 

fleste dekk har slitasjevarsler og den er på 1,6mm. Dette gjelder for kjøretøy under 3,5t er 

bilen over 3,5t er minimums mønsterdybde 1,0mm. Minste mønstredybden for vinterdekk er 

3mm. 

 

Monterer man vinterdekk på kjøretøy under 3,5t skal det være på alle hjul, er det piggdekk på 

et hjul skal det være piggdekk på alle. Er kjøretøyet derimot over 3,5t, skal man ha vinterdekk 

på samme aksel, men det kan godt være sommerdekk på den/de andre. Man kan godt bare ha 

piggdekk på en aksel og sommer dekk på den andre. Bobiler over 3,5t må også ha med minst 

3 kjettinger i den perioden man kan kjøre med vinterdekk og ellers hvis man kjører på 

vintervei utenom perioden. Derfor er det lurt og la kjettingene ligge i bilen hele året, kan 

brukes om sommeren hvis man kjører seg fast på vått gress. 2 av kjettingene er til drivhjulene 

og den/de andre som styrekjetting. Har bilen drift på forhjulene skal det 2 kjettinger foran og 

resten bak, ved bakhjulstrekk blir det motsatt. Det er som sagt ikke noe krav til at bobiler over 

3,5t skal ha vinterdekk, men de skal på samme måte som andre førere sørge for at kjøretøyet 

har tilstrekkelig veigrep under alle kjøreforhold. Kravet uansett vekt er også at dekk på 

samme aksel skal ha tilnærmet like kvaliteter/mønster, slik at det er ikke lov og ha 



sommerdekk på et hjul og vinterdekk på det andre hjulet på samme aksel, eller dekk av 

forskjellige mål.. 

 

Lufttrykket i dekkene er også viktig og maks bæreevne på dekket er oppgitt ved maks 

lufttrykk, (står stemplet på dekksiden) har man lavere luftrykk er ofte også bæreevnen svekket 

litt. Bobilene leveres ofte også på et eget campingdekk. Dette dekket kan ha høyere luftrykk 

(80psi) enn de vanlige 8 lags dekkene (70psi) Dette dekket har også en oppbygning som gjør 

at det ikke så lett får et flatt punkt når det står lende på samme plass. Det er jo viktig å ikke la 

bilen stå stille under hele vinterlagringsperioden og at man da har fått ”firkantede” hjul. Man 

bør pumpe inn maks trykk og trille bilen litt hver 3-4 uke for å motvirke disse såkalte ”flat 

spot” som gjør at bilen rister litt ved lav hastighet. Man skal også være klar over at lufttrykket 

som står oppgitt i instruksjonsboken er til campingdekket og fyller man det samme i et vanlig 

dekk er trykket langt over maksimaltrykket og det kan føre til dekkeksplosjon og lite hyggelig 

utfall.  

 

En annen ting som er at de fleste bobiler 

leveres med er stålventiler og ikke 

gummiventiler. Når man så kjøper nye 

felger enten til vinterdekkene eller nye 

lettmetallsfelger monteres ny 

gummiventiler. Nå trykket i dekket er 

ca  4,5bar (ca 65psi) kan 

gummiventilene løsne, bli skutt ut av 

felgen og all luften forsvinner og med 

trist resultat hvis man kjører. En varm 

sommerdag med motorveiskjøring kan dekktrykket øke med ca en ½ bar og det vil si at biler 

med dekkrykk fra 4,0 bar (ca 60psi) og oppover er i faresonen. Husk også at denne 

trykkøkingen er grunnen til at lufttrykket skal sjekkes når dekket er kaldt, dvs. ikke være kjørt 

noe særlig med den dagen. Varmen øker i dekket bl.a. p.g.a. at dekksidene beveger seg og 

utvikler varme. Så er det stålventiler originalt bør det være det på alle settene med hjul. 

 

Dekktrykket må være rett for at dekket skal få best kontakt med veibanen. Feil dekktrykk vil 

føre til unormal dekkslitasje og kan best oppdages ved å se på dekkslitasjen. Selv kjører jeg 

med langt mindre dekktrykk enn det som er oppgitt og får da rett dekkslitasje og en mykere 

bil. For høyt dekktrykk gjør jo også at bilen blir mye stivere og man kjenner ujevnhetene i 

veibanen mye bedre, lasten i bilen er med på og bestemme dekktrykket. Slik at det skal være 

en del høyere når bilen er tungt lastet og mindre ved mindre last, men husk aldri og overstig 

maktstrykket på dekket, dette står på dekksiden. 

 

Felger 

Det er ikke så mye og tenke på når det gjelder felger, 

men ikke mindre viktig av den grunn. Når man skal 

kjøpe nye felger til vinterdekkene står man ofte 

mellom valget og kjøpe stålfelger eller 

lettmetallsfelger. Man setter da selvsagt 

lettmetallsfelgene på sommerhjulene og 

vinterdekkene på stålfelgene. Prismessig går det 

nesten ut på et og ved å kjøpe lettmetallsfelger vil 

man garantert forandre sporvidden på bilen. Den vil 

øke fordi ET blir mindre og økt sporvidde gir ofte en 

mer stabil bil. Vekten på den uavfjærede massen blir 



mindre og det oppleves også som en ”roligere” bil. Så får man 2 ting til og det er at bilen blir 

jo lettere og den blir ”finere” og se på. Det er 4 ting som er viktig å tenke på ved kjøp av 

felger/lettmetallsfelger.  

1. At felgen er godkjent og det bør man ha papirer på og at den passer til dekket man skal 

ha.  

2. At ET på felgen ikke er +- 7,5mm ufra original ET da må man også ha papir fra 

bilprodusent at de er lovlig å bruke på bilen  

3. At felgen tåler belastningen som den utsettes for, personbilene har mye mindre 

aksellast slik at det er mange felger å velge mellom i rett dimensjon, men det er ikke 

sikkert de tåler aksellasten de utsettes for. 

4. At det er plass til felgen/dekkene i hjulhuset slik at de ikke tar borti nåe ved sving eller 

fjæringsbevegelsene. 

 

 

Har dessverre møtt biler som felgen ikke har tålt belastningen og 

bilen har mistet hjulet. Det er for øvrig viktig at man skrur til 

hjulboltene med tett moment og ikke minst med rett og rett vei 

mutter/bolt. De er ofte ikke like på stålfelger og lettmetallsfelger og 

momentet er ofte litt forsjellig også. Selv er jeg ingen tilhenger av 

og smøre hjulboltene og bakgrunnen for det er at bruker man ikke 

et varmebestandig fett kan dette bli lett flyktig på grunn av 

oppvarmingen ved bremsingen og komme i kontakt med 

bremsebelegget og redusere bremseeffekten betraktelig. Rens 

gjengene og skru til med rett moment og man får ingen problemer. 

Husk også og monter rett ventil i de nye felgene, er dekktrykket på 

4 bar eller høyere monter stålventiler. Disse er ikke så lett å få tak 

i, men det bør ikke være noen unnskyldning for ikke å gjøre det. 

Det er ikke et krav at det skal være stålventil, men det er det som 

regel originalt og det er en anbefaling fra bransjen internasjonalt. 
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