
Valet av vinterdäck 
påverkar luften i Stockholm.

Ett problem som uppmärksammats på senare år är 

att dubbdäck river loss mikroskopiskt små partiklar från 

vägbanan. De kallas PM10 och kan följa med luften vi 

andas in. Under perioden när vi använder dubbade 

vinterdäck är partikelhalten PM10 tidvis för hög. Det 

mest effektiva sättet att komma tillrätta med det är att 

minska andelen dubbade vinterdäck.

I en undersökning som gjordes i Stockholm 2006 tyckte 

hela 74 procent att ”River inte upp hälsofarliga partik

lar från vägen” är en mycket viktig eller ganska viktig 

faktor vid val av vinterdäck. Särskilt för kvinnor är detta 

viktigt. Men det avspeglar sig inte i valet av vinterdäck.  

I Stockholm körde närmare 70 procent av bilisterna 

med dubbdäck vintern 2006/2007. Kör färre med dubb

däck får vi bättre luft i Stockholm.
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Det handlar om Stockholmsluften.
Dubbdäck river loss mikroskopiskt små partik
lar som kallas för PM10. PM10 är ett mått på 
inandningsbara partiklar och består av olika 
sorters partiklar, bland annat slitagepartiklar 
och förbränningspartiklar. Partiklarna följer 
med luften vi andas och kan påverka hälsan 
negativt. Ingen vet exakt vad det är som gör 
olika typer av PM10partiklar skadliga. Det kan 
handla om partiklarnas storlek, kemiska 
sammansättning, form, ytstruktur eller ytkemi. 
Eller en kombination. Det man vet är att alla 
kända partiklar medför hälsoeffekter.

EU har fastslagit ett direktiv om luftkvalitet, 96/62/
EG. Dotterdirektivet 99/�0/EG är infört i svensk 
lagstiftning som miljökvalitetsnorm, i förordningen 
2001:527. På senhösten, vintern och våren, när 
många bilar har dubbdäck, är halten PM10 extra 
hög. I Stockholm överskrids tidvis de gränsvärden 
för PM10 som EU fastställt*. Sambandet mellan 
dubbdäck och förhöjda PM10-halter är tydligt. 
Detta har bekräftats i laboratoriestudier. Flera 
studier visar att dubbdäck river 
loss många gånger fler par-
tiklar än dubbfria vinter-
däck. Därför är det bra att 
tänka över vilken typ av 
vinterdäck man använder  
– dubbfria vinterdäck eller 
dubbade.

Partiklarna syns inte …

På landsbygden är PM10-partiklar från vägtrafiken 
ett mindre problem. Men i Stockholm och andra 
tätorter i Mellansverige blir det problem av flera  
anledningar: stora trafikvolymer, gator som kantas av 
hus vilket gör att luften inte kan cirkulera fritt, att 
det ofta är halkbekämpat så att trafiken rullar på bar- 
mark samt naturligtvis att många bilar har dubbdäck. 

Alla kan drabbas av irritation i 

luftvägarna på grund av partiklar 

om halterna är tillräckligt höga. 

De som redan har någon form av 

luftvägssjukdom är särskilt känsliga, 

reagerar vid betydligt lägre halter 

och drabbas hårdare. 

… men påverkar hälsan.

PM10-partiklar är mikroskopiskt små och lätta och 
far runt med luften. De kan följa med ner i lungorna 
när vi andas, särskilt vid munandning. De studier 
som genomförts hittills tyder på att slitagepartik-
larna i första hand påverkar luftvägarna. Alla kan 
drabbas av irritation i luftvägarna på grund av 
partiklar om halterna är tillräckligt höga. De som 
redan har någon form av luftvägssjukdom är särskilt 

känsliga, reagerar vid betydligt lägre halter och 
drabbas hårdare. Det kan vara astma-

symtom eller försämring av 
astma som gör att man 

kan behöva söka akut 
vård eller öka sin 
medicinering. 
Ett exempel på en 
allvarlig lungsjukdom 

som förvärras av PM10-
partiklarna är KOL (kroniskt obstruktiv lungsjuk-
dom). Själva sjukdomen innebär en gradvis försäm-
rad lungfunktion. Höga partikelhalter snabbar på 

sjukdomsförloppet och kan leda till behov av 
sjukhusvård. Luftvägarna utvecklas ända upp till 
tjugoårsåldern. Det gör barnen särskilt utsatta, 
eftersom PM10 försämrar lungfunktionens utveck-
ling. I värsta fall kan det leda till en permanent 
påverkan.

Det finns ett samband.

Vägslitage från dubbdäcken står för en dominerande 
andel av PM10-partiklarna som bildas i Stockholm. 
Halterna är högst på senhösten, vintern och under 
tidiga våren. I en studie från Stockholm kan man se 
att det finns tendenser till fler akutbesök för astma 
och fler sjukhusinläggningar för luftvägssjukdomar 
när PM10-halten är hög under den perioden.

5

* Stockholm klarar inte dygnsmedelvärdet,  
men årsmedelvärdet vad gäller PM10-halter.
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Partiklarna vi bör undvika 
heter PM10.
PM10 omfattar mikroskopiskt små partiklar som 
är mindre än 10 μm (mikrometer) i diameter 
(1000 μm = 1 mm). De är så små och lätta att 
de inte är synliga för blotta ögat och virvlar 
upp i luften och kan följa med vinden. I miljöer 
där människor rör sig kan de följa med luften 
som vi andas in.

Partiklar är inte enhetliga.

Partiklar är inget enhetligt begrepp eftersom det 
finns många olika sorter. Partiklar är en grupp 
ämnen med skiftande egenskaper. Ofta består de av 
någon form av fast kärna på vilken det har 
kondenserats olika ämnen. Gränsen 
mellan partikel, vätska och gas är inte 
distinkt. Det sker ständigt en konden-
sering av gasmolekyler på partiklar-
nas yta och mindre partiklar slås 
också samman till större, de koa-
gulerar. På så sätt växer partiklar  
i storlek ju längre de kommer från 
källan. Ämnen kan också avgå från 
partikelytan, så att partikeln minskar i storlek. 
En typ av partiklar bildas vid olika former av 
slitage, till exempel av dubb som nöter på asfalt. 
Dessa små lätta partiklar finns i luften och kan 
inandas. Eftersom de är så små kan de ta sig längre 
ner än till struphuvudet i luftvägarna.

PM10-partiklar i förstoring. Exakt varför det är farligt med förhöjda 
PM10-halter vet man inte. Men att det är farligt för vår hälsa är 
den medicinska expertisen överens om.

Hög PM10halt när dubbade vinterdäck
används.

Under den första halvan av året svarar partiklar från 
slitage och uppvirvling för den dominerande delen 
av PM10-nivåerna nära gator och vägar. I Stock-
holm kommer utsläppen av PM10 från vägtrafik  
till 85–90 procent från dubbdäcksanvändning.  
Av PM10-partiklarna i hårt trafikerade gatumiljöer  
i Stockholm kommer i genomsnitt mindre än 10 
procent från avgaser.

Det som göms i snö …

Det kan tyckas att partiklar inte bör bildas när det 
är snö på vägen. Sanningen är att så fort 

dubbarna kommer i kontakt med asfalt, 
även när det är snö, rivs partiklar loss. 
Istället för att virvla upp i luften ligger 
de kvar under snön. Så fort det töar 
och det blir torrt virvlar PM10-

partiklarna upp. Därför är det viktigt 
att förstå att det inte bara är när det är 

barmark som dubbarna river loss partiklar. 
Det sker hela vintern.

Stockholm överskrider EU:s gränsvärde.

PM10-halten i utomhusluften i Stockholm över-
skrider tidvis miljökvalitetsnormen för partiklar  
vad gäller dygnsmedelvärdet. Enligt en beräkning 
överskrider ca 85 km av det statliga vägnätet i 
Stockholmsregionen miljökvalitetsnormen för 
PM10. Det gäller främst de stora infartslederna.  
Inne i Stockholm på kommunens gator är halterna 
tidvis för höga och dygnsnormen för PM10 över-
skrids längs ett tjugotal gator. Däremot klarar 
Stockholm normens gränsvärde för årsmedelvärdet 
för PM10-partiklar.

Riksdagen har ett miljökvalitetsmål.

Att partiklar påverkar hälsan negativt har uppmärk-
sammats på många håll i världen. EU:s gränsvärde 
är ett exempel på det. Den svenska riksdagen har 
satt ett miljökvalitetsmål för frisk luft, som innebär 
att luften ska vara så ren att människors hälsa samt 
djur, växter och kulturvärden inte skadas. Ambi-
tionen är att inom en generation uppnå miljökvali-
tetsmålet. En del i detta är att sänka halten PM10. 
Regeringen har gett Vägverket i uppdrag att föreslå 

åtgärder för att sänka halterna av slitagepartiklar i 
Sverige. I sitt svar på detta uppdrag anger Vägverket 
att minskad användning av dubbdäck är den 
effektivaste åtgärden. I Stockholm är problemen 
med PM10-halten tidvis mycket stora vilket gjort 
att Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Stockholms läns landsting och Vägverket agerar 
tillsammans. Genom att minska andelen dubbdäck 
ökar förutsättningen till en bättre luftkvalitet och 
därmed även ett bättre hälsotillstånd. Men var och 
en måste själv fatta beslut om vilket vinterdäck man 
vill använda. 

”Så fort det töar och det blir torrt 

virvlar PM10-partiklarna upp.

Uppmätta dygnsmedelvärden av PM10 de senaste tre åren jämfört med dygnsnormen 50 µg (mikrogram)/m3. 
Dygnsnormens gränsvärde (se vågrät röd linje) får överskridas upp till 35 gånger/år, men inte mer. Källa: SLB-analys.

Uppmätta dygnsmedelvärden de senaste tre åren jämfört med dygnsnormen 50 mikrog/m3.

Essingeleden (µg/m³)Norrlandsgatan (µg/m³)
Sveavägen (µg/m³)Hornsgatan (µg/m³)
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Trafiken står för den största andelen PM10. 

Källa: Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Slitage av vägbana, 
uppvirvling  

87%

Avgaspartiklar  

8%

Slitage av 
bromsar  

3%

Slitage 
av däck  

2%

Utsläpp av 
PM10 från 
trafiken 
i Stockholm:

Utsläpp av 
PM10-partiklar 
i Stockholm:

Arbets
maskiner 

4%

Sjöfart

3%

Vägtrafik

59%
Energi och 
vedeldning

34%

De höga PM10halterna uppstår till ex

empel vid slitage av vägbeläggningen, 

eller vid slitage av bromsar, däck eller 

sand. De uppstår också vid förbränning  

i motorn och kommer då ut med av

gaserna. Partiklar kommer också från 

utsläpp vid vedeldning, från energi

anläggningar samt industriverksamhet.  

En del kommer även från utländska käl

lor. Den i särklass största lokala källan 

i Stockholm är vägtrafiken. Störst andel 

från trafiken står slitage av vägen för. 

Mest bidrar de dubbade vinterdäcken 

som river loss partiklar. 
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Allt pekar på att dubbdäck och dubbfria 
vinterdäck är lika trafiksäkra i Stockholm. Det 
handlar om att anpassa hastighet och körsätt 
till underlaget. Som ett komplement till vinter
däcken har nyare bilar ofta även trafiksäker
hetshöjande egenskaper som antisladd och 
antispinnsystem.

Svensk undersökning visar ingen skillnad.

Varken dubbdäck eller dubbfria vinterdäck är 
överrepresenterade i svenska trafikolyckor på vinter-
väg med dödlig utgång visar en undersökning som 
Vägverket gjort. Alla dödsolyckor som inträffat i 
landet från oktober 1999 till april 2002 studerades. 
Det man fann var att sommardäck var över-
representerade. Sedan ett antal år är sommardäck 
förbjudna enligt lag när det är vinterväglag från 
1 december till och med �1 mars.

Norska erfarenheter bekräftar.

I Norge har man infört dubbdäcksavgifter för att  
få ner andelen dubbdäck, till exempel i Oslo, 
Trondheim och Bergen. På dessa platser har man 
inte sett en ökning av allvarliga vinterolyckor på 
grund av minskad andel dubbdäck. 

Dubbfria vinterdäck är bra i Stockholm.

Det mesta tyder på att skillnaden mellan dubbdäck 
och dubbfria vinterdäck trafiksäkerhetsmässigt inte 

är så stor. Dubbfria vinterdäck 
framtagna för nordiska förhållanden 
har generellt lika goda egenskaper 
på vinterväglag som dubbdäck, 
utom på blankis. Där är broms-

sträckan kortare för dubbdäck. Å 
andra sidan förekommer blankis 

sällan i Stockholm. Gatorna i Stockholm saltas, 
plogas och sandas. Ofta är det barmark eller slask, 
ibland är det snö. 
 Däckbranschens Informationsråd menar att 
dubbfria vinterdäck för nordiska förhållanden har 
jämförbara egenskaper med dubbade vinterdäck  
vid vinterväglag, utom på blankis. De är i vissa fall 
bättre än dubbade däck i lös snö. Vinterdäck av 
kontinental sort är sämre på vinterväglag men har bäst 
grepp på vått och torrt väglag.

Dubbdäck behövs, till viss del.

Ett argument som förs fram är att dubbdäck 
behövs för att rugga upp ytan för de dubbfria 
vinterdäcken. Utan dubbdäck skulle det bli svårare 
att ta sig fram. Det stämmer att dubbdäck ökar 
friktionen genom att rugga upp om det är is på 
gatan. Men det handlar om att minska andelen 
dubbdäck. Kör färre med dubbdäck får vi bättre 
luft i Stockholm. Då kan vi i kombination med 
andra åtgärder klara det tidvisa överskridandet av 
EU:s gränsvärde och få bättre luft.

Dubbfria vinterdäck 

framtagna för nordiska 

förhållanden har 

generellt lika goda 

egenskaper på vinter-

väglag som dubbdäck, 

utom på blankis.

Hur viktig är trafiksäkerheten vid val  
av vinterdäck?

Vid val av vinterdäck spelar trafiksäkerhet stor roll 
för många. Trafiksäkerheten angavs som den 
överlägset viktigaste faktorn vid en 
undersökning som gjordes i Stock-
holm 2006 (90 procent svarade 
”mycket viktigt”). Även priset är  
en stor påverkansfaktor, liksom 
däcktester. 

Trafiksäkerheten används 
ofta som ett skäl för dubbat, 
men dubbfritt kan vara lika 
bra i Stockholm.
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Ditt val av vinterdäck i Stockholm spelar stor roll.

I jämförelse med dubbdäck bullrar dubbfria 

vinterdäck mindre och ger bättre körkomfort.

Dubbdäck orsakar mer spår i vägbanan. 

Det blir inte bara obekvämt att köra och 

kostar pengar att reparera. Det ökar också 

risken för vattenplaning.

Det finns 90 till 130 dubbar i ett dubbdäck. 

Varje gång dubbarna träffar asfalten slits 

mikroskopiskt små partiklar, PM10, upp. 

Dubbdäck orsakar även grövre slitagematerial  

som bidrar till förorening av mark och vatten. 

PM10 är inte vägdammet som syns. Det är mikro-

skopiskt små partiklar, osynliga för ögat, som 

sprids med luften och följer med när vi andas in. 

Även om det är snö kan dubben slå i asfalten. 

När gatorna torkar virvlar de partiklar som legat 

dolda i snömodden upp. PM10-halterna under 

senhöst, vinter och vår är vid torrt väglag  

högre än i många europeiska större städer.  

Tidvis hör Stockholm till de städer som har  

högst partikelhalter.

De studier som genomförts hittills tyder på 

att slitagepartiklarna i första hand påverkar 

luftvägarna. Alla kan drabbas av irritation i 

luftvägarna på grund av partiklar om 

halterna är tillräckligt höga. De som redan 

har någon form av luftvägssjukdom är 

särskilt känsliga, reagerar vid betydligt lägre 

halter och drabbas hårdare. Det kan vara 

astmasymtom eller försämring av astma som  

gör att man kan behöva söka akut vård eller 

öka sin medicinering. 

 

Dubbfria vinterdäck kan delas in i två grupper. De som 

är gjorda för nordiska förhållanden respektive för konti-

nentala förhållanden. Dubbfria vinterdäck för nordiska 

förhållanden har generellt egenskaper som är jämför-

bara med de dubbade på vinterväglag, utom på 

blankis. Där blir bromssträckan längre. Vinterdäck av 

kontinental sort är sämre på vinterväglag men har bäst 

grepp på vått och torrt väglag.

Inget däck är perfekt för alla väglag. Det som 

avgör är hur du kör. Det vill säga hastigheten, 

hur du anpassar körningen till underlaget och 

avstånd till bilen framför. Vägverket som 

studerat samtliga dödsolyckor i Sverige på 

vinterväg mellan oktober 1999 och april 2002 

fann ingen skillnad mellan dubbfria vinter-

däck och dubbade. Däremot var sommar-

däck överrepresenterade.

Det är lag på vinterdäck från 1 december  

till och med 31 mars när det är vinterväglag. 

Dubbdäck får användas från 1 oktober till och 

med 30 april eller när det är vinterväglag. 

Dubbfria vinterdäck får sättas på tidigare.  

De kan användas på våren eller hösten då 

det kan vara temperaturväxlingar. Det är bra 

om du vill slippa köer på däckverkstan och 

möta hösten och första halkan väl förberedd. 

Inget vinterdäck bör köras på sommaren.  

Då rekommenderas sommardäck. 

Riksdagen har uppmärksammat faran med 

luftföroreningar och PM10. Man har satt ett miljö-

kvalitetsmål för frisk luft som innebär att luften ska 

vara så ren att människors hälsa inte skadas. 
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Så här ser det ut i Stockholm.

Kartan visar de gator och infartsleder som tidvis överskrider miljö-

kvalitetsnormen för PM10 (röda gator och vägar). Enligt normen får 

dygnsmedelvärdet inte överskrida 50 µg/m3 mer än 35 gånger/år. 

Bland de gator och vägar som är värst drabbade finns ett tjugotal 

gator i Stockholms innerstad. På många andra platser i Stockholm 

exponeras man för PM10 strax under normen*.

!

!

!

!

!

!
67

66

66

91

53

32 (taknivå)

Partikelhalt i Stockholm

Källa: Stockholms och Uppsala läns 
luftvårdsförbund, 2005.

> 50 µg/m3

39–50 µg/m3

27–39 µg/m3

< 27 µg/m3

Tunnel (100–500 µg/m3)

* Stockholms stad klarar inte dygnsmedelvärdet, men årsmedelvärdet för PM10-partiklar. F
ot

o:
 S

to
ck

ho
lm

sf
ot

o/
O

la
 E

ri
cs

on

µg = mikrogram



16 17

Det finns olika sätt att 
minska halten PM10. Mest 
effektivt är färre dubbdäck.

I Stockholm har man de senaste åren prövat 
olika metoder för att minska halten PM10. Den
enda riktigt effektiva åtgärden är att minska 
slitaget från dubbdäcken. Då kommer man åt 
en viktig källa.

Lägre hastighet.

Hastigheten påverkar hur mycket partiklar dubb-
däcken river loss och hur mycket som virvlar upp. 
Om hastigheten ökar från 50 till 100 km/tim 
fördubblas slitaget enligt mätningar i fält. En 
sänkning från 70 km/tim till 50 km/tim kan 
minska partikelbildningen med uppemot �0 
procent enligt resultat från mobila mätningar.  

Minskad trafik.

En annan åtgärd för att minska slitaget är att minska 
mängden trafik. Enligt effektstudier i samband med 
trängselskatteförsöket 2006 beräknas PM10-halten 
på innerstadsgatorna minska med �–8 procent.    

Sand.

Sanden som används vid halkbekämpning är en 
påverkande faktor i Stockholm under vintern
när det gäller PM10, men den är inte huvudorsak 
till höga halter av PM10. Halterna stiger kraftigt när 
dubbdäcken sätts på bilarna innan några vägar blivit 
sandade överhuvudtaget. Samma resultat har man 
också fått i Norge. För övrigt sandas inte de stora 
trafiklederna i Stockholmsregionen, de saltas. Intill 
dessa vägar har man mätt mycket höga partikel-

halter av PM10, trots att ingen sand har 
använts. På andra sandade, mindre gator  
och vägar är PM10-halterna mycket lägre 
beroende på mindre trafik. Sanden har 

därför liten betydelse.

Spolning av gator.

Spola gatorna för att på så sätt sänka PM10-halten i 
luften kan man bara göra på våren när det inte är 
minusgrader och risk för halka. Om gatan är våt 
ökar slitaget från dubbdäcken uppemot fyra gånger. 
När den torkar finns ännu mer PM10. Vid 
försök längs E� i Stockholm 
hade högtrycksspolning en 
låg effekt på PM10-
halterna. Försöken är 
delvis utvärderade. 

Dammbindning.

Metoden att med dammbindningsmedel hindra 
PM10-partiklar som rivits loss att virvla upp har 
prövats i Stockholm. På motorvägen mellan Arlanda 
och Stockholm minskade halten PM10 med ungefär 
�5 procent under några timmar upp till något dygn 
efter behandlingen. Nya försök planeras inne i stan. 
Eftersom dammbindning förlänger den tid vägen är 
fuktig ökar även slitaget, vilket också innebär att fler 
partiklar bildas. 

Sopning av gator.

Genom att sopa gatorna ofta får man bort gatu-
dammet. Dessvärre är de hälsofarliga partiklarna
mikroskopiskt små. När dammet sopas virvlar 
partiklarna upp i luften. Enligt studier som gjorts 
har sopning ingen eller mycket liten inverkan på 
halten av PM10. Sopning tar däremot bort de grövre 
partiklarna som kan irritera slemhinnor och ögon.

Annan vägbeläggning.

Hårdare vägbeläggning ger mer motståndskraft mot 
dubbslitage och därmed lägre halter av PM10. Men 
möjligheten att minska PM10-halten genom att byta 
vägbeläggning är begränsad eftersom hårdare typer 
av beläggningar redan används på de flesta gator. 

Genom att använda olika sorters inblandningar av 
mineraler påverkas hållfasthet och slitstyrka. Mycket 
små och vassa mineraler som sticker upp ur asfalten 
skapar bättre väggrepp vid is. Å andra sidan sliter de 
mer på däcken. Även om vägbeläggningens innehåll 
och konstruktion har betydelse för PM10-bildningen, 
är möjligheterna till åtgärder inte så stora eftersom 
de mest effektiva beläggningsåtgärderna redan gjorts.

Byta till sommardäck tidigare.

Det är självklart bra att inte köra med dubbdäck 
längre än vad som behövs. Dubbdäcken river loss 
partiklar hela tiden när de används. 

Dubbfria vinterdäck.

Om man minskar användandet av dubbdäck 
minskar uppkomsten av partiklar. Fler dubbfria 
vinterdäck istället för dubbdäck innebär att färre 
dubbar river loss partiklar. Ingen av de andra 
metoderna, som bygger på att man ska ta hand om 
dammet, påverkar själva uppkomsten av partiklarna. 
Skillnaden mellan dubbdäck och dubbfria vinter-
däck är avgörande. 

”Skillnaden mellan dubbdäck 

och dubbfria vinterdäck är 

avgörande.
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Kör färre med dubbdäck får 
vi bättre luft i Stockholm.
Om färre kör med dubbdäck får vi bättre luft i Stockholm. Då kan vi, i kombination med andra 
åtgärder, klara det tidvisa överskridandet av EU:s gränsvärde. Vilket vinterdäck du och andra kör 
på har betydelse för hur vi i Stockholm ska må i framtiden.

Vilket vinterdäck väljer du?

Elektroniska källor/länkar

Apheis
Ett epidemiologiskt övervakningssystem vars syfte är 
att fortlöpande tillhandahålla information om 
luftföroreningars konsekvenser för folkhälsan i Europa. 
Hemsida: www.apheis.net 

Dubbat eller odubbat? En förstudie om kun-
skaper och attityder till vinterdäck i Stockholm 
och Göteborg.
En undersökning för Vägverket om kunskap och 
attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg. 
Detta är en direktlänk för att hämta undersökningen: 
http://www.vv.se/templates/page3_ _ _ _ 19118.
aspx

Däckbranschens Informationsråd, hemsida: 
www.dackinfo.nu 

Folkhälsoguiden
Läs mer om hur människor utsätts för luftföroreningar 
i Stockholms län. Olika publikationer finns via 
länksamling genom denna länk:
www.folkhalsoguiden.se/luft

Länsstyrelsens åtgärdsprogram för att sänka 
partikelhalterna. Direktlänk:
www.ab.lst.se/pm10

Regeringsuppdraget
Åtgärder för att minska partikelemissionerna från 
slitage och uppvirvling från vägtrafiken. Läs uppdraget 
på Vägverkets hemsida. Där finns även andra rapporter. 
Direktlänk: 
www.vv.se/templates/page2_2_ _ _ _ 839.aspx 

SLB-analys
En enhet inom Miljöövervakningen på Miljöförvalt-
ningen i Stockholm. Hemsida: www.slb.nu

För att se aktuell luftkvalitet gällande PM10 för 
Stockholms mest trafikerade innerstadsgator använd 
denna länk:
www.slb.mf.stockholm.se/slb/norm/gata_
pm10_timme.htm

STRO (Scandinavian Tire & Rim Organiza-
tion). Hemsida: www.stro.nu

Vägverket Trafikpanel 4.
Ett forum för trafikanter i Stockholm. Resultatet 
speglar åsikter om Stockholmstrafiken samt synen om 
det egna resebeteendet. Bland annat redovisas åsikter 
om dubbdäck. Direktlänk till panelen i pdf-format: 
www.vv.se/trafikpanelen

WearTox – VTI Rapport 520.
En rapport från Statens väg- och transportforsknings-
institut, VTI, om inandningsbara partiklar från 
dubbdäcksslitage av vägbana – egenskaper och 
inflammatoriska effekter i mänskliga luftvägsceller. 

Rapporten kan hämtas hem som pdf-dokument direkt 
från denna länk: www.vti.se/templates/Report_ _ _ _
2796.aspx?reportid=4821  

Tryckta källor

Betydelsen av dubbdäck m.m. för PM10-halterna 
längs vägarna. Christer Johansson, ITM-rapport, mars 
2007. Institutionen för tillämpad miljövetenskap, 
Stockholms Universitet.

Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper 
och attityder till vinterdäck i Stockholm och 
Göteborg. Publikation 2006:1�9, Vägverket. 

Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt 
försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta 
fordon. Ö. Johansson.  Vägverket, PM 200�.

Epidemiological evidence of effects of coarse 
airborne particles on health. Brunekreef B,  
Forsberg B. Eur Respir J. 26 (2005) �09-�18.

Effekter av vinterdäck, en kunskapsöversikt.  
VTI rapport 5��, 2006.

Studies of some measures to reduce road dust 
emission from paved roads in Scandinavia. 
Norman, M., Johansson, C. Atmospheric Environ-
ment �0 (2006) 615�-616�.

Tidningen Motor nr 8, 2006.

Vad gör Vägverket för att få en bättre luftkvalitet  
i Stockholms län? Vägverket Region Stockholm, 
Kerstin Gustavsson, 2006-11-22, presentation. 

VTI PM, Version 8.0, Åtgärder mot partiklar  
– underlag till regeringsuppdrag. 
Mats Gustafsson, Per Jonsson, Lennart Folkesson, 
Torbjörn Jacobson, Tomas Svensson, Gudrun Öberg, 
2007-0�-22.

Vägdamm och grova partiklars effekter på befolk-
ningens hälsa. Forsberg, B., Segerstedt, B.  
Vägverkets publ. 200�:1�6.

Vägverket, Åtgärder för att minska emissioner  
av partiklar från slitage och uppvirvling från 
vägtrafiken. 2006:15982, 2007-0�-22.

WearTox, VTI/universiteten i Linköping och 
Lund. 2005.

WSP, Styrmedel för att minska användningen  
av dubbdäck. Joakim Johansson, Johanna Farelius,  
Ulf Liljenroth, 2007-0�-20.

Materialet i denna broschyr har fakta 
granskats av Länsstyrelsen i Stockholms län,  
Stockholms läns landsting, Stockholms stad  
samt Vägverket Region Stockholm.

Mer information.

www.stockholm.se/däckvalet

 Dubbfria Dubbfria
 för nordiska  för kontinentala
Dubbdäck förhållanden förhållanden

Väglag:   

Körupplevelse:  

Ljudnivå:

Våt is

Rå is

Hård snö

Lös snö

Våt asfalt

Torr asfalt

   Stabilitet

Komfort

Invändig/utvändig

Användbarhet:
Dubbdäck får användas från 1 oktober till och 

med 30 april eller när det är vinterväglag. 

Dubbfria vinterdäck kan du lägga på tidigare. 

De kan användas på våren eller hösten då det 

kan vara temperaturväxlingar. Inget vinterdäck 

bör köras på sommaren.  

Gatuslitage:
Dubbdäck orsakar mer spårbildning än 

dubbfria vinterdäck.

Hälso och miljöpåverkan:
Dubbdäck river loss många gånger fler partiklar 

i jämförelse med dubbfria vinterdäck. Dessutom 

orsakar dubbdäcken även grövre slitagematerial 

som bidrar till förorening av mark och vatten. 

Dubbdäck bullrar även mer än dubbfria 

vinterdäck.

Lämplig. Ju fler ifyllda fält desto högre grad av lämplighet.

Källa: STRO.
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Vinterdäck, 
hälsa 
och luft 
i Stockholm.

Fakta för dig som vill veta mer.

www.stockholm.se/däckvalet


