Energimärkningen
visar vägen
– så väljer du däck till din bil

Vad säger energimärkningen?
Energiklass
Skalan A–E visar vilken
energiklass däcket tillhör. Det

QR-kod
Koden kan skannas och ger tillgång till
produktinformationsblad.

här har till exempel energiklass
C. Däck märkta med A är allra
effektivast, vilket innebär att de
har lågt rullmotstånd och att bilen
därför också drar mindre bränsle.
Våtgrepp
Den här skalan visar väggreppet
vid vått väglag, varav däck
märkta med A har bäst grepp.
Exemplet visar klass D.
Buller
Här ser du hur mycket däcken
låter utanför bilen när de rullar
mot vägbanan, både i antal
decibel och på skalan A–C.
Däck märkta A låter minst. En
ökning med tio decibel upplevs
som dubbelt så hög.
Snögrepp

Isgrepp

För att ett vinterdäck* ska vara

Om energimärkningen dessutom

godkänt enligt lag behöver det ha den

har isgreppsmärkningen är däcket

så kallade snögreppsmärkningen.

särskilt anpassat för isiga vägar i
Norden, men detta är inget lagkrav.

*Vinterdäck enligt Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2009:19.

Ta hjälp av energimärkningen

Ta en titt på energimärkningen nästa gång du ska köpa nya
däck. Den hjälper dig att hitta energismarta däck med bra
väggrepp i vått väglag – och den gör det enklare att välja
vinterdäck! PS. Dubbdäck har inte någon energimärkning!

När kollade du däcktrycket senast?
Visste du att du bör kontrollera
lufttrycket i din bils däck minst
en gång i månaden? Rätt tryck
i däcken gör det säkrare att
köra. Däcken slits heller inte ut
i förtid och bilen drar mindre
bränsle. Win-win-win, med
andra ord.

Tänk på att:
• du även bör kolla bilar
med automatisk lufttrycksövervakning
• ta reda på vilket tryck som
är optimalt för dina däck
• mät trycket på kalla däck
som inte är varmkörda

Hållbar energi för alla
Däck som säljs och köps inom EU ska ha en energimärkning, för
att göra det så enkelt som möjligt för dig att välja. Här i Sverige
är det Energimyndigheten som ansvarar för marknadskontrollen.
Vårt uppdrag är att förmedla fakta om hur hushåll, företag och
myndigheter kan effektivisera sin energianvändning. Vår vision
är hållbar energi för alla.

www.energimyndigheten.se/dack
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Scanna QR-koden om du vill läsa mer om
den nya energimärkningen för däck.

