
Läs mer på
www.trafikverket.se/dackvalet
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VAD KAN MAN GÖRA?

Trafikverket och andra har provat olika metoder för
att minska halten av partiklar. Exempelvis spolning 
och sopning, som inte haft någon större effekt, och 
dammbindning, som bara fungerar kortvarigt – men 
ingen av dessa åtgärder påverkar att partiklarna 
uppstår. 
  En möjlig åtgärd för att minska uppkomsten av 
dem är att sänka hastigheten – lägre hastighet minskar 
slitaget – eller att minska trafiken. En effektiv åtgärd 
är att minska andelen dubbdäck. Eftersom 70 procent 
av bilisterna, som ett genomsnitt i landet, kör med 
dubbdäck kan vi göra något åt det.

GÖR ETT MEDVETET VAL.

Kör färre med dubbdäck i tätort får vi bättre luft och 
mindre buller. Överväg ditt val – vilken sorts vinter-
däck är du i behov av? Dubbade eller dubbfria?

ANPASSA KÖRNINGEN TILL
UNDERLAGET.

Det som avgör din säkerhet i vintertrafiken är hur du 
kör och bilens säkerhetsutrustning. Bilen bör vara ut-
rustad med antisladdsystem och däck med tillräckligt 
mönsterdjup, vilket är extra viktigt om du väljer att 
köra med dubbfria vinterdäck. Cirka 99 procent av de 
nya bilar som säljs idag har anti sladd system. Lagen 
säger att en personbil ska ha minst 3 mm mönsterdjup, 
men för ett bra väggrepp krävs minst 4–5 mm. Från 
november 2009 gäller lagen även utländska fordon, 
och svenska fordon på resa till och från utlandet. 
  Körsättet är lika betydelsefullt och handlar om att 
hålla rätt hastighet, att anpassa körningen till under-
laget och att hålla lämpligt avstånd till bilen framför. 
Andra faktorer som också påverkar är däckets kvalitet 
och lufttryck.

Vinterdäcksregler:

 Vinterdäck krävs 1 december – 31 mars  
om det är vinterväglag. Då är det också krav
på minst 3 mm mönsterdjup för personbilar. 
Kravet gäller även utländska fordon.

dubbdäck är tillåtet under perioden  
1 oktober–15 april. 

kommuner har rätt att på viss väg eller 
vägsträcka helt förbjuda dubbdäck.  
Kontakta din kommun för mer information.

För tunga fordon gäller speciella regler.
Läs mer på www.transportstyrelsen.se

Trafikverket, 781 89 Borlänge
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Flera studier visar att dubbdäck river loss många 
gånger fler partiklar än dubbfria vinterdäck. Värst är 
problemet vid vägar med mycket trafik och vid gator 
som kantas av höga hus, eftersom partiklarna inte 
förs bort av vinden. Detta innebär att vi i flera tätorter 
överskrider gällande miljökvalitetsnormer, och kom-
mer att få svårt att klara miljömålet  
”Frisk luft”.

KOMMER ALLA PARTIKLAR FRÅN 
DUBBDÄCKEN?

Det finns flera sorter och storlekar av skadliga partik-
lar och partiklarna kommer från många olika källor, 
bland annat från avgaser, vägslitage, vintersandning, 
industrier och energianläggningar. En hel del trans-
porteras också från andra platser, utomlands och i 
Sverige.DUBBADE VINTERDÄCK RIVER 

LOSS PARTIKLAR.

Varje gång dubbarna i ett dubbdäck träffar asfalt en 
rivs det loss partiklar. De är så små att de kan följa 
med ner i lungorna när vi andas. De anses irritera 
luftvägarna och bidra till försämring av luftvägs-
sjukdomar, till exempel astma. Framför allt barn är 
mer känsliga än vuxna eftersom deras lungor inte är 
färdigutvecklade förrän i 20-årsåldern.

HUR PÅVERKAR PARTIKLARNA OSS?

I tätorter under vinterhalvåret är dubbade vinterdäck 
den dominerande källan till partiklar som kan ta sig 
in i luftvägarna och lungorna och sannolikt orsaka 
luftvägsproblem. Andra partiklar som är så små att de 
kan gå ut i blodomloppet kommer främst från andra 
källor och verkar vara starkare kopplade till hjärt-
kärlsjukdomar.  
  Utsläppen av dessa mindre partiklar behöver  
också minskas, men för detta krävs andra åtgärder än 
att bara minska andelen dubbdäck.

VILKET VINTERDÄCK SKA JAG VÄLJA?

Det finns inget vinterdäck som är perfekt för alla 
vinter väglag i Sverige. Dubbdäcken är bäst på is. 
Dubbfria vinterdäck för nordiska förhållanden har 
generellt goda egenskaper vid vinter väglag, utom på is. 
Om bilen dessutom är utrustad med anti sladdsystem 
ger detta en stor säkerhetsförbättring, både för 
dubbfria vinter däck och för dubbdäck, oavsett väglag. 
Dubbfria vinterdäck för  europeiska för hållanden är 
oftast bäst i snöslask och på våt och torr asfalt. 
  Förutom att de dubbfria däcken river loss färre 
partiklar bullrar de mindre och kan användas när det 
är förbjudet med dubbdäck. Men de är aldrig ett alter-
nativ på sommaren.


