
Er du forberedt på vinterkørsel ? 

Dette er en guide som du kan gå frem efter, når du forbereder dig, din familie og din bil til 
vinterkørsel. Jo bedre du er forberedt, jo større chance for at komme sikkert frem. 

Jeg har i min tid set alt for mange mennesker færdes uforberedte i vintertrafikken. Faktisk så 
uforberedte at de tit har været ved at komme rigtig galt afsted.  
Det har været alt fra blankslidte sommerdæk på isglat vej, for lidt eller dårlig påklædning, ingen 
afmærkning af dem selv eller køretøj, manglende sneskovl, træktov til folk som var strandet i 
snemasserne med kun en festkjole og en bil som var kørt tør for benzin midt i en snestorm! 

En bil må ikke sammenlignes med dit hjem. 
En bil består af et metalskrog, som er fyldt ud med et ganske tyndt lag lydisolering under tæpperne 
og sæderne. Disse 2 lag lydisolering og tæppe, må ikke forveksles med varmeisolering!  Der er 
ingen isolering i en bil. I en snestorm med kulde, kan en bil som er 25 grader på mindre end 10 
minutter forvandles til en fryser under nulpunktet, hvis varmeapparatet svigter. Det går forbavsende 
stærkt i åbent landskab og mange overraskes faktisk hver eneste vinter af det faktum. 
Prøv evt. selv en dag at stoppe op i stærk blæst og frost på en åben vej, stop motoren og se hvor kort 
tid der går inden det bliver meget koldt i kabinen. 

Det behøver ikke være sådan og det behøver ikke være hverken dyrt eller besværligt at forberede 
sig på vinterkørsel. 

Dit køretøj. 

Det skal være i orden. Sørg for at efterse det eller få dit værksted til det. 

* Virker lyset, blinklys, stoplys, positionslys og interiørlys ? 
* Virker bremserne som de skal ? Håndbremse ?
* Har du fået skiftet til vinterdæk ?  Er de med 2 milimeter mønster eller mere ? Eller er de for 
   gamle ? 
* Få skiftet filtre, brændstoffiltre og oliefilter, kan danne kondensvand som fryser til is og dermed 
   fører det til motorstop. 
* Er kølevæsken frostsikret ? 
* Er dine vinduesviskere OK og virker sprinkleranlægget og er der sprinklervæske på beholderen ?
* Er dit bilbatteri up to date ? Mange batterier virker fint hele sommeren og efteråret, men når det
   bliver koldt, nedsættes ydelsen mange gange til under 50 %, dels pga. kulden, men også pga. det
   øgede strømforbrug til el-blæser, lys, viskere, motorvarmer og elrudevarmer mv. 
* Sørg for at dørlåse er smurt, så de ikke fryser.
*Sørg for at smøre gummilister med silicone, således at de ikke fryser og dermed forhindre at du
   kan åbne dørene når det fryser. 

Vintertilbehør til din bil.

Når det bliver vinter og du færdes på de danske landeveje, kan ALT ske !  Du kan strande i grøften, 
du kan køre fast, du kan sidde i kø, eller blot være fastkørt i kø, du kan komme til at vente mange 
timer på hjælp, du kan få motorstop mens du venter, du kan være nødsaget til at skulle gå efter 
hjælp, eller helt forlade køretøjet. Du kan også komme i en situation hvor du skal hjælpe andre og 
endda være den eneste til at hjælpe!  Rigtig mange uforusete ting kan ske under vinterkørsel.  

Her er en liste over ting du altid bør medbringe om vinteren. 



* Gule veste til alle passagere
* Skovl
* Et godt slæbetov
* En pose sand (kan redde mange situationer på en glat overflade ved fastkørsel)
* Advarselstrekant
* Gult advarselsblink – ell. De såkaldte skildpadder med gult blink
* En eller flere gode håndlamper / lygter
* Ekstra brændstof til bilen, gerne flere dunke. 
* Varme tæpper
* Varmt ekstra tøj, f.eks termokedeldragter til alle, samt hue, handsker og sko/støvler. 
* Vand (drikkevand) – Kaffe eller the i thermokanden.
* Kiks, chokolade, evt. noget dåsemad med højt proteinindhold, f.eks Tun i Olie etc. 
* Læsestof ( hvis man er strandet i sneen)
* Forbindingskasse
* Ildslukker
* Brandtæppe
* En slange til udstødningen + et spændebånd til samme, samt strips til at fæstne slangen på 
   tagrællingen, således at man ikke får udstødningsgas ind i kabinen under en langvarig fastkørsel
   hvor bilen fyger til med sne og dermed ikke kan komme af med udstødningsgassen, hvilket kan
   forårsage at det trænger ind i kabinen og medfører kvælning af personer. 
* Køre du meget langt, så sørg for at erstatte reservehjulet med et tilsvarende vinterdæk som bilen
   er monteret med.  De normale små reservehjul egner sig ikke til vinterkørsel. 
* Gode arbejdshandsker
* Lidt godt og fornuftigt håndværktøj
* køkkenrulle eller toiletpapir (til evt. lettelse af nødtørst) 
* Evt. Snekæder ( Husk at i visse lande er de lovpligtige, ligesom en del af allerede nævnt udstyr
   også er lovpligtigt i visse lande. 
Sørg for at prøve alt dit udstyr af med mellemrum, så du ved hvordan det virker, når det bliver alvor.

Inden du køre ud. 

Sikre dig at du har det godt. Er du syg eller på anden vis utilpas er det en rigtig dårlig ide at køre ud 
på egen hånd. Er du ikke tilpas, så få en anden til at køre dig eller tage med dig.
Sikre dig at bilen er køreklar. Tjek dæk, lygter osv og meget vigtigt; tjek at du har minimum 3/4 
tank eller hvad der svare til minimum et døgn i tomgang, - ellers kør til nærmeste tank og fyld helt 
op inden du bevæger dig videre.  Brændstofmangel kan gøre hele forskellen på om du kommer 
heldigt igennem et langvarigt ophold i vintertrafikken !!!  Selv en kort strækning på få kilometer 
kan komme til at tage mange flere timer end du regner med. 
Sørg for at være ordentligt og tørt påklædt. (også teenageren som sikkert synes han eller hun ser 
åndsvag ud i for meget varmt tøj! ) 
Det er vigtigt at du allerede ved kørslens start har varmt tøj på, eller som minimum har det i 
kabinen. Det er jo ikke alle situaitoner som senere vil tillade at du henter det i bagagerummet. Du 
kunne f.eks være uheldig at køre i grøften og som følge heraf, kan du ikke komme ud af køretøjet 
og hente det varme tøj. En bil med smadrede vinduer og en motor der ikke længere kan forsyne 
kabinen med varme, kan blive en ren dødsfælde, på den måde at forstå, at det ikke nødvendigvis er 
ulykken som tager livet af dig, men i stedet bliver det kulden, fordi hjælpen ikke når frem tids nok. 
Tjek at tidligere nævnte inventar er tilstede i dit køretøj ( nogen kunne jo have brugt det eller fjernet 
det).
Sørg også for at du ved hvor trækkrogen sidder på dit køretøj og er det en af dem, med løs krog som 
skal skrues fast i kofangeren, så monter den INDEN du køre hjemmefra og får brug for den. (den er 
nemlig tit svær at finde eller få fat i, når man står derude i snestormen og skal tømme 
bagagerummet for at finde den og somregel er den også svær at montere, fordi der er is i 



gevindhullet mv.) 
Tænd så for din bilradio, således at du kan høre eventuelle trafikmeldinger. 
Er det MEGET skidt vejr og der er blevet meldt om alt unødig udkørsel bør undgås, og du alligevel 
SKAL afsted, så sikre dig at nogen ved at du køre og at de kender den rute du har tænkt dig at 
færdes af, samt at du har kontakt med disse mennnesker (f.eks via mobiltelefon) og ring til dem, når 
og hvis du er nået frem i god behold. 
Det kan også være en stor fordel at færdes flere køretøjer samlet. Et køretøj kan intet, to kan meget 
og 3 kan det meste. - Og fordi du køre firhjulstrækker, betyder det ikke at du er 
verdensmand/kvinde!!! Det er de færreste moderne firhjulstrækkere som kan ret meget mere end en 
normal personbil, med mindre de er modificeret med ekstra udstyr til netop den slags kørsel, hvilket 
de færreste er. 

Light 4WD og ægte 4WD.

Jeg har mødt mange af de såkaldte light 4WD´er og folk tror fejlagtigt at de kan alting og de forstår 
slet ikke at det ikke er tilfældet, før det er for sent. Dels har disse light 4WD´ere ingen 
reduktionsgearkasse, hvilket gør at de sjældent har kræfter nok, eller også har de for mange kræfter 
til at køre sig selv fri, ligesom det kniber med frihøjden og dæk. Dæk på disse biler er somregel 
vinterdæk, men vinterdæk på en 4WD har sådan set ingen praktisk anvendelse, udover at stå bedre 
fast på glatte overflader. - Og sidst men vigtigt: Stort set INGEN som køre light 4WD har nogen 
anelse om hvordan sådan en bil virker og har aldrig sat sig ind i det og har aldrig prøvet bilen af i 
praksis, så i princippet er den kun en smule bedre hjulpet end en alm. 2 hjulstrukket bil. 
Til gengæld, så kan en ”ægte 4WD” med reduktionsgear, evt. differentialespær osv, samt ordentlige 
offroaddæk, som er lettet for tryk, - rigtig rigtig meget med en chauffør bag rattet som har øvet 
praktisk kørsel og kender bilen ud og ind. 

Er du indehaver af en light 4WD eller en ægte 4WD, så læs instruktionsbogen, find ud af hvordan 
den virker og hvordan den anvendes. Prøv det hele af i praksis på et sikkert sted, en grusgrav, en 
hullet vej eller hvad der nu er tilgængeligt. - Få evt. monteret et spil på bilen, som kan trække 
mindst 1½ gang bilens totalvægt og lær at bruge det, så er du godt hjulpet. 
Light 4WD´er er normalt heller ikke udstyret med nogle stærke trækøjer som er stærke nok til at 
trække bilen fri af en grøft, snedrive, høj sne etc, så er du i tvivl om dine trækøjer/befæstigelser, så 
få monteret en eller flere proffesionelle trækøjer for og bag. De koster under 100 kr stykket + 
montage. 

- Og sidst men ikke mindst den vigtigste:
En 4WD er konstrueret til at anvende firhjultræk, når det bliver glat. Faktisk er den farligere i to-
hjulstræk end en almindelig to-hjulstrukket bil, fordi vægtfordelingen tit er meget anderledes og den 
i reglen trækker på de bagerste hjul, hvor køretøjet er lettere end normale biler. Den har også sværre 
ved at rulle sine forhjul rundt, pga. større vægt på forakslen, større dæk osv, dette bevirker at 
risikoen for en kraftig og hurtig udskridning er langt hyppigere end på almindelige biler. 
Derfor: så snart det er muligt og vejen bliver glat, så slå firhjulstrækket til!  -Og husk så at de 
firhjulstrækkerere som køre med manuelt 4wd hvor for og bagaksel låses sammen via gearkassen, 
også bremser lige meget på begge aksler når du træder på bremsen. Bremsereduktionen (ABL) 
virker ikke længere på bagakslen, hvilket kan give et katastrofalt stop af alle 4 hjul på én gang og 
dermed en ukontrolleret udskridning. Så varsom med opbremsninger på glat vej med den type 
4WD. 

Når du skal ud at køre. 



Kør hjemmefra i god tid ! 
Kør behersket. Det kan godt være, at du føler at du beherker kunsten at køre vinterkørsel, men det 
er ikke sikkert at andre gør, hvilket du bør tage højde for, således at du kan nå at undvige, bremse 
osv. 
Ta´hensyn, det er ikke sikkert at de andre er lige så godt forbedret som du, det er ikke sikkert deres 
bil eller deres dæk er lige så gode som dine! 
Hold afstand. Hold afstand så du kan nå at bremse for forankørende. Om aftenen er afstanden også 
vigtig fordi man let kan blænde den forankørende, således at de får endnu sværre ved at se 
kørebanen end de allerede havde inden du nåede op bag dem. 
Bruger du dit tågebaglys, så SLUK det, når du kan se de andre i bakspejlet! Du blænder nemlig 
bagud med dine tågelygter!  Kan du se dem, så kan de også se dig. Husk det. 
Undlad overhalinger. Overhalinger i snevejr eller fedtet fører kan være livsfarligt, fordi det dels 
tager lang tid, men der kan også være danne isbræmmer i midten af vejen, som kan bringe dig i 
skred og dermed forårsage ulykke, ligesom din overhaling kan afstedkomme at den du overhaler 
bliver bange, usikker osv og dermed laver en forkert manøvre og forårsager en ulykke. 

Dyr på med på vinterkøreturen. 

Undlad at tage dine dyr med på vintertur, med mindre det er tvingende nødvendigt ! 
Dyr kan sagtens være med, men i en uheldig situation, kan de blive en ekstra byrde der skal tages 
hensyn til og det er måske ikke den situation du bryder dig mest om, når du pludselig står i den. 
Så, hvis det kan undgås, så lad dem blive hjemme.
Er de alligevel med, så skal du tænke med samme omsorg på dem, som du gør på dig selv og dine 
medpassagere.  
Dyrene skal også have frisk vand og ved en eventuel situaiton hvor du må medbringe dem ud i 
snestormen, fordi du bliver nødt til at forlade din bil, så skal du være opmærksom på at ikke alle dyr 
tåler kulden lige så godt som andre. Derfor er det vigtig at tænke over hvordan du transportere dem, 
- skal de i transportkasse eller kan de gå selv, hvor langt kan de selv gå, hvornår vil de fryse og har 
du mulighed for at pakke dem ind eller give dem tøj på osv.  

Hjælp andre.

Stop op, hvis det ser ud til at andre har brug for hjælp. Ser de ikke umiddelbart ud til at have brug 
for hjælp, så stop alligevel og sikre dig at det virkelig forholder sig sådan, for det kan jo være at 
virkeligheden er en anden og de ikke selv er så velforberedte som du er og ikke har forudset hvad 
der kan ske dem, den næste time (snefygning, fastkørsel, løber tør for brændstof, kommer til at fryse 
osv osv) , det kan jo være du i virkeligheden er den sidste som passere dem og dermed redder dem 
fra den værst tænkelige situation!  
Husk altid at tænde minimum dit havariblink og gå ned på positionslys når du standser, dels for at 
indikere for andre at du er standset, men også for at du ikke blænder modkørende trafik. 
Ved langvarig stop og hjælp, bør du afmærke med dit gule blink eller skildpadder på din og evt. 
modpartens køretøj for i en snestorm kan man sådan set ikke blive set nok. 
Husk at tage din gule vest på og lån de strandede bilister en eller flere veste, hvis de ikke har en 
sådan. 

Tankeaktivitet.

- Og husk en vigtig ting:  Den vigtigste del og årsag til heldig vinterkørsel er din hjerne. 
Din hjerne, dine tanker og dit handlingsmøsnter er ca. 50 % af udfaldet på kørslen og et evt, 
problem, uheld e.lign.  Det er ikke nøvendigvis din første indskydelse som er den bedste og et 
kompromis mellem flere indvolverede parter er heller ikke det bedste, bare fordi man ikke kan være 
andet bekendt. 



Se på tingene, uheldet, den fastkørte bil, undersøg det hele nøje, giv god tid og overvej så hvilken 
fremgangsmåde der vil være bedst. Virker fremgangsmåden ikke, så lad være med at gentage den, 
for der var nok en årsag til at den ikke virkede!  Udtænk en helt ny plan. Brug hellere en del tid på 
at udtænke og forberede end blot hovedløs handling.  Tit kan tilsyneladende svære opgaver i snevejr 
osv, klares ganske simpelt, hvis bare det er gennemtænkt og vel tilrettelagt. 

Hvis du forlader dit køretøj.

Hvis du forlader dit køretøj, f.eks på en motorvej hvor du er strandet blandt andre fastkørte bilister, 
så bør du sikre dig at redningsmandskabet senere kan håndtere dit køretøj.
Derfor er det vigtigt at du efterlader en nøgle, enten i køretøjet eller anbragt et sikkert sted på 
køretøjet, således at redningsmandskabet kan starte, flytte, dreje osv med køretøjet. 
Hvis du ikke kan huske reg. Nummer på din bil, så skriv det ned inden du forlader bilen, således at 
du kan fortælle redningsvirksomheden bilens nummer og hvor nøglen er placeret. 
Et godt sted at anbringe nøglen, hvor den er let tilgængelig, men ikke særlig synlig, er ved at strippe 
den fast i en vinduesviser på bilen, eller på bilens antenne. Er bilens nøgle udstyret med en 
fjernbetjening, er det klogt at anbringe den i en lille pose, således at den ikke får vand. 
Anbring ALDRIG nøglen på, - eller under bilens dæk, da det kan se at den bliver flyttet INDEN du 
får givet besked om nøglens placering. 
Låser du ikke køretøjet, så anbring den enten i bilens tænding eller under gulvmåtten. Ingen stjæler 
normalt en bil som er kørt fast sammen med 100 andre biler på en motorvej Du behøver heller ikke 
at frygte at redningsmandskabet anbringer bilen et andet sted med nøglen i. De sørger for at den 
bliver låst og nøgle opbevares indtil du får mulighed for at afhente bilen igen selv. 

Din sikkerhed når du forlader køretøjet. 

Der er folk som er frosset ihjel eller som har mistet oringteringen i alvorlige snestorme, selv på 
ganske få hundrede meter.
Derfor: hvis det er nødvendigt for dig at forlade dit køretøj, så sørg for at være helt tør og være 
klædt ordentligt på. Medbring dine nødforsyninger, vand, mad osv. Forbered hvilken retning du 
ønsker at bevæge dig i og tag evt. bilen GPS navigation med (husk at indstille den til off road) som i 
mange tilfælde kan lede dig i den rigtige retning.  Medbring også din lygte og tag din gule vest på 
så du er let at spotte for eventuelle andre som skal hjælpe dig. 
Tilrettelæg din tur, brug pejlemærker, som lys, master osv osv. Man kan hurtigt gå i ring i en 
snestorm med lav sigt. 
Ring altid til nogen inden du forlader køretøjet, opgiv din position og fortæl hvor du agter at 
bevæge dig hen (opgiv position). Lad dem vide hvornår du forventer at være fremme og aftal at 
ringe til dem når du er fremme, samt aftal hvad de skal gøre hvis du IKKE når frem eller de ikke 
høre fra dig. Det kan blive forskellen på om du overlever eller ej. 
Sker det at du bliver udmattet under vejs, så hold kun korte pauser, således at du ikke køler ned.
Er det strengt nødvendigt med en længere pause, så søg ly eller grav dig lidt ned i sneen, imens du 
holder pausen og blive ikke siddende til du fryser, men kun indtil du atter har fornødne kræfter til at 
fortsætte din vandring. 
Hold et passende tempo. Husk man har mange kræfter i starten, men de ebber ret hurtigt ud, så hold 
tempoet nede allerede fra starten, således at kræfterne kan strække til hele turen og de forhindringer 
der opstår. 
Drik jævnligt vand, også selvom du ikke føler dig tørstig, så har din krop brug for væsken. Mangler 
du først væske, er det sværere at genskabe væskebalancen, end det er at opretholde den. Husk det! 



Er du rigtig uheldig at komme til skade under vejs og ikke kan fortsætte turen, er det vigtigt at du 
først og fremmest finder ud af hvor du præcis er, f.eks ved hjælp af GPS positionen på din navigator 
eller telefon. Ring så til 1-1-2 og fortæl dem hvor du er, ring også til dem du allerede har aftalt at 
ringe til, når du burde være fremme. 
Hjælpen kan være meget nær, men den kan også være timer væk!  
Derfor gælder det nu om at holde varmen indtil hjælpen når frem. Er der ingen steder du kan søge 
ly, så grav dig ned i sneoverfladen og indtag fosterstilling, således at så lidt af din krop er blotlagt, 
eller sagt på en anden måde, således at dit samlede overfladeareal mindskes mest muligt. 
Har du evt. din lygte eller endnu bedre medbragt en ”skildpadde” så sæt den ovenpå sneen, således 
at redningsmandskabet lettere kan spotte dig, når de leder efter dig. 
Lad være med at råbe om hjælp unødigt. Man høres alligevel ikke på ret lang afstand i en snestorm 
og det tærre på kræfterne at råbe. 
Pas på du ikke falder i søvn og sørg for at dine lemmer ikke falder i søvn, bevæg dig lidt med jævne 
mellemrum, således at blodet kan cirkulere i kroppen og dermed holde varmen. 

Medlem af Vejkanalen.

Er du medlem af vejkanalen, så vær opmærksom på at hjælpen kan være meget nær, fra vejkanalens 
medlemmer. I en situation hvor du nødsteder, er det en god ide, at kalde netkontrollen op og opgive 
din status, position  og evt. spørge om der er hjælp i nærheden. 
Netkontrollen kan også være behjælpelig med gode råd, lokalisering, advisering af dine venner, 
familie osv i sådan en situation. 
Netkontrollen vil i en sådan situation også medbringe melding om din status i dennes 
nyhedsudsendelser, således at medlemmer der ikke kender til din situation også får kendskab til den 
og måske tilmed kan blive din redning i sidste ende. 


