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Kort sammanfattning 
I denna rapport kartläggs, identifieras och prioriteras potentiella styrmedel och åtgärder mot 
mikroplast från däck- och vägslitage. Rapporten har tagits fram inom ramen för det regeringsuppdrag 
som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) fick i december 2017 för att ta fram och sprida 
kunskap om mikroplast från vägtrafiken. I uppdraget står det bland annat att VTI ska ”identifiera och 
utvärdera potentiellt effektiva styrmedel och åtgärder med syfte att begränsa utsläppen”. 

Syftet med rapporten är att identifiera potentiella styrmedel och åtgärder som kan minska belastningen 
av mikroplast från däck- och vägslitage på miljön, samt att bedöma vilka som bör prioriteras för 
fördjupad utredning eller kunskapsuppbyggnad. Rapporten omfattar styrmedel och åtgärder som 
minskar utsläppen, spridningen och effekterna av mikroplastpartiklar från däck och vägmarkeringar i 
miljön samt de som bidrar till att öka kunskapen inom området. Den innehåller 35 styrmedels- och 
åtgärdsrubriker under vilka det finns preciseringar som anger vad det är för potentiellt styrmedel eller 
åtgärd som avses. Totalt har 58 preciseringar beskrivits och rangordnats utifrån prioritering. Fokus 
ligger på styrmedel och åtgärder som bidrar till att minska uppkomst och utsläpp av däckpartiklar. 
Detta motiveras av att däckslitage utgör den allra största källan till mikroplast från vägtrafiken och att 
det generellt är effektivast att vidta en åtgärd vid källan.  

Eftersom det inte finns tillräckligt med kunskap om påverkan av mikroplast från däck- och vägslitage 
kan inte risken och därmed inte heller åtgärdsbehovet bedömas. Kunskapsbristen om effektiviteten hos 
identifierade styrmedel och åtgärder gör det inte heller möjligt att på sakliga grunder göra väl 
underbyggda prioriteringar mellan olika styrmedel och åtgärder. De prioriteringar som ändå görs (på 
grund av bedömt behov av kunskap och förebyggande åtgärder) bygger därför på mer eller mindre 
grova bedömningar. 

Prioriteringen av styrmedlen och åtgärderna har skett i nivåerna: högt prioriterad, prioriterad och inte 
prioriterad. I flertalet fall behövs mer kunskap innan de kan utvärderas, implementeras eller 
genomföras, varför förslag som leder till direkta åtgärder inte kan ges. Drygt 40 procent av dem 
handlar om att främja forskning eller utveckling inom specifika områden eller generellt. 

Sammanfattningsvis finns det många potentiella styrmedel och åtgärder för att minska belastningen av 
mikroplast från däck- och vägslitage som bedömts mer eller mindre relevanta av olika anledningar. 
Bland de 20 som vi har prioriterat högt anser vi några vara särskilt intressanta. De är de som handlar 
om 1) minskat trafikarbete, 2) körbeteende, 3) däckens slitagebenägenhet 4) lufttryck och 
hjulinställningar, 5) reglering av farliga ämnen, 6) uppsamling av däckpartiklar under färd, 7) hållbar 
hantering av vägdagvatten, och 8) kunskapsuppbyggnad för bedömning av risker och behov av 
åtgärder.  

Nyckelord 

styrmedel, åtgärder, mikroplast, däckslitage, vägslitage, däck- och vägslitage, däckslitagepartiklar, 
gummipartiklar, däck, vägmarkeringar, polymermodifierad bitumen, vägtrafik, minska utsläpp, minska 
spridning, minska effekter
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Sammanfattning 
I denna rapport kartläggs, identifieras och prioriteras potentiella styrmedel och åtgärder mot 
mikroplast från däck- och vägslitage. Rapporten har tagits fram inom ramen för det regeringsuppdrag 
som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) fick i december 2017 för att ta fram och sprida 
kunskap om mikroplast från vägtrafiken. I uppdraget står det bland annat att VTI ska ”identifiera och 
utvärdera potentiellt effektiva styrmedel och åtgärder med syfte att begränsa utsläppen”. Syftet med 
rapporten är att identifiera potentiella styrmedel och åtgärder som kan minska belastningen av 
mikroplast från däck- och vägslitage på miljön. Syftet är också att bedöma vilka av dessa styrmedel 
och åtgärder som utifrån befintlig kunskap bör prioriteras för fördjupad utredning samt vilken 
forskning eller annan kunskapsuppbyggnad som bör prioriteras för att kunna bedöma åtgärdsbehov 
eller utforma effektiva styrmedel och åtgärder. Rapporten omfattar styrmedel och åtgärder indelade 
under delmålen att 1) minska utsläppen, 2) minska spridningen, 3) minska effekterna och 4) öka den 
generella kunskapen inom området.  

Den utgår ifrån ett svenskt perspektiv när det gäller nationella styrmedel, men omfattar även styrmedel 
som behöver tas fram på EU-nivå eller annan internationell nivå. Däck och vägmarkeringar ingår i 
kartläggningen eftersom de innehåller polymerer som bidrar till mikroplastutsläpp, men 
polymermodifierad bitumen som också kan bidra till mikroplastutsläpp ingår endast indirekt som en 
konsekvens av minskat vägslitage.  

Störst fokus har lagts på styrmedel och åtgärder som bidrar till att minska uppkomst och utsläpp av 
däckpartiklar. Detta motiveras både av att däckslitage utgör den allra största källan till mikroplast från 
vägtrafiken och att det generellt är effektivast att vidta en åtgärd tidigt i kedjan, dvs. helst innan 
partiklarna genereras eller släpps ut i miljön.  

Kartläggningen och prioriteringen av potentiella styrmedel och åtgärder har täckt in många olika typer 
av styrmedel och åtgärder. Dessa rör 

• däcken (t.ex. farliga ämnen, nedbrytbarhet, typ av däck, slitagebenägenhet, lufttryck) 

• fordonet (t.ex. vikt, motorstyrka, accelerationsförmåga, hjulinställningar) 

• vägmarkeringarna (t.ex. farliga ämnen, nedbrytbarhet, typ av färg, höjd över vägbanan) 

• vägen (t.ex. vägens beläggning, kurvighet, backighet) 

• drift och underhåll (t.ex. snöröjning, vägrenhållning, vägbeläggning) 

• trafikbeteende (t.ex. körstil, förarbeteende, hastighet) 

• spridningen (t.ex. uppsamling av däckpartiklar under färd, hållbar hantering av vägdagvatten) 

• begränsning av trafikarbetet (t.ex. fysisk planering, kollektivtrafik, skatter) 

• kunskapsuppbyggnad (generell och specifik). 

Rapporten innehåller 35 styrmedels- och åtgärdsrubriker som översiktligt anger vad det handlar om 
och till dem finns preciseringar som mer i detalj beskriver vad det är för styrmedel eller åtgärd som 
avses. Totalt har 58 preciseringar beskrivits och rangordnats utifrån prioritering. De flesta är 
styrmedel, endast några få är åtgärder som inte har föregåtts av styrmedel. Det är en bred blandning av 
mer eller mindre omfattande styrmedel och åtgärder som kan delas in i olika kategorier. Drygt 40 
procent handlar om att främja forskning eller forskning och utveckling (inklusive produkt-, metod- och 
systemutveckling). Ytterligare några handlar om andra sätt att öka kunskapen exempelvis genom 
vägledning, information och utbildning som kan leda till förändrat beteende (t.ex. avseende körstil, 
res- och transportvanor och konsumtion). Utöver dessa informativa styrmedel ingår administrativa 
styrmedel (t.ex. begränsningar eller förbud mot farliga ämnen, krav på märkning av däcks 
slitagebenägenhet, gränsvärden för däckslitage och ekodesignkrav); ekonomiska styrmedel (t.ex. för 
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minskat trafikarbete och styrning av fordonsflottans utveckling); fysisk planering (t.ex. för minskat 
trafikarbete). Även styrmedel eller åtgärder med fokus på mer fysiska insatser ingår (t.ex. däck-
partikeluppsamling, däcktrycksövervakning, justering av hjulinställningar och utformning av vägar).  

Prioriteringen av styrmedel och åtgärder har gjorts utifrån ett mikroplastperspektiv i huvudnivåerna 
högt prioriterad, prioriterad och inte prioriterad. I flertalet fall behövs mer kunskap innan de kan 
utvärderas, implementeras eller genomföras. Det kan handla om att det först krävs en fördjupad 
utredning av styrmedlet eller åtgärden, eller att man först behöver invänta viss kunskap för att kunna 
implementera styrmedlet eller genomföra åtgärden, alternativt bedöma dess relevans. De som handlar 
om att främja forskning eller utveckling inom specifika områden och generellt bedöms vara möjliga att 
implementera idag. 

Eftersom kunskapen om däck- och vägslitage och de identifierade styrmedlen och åtgärderna är 
mycket begränsad är det inte möjligt att på sakliga grunder göra väl underbyggda prioriteringar mellan 
olika styrmedel och åtgärder. Förslag på styrmedel eller åtgärder för direkt implementering, med 
undantag av styrmedel som främjar kunskapsuppbyggnad, lämnas därför inte i denna rapport. För flera 
viktiga aspekter såsom verkningsfullhet, kostnadseffektivitet och genomförbarhet saknas kunskap 
oftast nästan helt eller är bristfällig. De bedömningar som ändå görs i denna rapport av vilka styrmedel 
eller åtgärder som bör prioriteras är därför mer eller mindre grova och bygger oftast på några få 
aspekter. Framför allt är det förmodad eller potentiell verkningsfullhet som har bedömts. Vid 
genomgången av varje styrmedel och åtgärd diskuteras i rapporten också positiva och negativa effekter 
utöver påverkan från mikroplast, men de effekterna har inte beaktats vid prioriteringen.  

Det finns inte heller tillräckligt med kunskap för att bedöma vilka miljö- och hälsoeffekter som 
exponeringen för nuvarande halter av mikroplaster i miljön medför och därmed inte hur omfattande 
åtgärdsbehovet är. Det faktum att utsläppen av mikroplast från däck- och vägslitage är mycket stora 
och ökar i och med att vägtrafiken ökar, att partiklarna sannolikt är svårnedbrytbara i miljön och att 
partiklarna och miljö- och hälsofarliga ämnen i dem kan påverka organismer negativt bedöms dock 
vara tillräckligt för att motivera att förebyggande åtgärder vidtas som minskar belastningen. Behovet 
av åtgärder mot mikroplast har bland annat förts fram av Europeiska kommissionens grupp av ledande 
vetenskapliga rådgivare. Det ligger också i linje med försiktighetsprincipen i miljöbalken. 

Innan man fattar beslut om att införa ett styrmedel eller ett styrmedelspaket bör man genomföra en 
utredning där alla relevanta aspekter beaktas och en bred konsekvensanalys genomförs. I detta ingår 
exempelvis att utreda verkningsfullhet, kostnadseffektivitet, genomförbarhet, implementeringstid, 
eventuella interaktioner mellan styrmedel, positiva eller negativa sidoeffekter och annat av betydelse 
som kan påverka bedömningen och därmed beslutet. 

Sammanfattningsvis finns det många potentiella styrmedel och åtgärder för att minska belastningen av 
mikroplast från däck- och vägslitage som är mer eller mindre relevanta av olika anledningar. Av de 20 
styrmedel och åtgärder vi har prioriterat högt är det några som vi anser är särskilt intressanta. De är de 
som handlar om 1) minskat trafikarbete, 2) förändrat körbeteende (genom information i körutbildning, 
ökad andel EcoDriving-utbildade och utveckling av EcoDriving-stödsystem), 3) minskat slitage från 
däck (genom utveckling av mindre slitagebenägna däck och en metod för mätning av slitage-
benägenhet, 4) optimering av lufttryck och hjulinställningar, 5) reglering av farliga ämnen, 6) 
uppsamling av däckpartiklar under färd, 7) hållbar hantering av vägdagvatten, och 8) kunskaps-
uppbyggnad för bedömning av risker och behov av åtgärder.  

Nyckelord 

styrmedel, åtgärder, mikroplast, däckslitage, vägslitage, däck- och vägslitage, däckslitagepartiklar, 
gummipartiklar, däck, vägmarkeringar, polymermodifierad bitumen, vägtrafik, minska utsläpp, minska 
spridning, minska effekter  



VTI-rapport 1092  7 

Abstract 
In this report potential policy instruments and measures against microplastics from tyre and road wear 
are mapped, identified, and prioritised. The report has been produced within the framework of a 
Swedish government assignment that the Swedish National Road and Transport Research Institute 
(VTI) received in December 2017 to develop and disseminate knowledge about microplastics from 
road traffic. The assignment states, among other things, that VTI should identify and evaluate 
potentially effective policy instruments and measures aimed at limiting emissions. 

The aim of the report is to identify potential policy instruments and measures that can reduce the load 
of microplastics from tyre and road wear on the environment, and to assess which should be prioritised 
for in-depth investigation or knowledge building. The report covers policy instruments and measures 
that reduce emissions, spread, and effects of microplastic particles from tyres and road markings in the 
environment, as well as those that contribute to increasing knowledge in the field. It contains 35 policy 
instrument and measure headings under which the potential policy instruments or measures concerned 
are specified. A total of 58 specified policy instruments and measures have been described and ranked 
based on assessed priority. The focus is on policy instruments and measures that help reduce the 
generation and emissions of tyre particles. This is motivated by the fact that tyre wear is by far the 
largest source of microplastics from road traffic and that it is generally most effective to take action at 
the source. 

Since there is insufficient knowledge on the impact of microplastics from tyre and road wear the risk, 
and thereby the need for action, cannot be assessed. Further, the lack of knowledge about the 
effectiveness of identified policy instruments and measures does not make it possible to set informed 
priorities between them on objective grounds. The assessments nevertheless made of which should be 
prioritised (due to assessed need of knowledge and preventive measures) are therefore more or less 
rough.  

The prioritisation of the policy instruments and measures has taken place at the levels highly 
prioritised, prioritised and not prioritised. In most cases, more knowledge is needed before they can be 
evaluated, or implemented, which is why proposals leading to direct action cannot be given. More than 
40 percent of them are about promoting research or development in specific areas or in general. 

In conclusion, there are many potential instruments and measures to reduce the load of microplastics 
from tyre and road wear that have been considered to be more or less relevant for various reasons. 
Among the 20 that we have given high priority to, we find some particularly interesting. They are 
those relating to 1) reduced amount of road traffic, 2) driving behaviour, 3) tyre wear propensity 4) air 
pressure and wheel settings, 5) regulation of hazardous substances, 6) collection of tyre particles while 
driving, 7) sustainable handling of road surface water, and 8) knowledge building for the assessment 
of risks and need for action. 

Keywords 

policy instruments, measures, microplastics, tyre wear, road wear, tyre and road wear, tyre wear 
particles, rubber particles, tyre, road markings, polymer modified bitumen, road traffic, reducing 
emissions, reducing dispersal, mitigating effects 

  



8  VTI-rapport 1092 

Förord 
I denna rapport kartläggs, identifieras och prioriteras ett stort antal potentiella styrmedel och åtgärder 
mot mikroplast från däck- och vägslitage. Den utgår huvudsakligen ifrån ett svenskt perspektiv, men 
omfattar även styrmedel som behöver tas fram på EU-nivå eller annan internationell nivå. 

Rapporten har tagits fram inom ramen för det regeringsuppdrag som Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI) fick den 21 december 2017 med slutrapportering senast den 1 juni 
2021. I uppdraget ingår att ta fram och sprida kunskap om mikroplast från vägtrafiken inklusive att 
”identifiera och utvärdera potentiellt effektiva styrmedel och åtgärder med syfte att begränsa 
utsläppen”.  

Eftersom kunskapen om däck- och vägslitage och de identifierade styrmedlen och åtgärderna är 
mycket begränsad är det inte möjligt att i detta skede på sakliga grunder göra väl underbyggda 
prioriteringar mellan olika styrmedel och åtgärder. För flera viktiga aspekter såsom verkningsfullhet 
och kostnadseffektivitet saknas kunskap ofta helt eller är bristfällig. Bedömningarna som görs i denna 
rapport av vilka styrmedel eller åtgärder som bör prioriteras är därför mer eller mindre grova och 
bygger oftast på några få aspekter. Prioriteringen handlar om vilka styrmedel eller åtgärder som bör 
prioriteras för fortsatt utredning, eller vilken forskning eller annan kunskapsuppbyggnad som bör 
prioriteras för att kunna utforma effektiva styrmedel och åtgärder och bedöma åtgärdsbehov. 

Det finns inte heller tillräckligt med kunskap för att bedöma vilka miljö- och hälsoeffekter som 
exponeringen för nuvarande halter av mikroplaster i miljön medför och därmed inte heller hur 
omfattande åtgärdsbehovet är. Det faktum att utsläppen av mikroplast från däck- och vägslitage är 
mycket stora och ökar i och med att vägtrafiken ökar, att partiklarna sannolikt är svårnedbrytbara i 
miljön och att partiklarna och miljö- och hälsofarliga ämnen i dem kan påverka organismer negativt 
bedöms dock vara tillräckligt för att motivera att förebyggande åtgärder vidtas som minskar 
belastningen. 

Rapporten bör ses som ett första steg mot att ta fram effektiva styrmedel och åtgärder som minskar 
belastningen av däck- och vägslitagepartiklar från vägtrafiken, samt utreda åtgärdsbehov. 

Stockholm, september 2021 

Mikael Johannesson  Delilah Lithner 
Projektledare/författare  Författare 

Granskare/Examiner  

Björn Sundqvist, Trafikverket.  

Värdefulla synpunkter har också lämnats från Helen Lindblom (Trafikverket), Kerstin Bly Joyce, Eric 
Sjöberg och Julia Taylor (Naturvårdsverket), Mats Gustafsson (VTI) samt Arne Sköldén, (Michelin 
Nordic AB). Författarna har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Tillförordnade 
forskningschef Yvonne Andersson-Sköld har därefter granskat och godkänt publikationen för 
publicering. De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och speglar inte 
nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning.  
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1. Inledning 
Mikroplast från däck- och vägslitage har identifierats som en av de största källorna till förekomst av 
mikroplast i miljön. Därför gav regeringen i december 2017 VTI i uppdrag att ta fram och sprida 
kunskap om mikroplast från vägtrafiken. I uppdraget ingick bland annat att ”identifiera och utvärdera 
potentiellt effektiva styrmedel och åtgärder med syfte att begränsa utsläppen” (Regeringen, 2017b). 

Däck- och vägslitagepartiklarna genereras vid det slitage (dvs. den nötning) som uppstår när däck i 
rörelse kommer i kontakt med vägbanan. Därefter sprids partiklarna till olika delar av miljön. Den 
dominerande delen av denna mikroplast utgörs av gummipartiklar från däck och antas utgöra minst 
hälften av alla utsläpp av mikroplastpartiklar i Sverige (Andersson-Sköld m.fl., 2020). En mycket 
mindre del utgörs av mikroplastpartiklar från vägmarkeringar (t.ex. färg) och från polymermodifierad 
bitumen när det förekommer som bindemedel i asfalten. Det saknas dock säkra siffror om hur stora de 
utsläppen är. Mängden däckpartiklar som släpps ut i Sverige har av Polukarova m.fl. (2021) beräknats 
till drygt 11 000 ton per år. Enligt mycket grova och osäkra uppskattningar av Vogelsang m.fl. (2018) 
av de totala mängderna polymerer i däck- och vägslitagepartiklar som släpps ut i Norge per år är 
fördelningen följande: däck 4 300–5 700 ton polymerer per år, vägmarkeringar 90–180 ton polymerer 
per år, och polymermodifierad bitumen 28 ton polymerer per år.   

Däck, vägmarkeringar och polymermodifierad bitumen innehåller antingen termoplastiska polymerer, 
härdplastpolymerer eller både och. De partiklar som genereras är mindre (oftast mycket mindre) än 5 
mm och brukar räknas in i begreppet mikroplast1. Det finns olika typer av däck med olika egenskaper, 
för olika typer av fordon, och för olika förhållanden, t.ex.  

• sommardäck  

• vinterdäck med dubb (även kallade dubbdäck)  

• vinterdäck utan dubb (även kallade dubbfria vinterdäck eller friktionsdäck)  

• året-runt däck (även kallade allvädersdäck eller all-around-däck).  

Det finns också olika typer av vägmarkeringar: termoplastiska vägmarkeringar, vattenbaserade färger, 
lösningsmedelsbaserade färger, tvåkomponentfärger och vägmarkeringstejp. I Sverige domineras 
användningen av termoplastiska vägmarkeringar. Dessa innehåller i Sverige vanligtvis omkring 3 
procent av den termoplastiska polymeren etylenvinylacetat (EVA) som tillsammans med 10–15 
procent harts2 ingår i bindemedlet (Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen, personlig 
kommunikation, sommaren 2021). Huruvida hartsen i någon utsträckning polymeriseras när 
vägmarkeringsprodukten hettas upp till cirka 200 °C före applicering saknar vi information om. Grovt 
uppskattat appliceras varje år cirka 15 000 ton vägmarkeringsprodukter på de statliga vägarna i 
Sverige, dvs. exklusive kommunala och privata vägar (Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen, 
personlig kommunikation, hösten 2019). Dessa siffror är dock inte ett mått på slitaget (se vidare 
3.3.12).  

Ibland tillsätts en liten andel (3–10 viktprocent) plastpolymer till bitumen (Porto, m.fl., 2019) för att 
öka hållbarheten på asfalten (Honarmand m.fl., 2019). I Sverige används polymermodifierad bitumen 
främst på vägar med mycket trafik och stor andel tung trafik. Uppgifterna nedan om användning har 
erhållits från Trafikverket (Sundqvist, Trafikverket, 2021-04-01, personlig kommunikation). Enligt 
Trafikverket varierar användningen av polymermodifierad bitumen mellan olika år framför allt 

 
1 Gummipartiklar från däck räknas som mikroplast enligt bl.a. EU och OECD, men det finns ingen konsensus 
om att gummi ska ingå i begreppet. 
2 Hartserna i svenska termoplastiska vägmarkeringar utgörs vanligtvis av pentaerytritolharts eller C5 
kolväteharts, eller en blandning av dessa (Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen, personlig kommunikation, 
hösten 2019). 
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beroende på vilka vägar som nyanläggs, men även vilka som repareras (underhålls). Inom 
beläggningsunderhåll på det statliga vägnätet användes under 2020 polymermodifierad bitumen i cirka 
15 procent av asfalten, vilket motsvarar cirka 12 000 ton polymermodifierad bitumen. Detta inkluderar 
inte använda mängder vid nyanläggning. Trafikverket uppskattar grovt att andelen statlig väg som är 
belagd med polymermodifierad bitumen är cirka 2–3 procent. De påpekar dock att all polymer-
modifierad bitumen inte finns i slitlagret. En del kan vid nyanläggning även finnas i det bind- och 
bärlager som ligger under slitlagret och denna del medför ingen spridning av mikroplast via 
vägslitage. 

Hur stort slitaget av däck och väg blir beror på många olika faktorer. Dessa kan exempelvis kopplas 
till  

• däcken eller vägmarkeringen (t.ex. typ, fabrikat, design, mönster, kemisk sammansättning, 
ålder)  

• vägen (t.ex. kurvighet, backighet, vägbeläggningens typ och textur, tillåten hastighet) 

• fordonet (t.ex. vikt, lufttryck, hjulinställningar) 

• förarens körbeteende (t.ex. accelerationer, inbromsningar, hastighet) 

• klimat och väder (t.ex. temperatur, väglag (torrt, vått, snöigt, isigt), dubbdäcksanvändning, 
plogning). 

Var i miljön partiklarna hamnar kan t.ex. bero på vägens beläggning; markförutsättningar vid vägen; 
avrinningsförutsättningar från vägen; närhet till vattendrag, sjöar och hav; vägdagvattenhantering; 
vindförhållanden; nederbörd; bortforsling av snömassor; användning av avloppsslam. Vilken miljö- 
och hälsopåverkan som kan uppstå beror exempelvis på var partiklarna hamnar, vilka som exponeras, 
vilka halter och partikelstorlekar som organismer utsätts för, vilka farliga kemikalier som läcker ut och 
hur persistenta partiklarna är.  

Kunskapen när det gäller däck- och vägslitage är mycket begränsad inom många områden vilket 
innebär att man inte med säkerhet kan bedöma risken. Det bedöms trots det finnas tillräckliga skäl att 
vidta åtgärder för att minska belastningen på miljön. Skälen för detta är bland annat att 

• utsläppen av mikroplast från däck- och vägslitage är mycket stora och ökar bland annat på 
grund av ökad trafik och tyngre fordonspark. 

• partiklarna sannolikt är svårnedbrytbara och ackumuleras i miljön 

• partiklarna i sig och miljö- och hälsofarliga ämnen i partiklarna kan påverka organismer 
negativt. 

Behoven att vidta åtgärder mot mikroplast lyfts från många håll och har även framförts av EU-
kommissionens grupp av ledande vetenskapliga rådgivare i deras vetenskapliga yttrande om miljö- och 
hälsorisker med mikroplastförorening3 (Europeiska kommissionen, 2019). Det ligger också i linje med 
den s.k. försiktighetsprincipen i miljöbalken (2 kap. 3 §) som innebär att:  ”Alla som bedriver eller 
avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön”.  

 
3 Environmental and Health Risks of Microplastic Pollution. European Commission´s Group of Chief Scientific 
Advisors, Scientific Opinion 6/2019 (Supported by SAPEA Evidence Review Report No. 4). Scientific Advice 
Mechanism. Directorate-General for Research and Innovation.  
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1.1. Syfte  
Syftet med denna rapport är att identifiera potentiella styrmedel och åtgärder som kan minska 
belastningen av mikroplast från däck- och vägslitage på miljön. Syftet är också att bedöma vilka av 
dessa styrmedel och åtgärder som utifrån befintlig kunskap bör prioriteras för fördjupad utredning 
samt vilken forskning eller annan kunskapsuppbyggnad som bör prioriteras för att kunna bedöma 
åtgärdsbehov eller utforma effektiva styrmedel och åtgärder.  

1.2. Omfattning och avgränsningar 
I rapporten kartläggs och identifieras potentiella styrmedel och åtgärder som skulle kunna minska 
belastningen på miljön av mikroplast från däck- och vägslitage från källa till recipient. Den omfattar 
styrmedel och åtgärder som begränsar utsläppen, spridningen och effekterna av partiklar som har 
spridits till miljön samt de som bidrar till att öka kunskapen inom området. Som förutsättning gäller att 
vägfordon även inom en överskådlig framtid kommer att ha gummidäck och köra på vägar där det 
finns vägmarkeringar. Rapporten utgår ifrån ett svenskt perspektiv när det gäller nationella styrmedel, 
men omfattar även styrmedel som behöver tas fram på EU-nivå eller annan internationell nivå. Däck 
och vägmarkeringar ingår i kartläggningen, men vi har inte specifikt tittat på polymermodifierad 
bitumen även om minskat vägslitage även minskar generering av mikroplast från sådan bitumen. En 
del styrmedel och åtgärder är specifika för personbilsdäck, men i övrigt omfattas även däck från andra 
typer av fordon (t.ex. lastbilar, bussar, motorcyklar och arbetsmaskiner). Störst fokus har lagts på 
styrmedel och åtgärder som bidrar till att begränsa uppkomst och utsläpp av däckpartiklar. Detta fokus 
motiveras både av att däckslitage utgör den allra största källan till mikroplast från vägtrafiken och att 
det generellt är effektivast att vidta en åtgärd tidigt i kedjan (från uppkomst till effekter i miljön), dvs. 
helst innan partiklarna genereras eller släpps ut i miljön. I rapporten inkluderar begreppet ”utsläpp” 
både att partiklar genereras (dvs. uppkomst av partiklar), och att partiklar frigörs från däck eller 
vägmarkeringar (dvs. utsläpp av partiklar).  

Eftersom kunskapsbristen om däck- och vägslitage är mycket stor inom de flesta områden är det inte 
möjligt att i detta skede på sakliga grunder göra väl underbyggda prioriteringar mellan olika styrmedel 
och åtgärder och föreslå omfattande styrmedel och åtgärder som motiveras enbart med hänsyn till 
mikroplast från däck- och vägslitage. Det finns inte heller underlag för att göra en fullständig 
utvärdering av olika styrmedel eller åtgärder utifrån flera viktiga aspekter såsom verkningsfullhet (dvs. 
i vilken grad den eller de åtgärder som styrmedlet resulterar i kan bidra till måluppfyllelse utan 
beaktande av kostnad eller andra aspekter), kostnadseffektivitet, och genomförbarhet. Rapporten har 
därför avgränsats till att vara en mer kvantitativ studie som omfattar att beskriva och diskutera ett stort 
antal tänkbara styrmedel. Bedömningarna som görs av vilka styrmedel eller åtgärder som bör 
prioriteras är därför mer eller mindre grova och bygger oftast enbart på några av ovan nämnda 
aspekter. Prioriteringen handlar om vilka styrmedel eller åtgärder som bör prioriteras för fortsatt 
utredning, eller vilken forskning eller annan kunskapsuppbyggnad som bör prioriteras för att kunna 
utforma effektiva sådana. 

Flera av de potentiella styrmedlen och åtgärderna kan även kan ge positiva effekter när det gäller 
andra aspekter, dvs. utöver minskad belastning av mikroplast. Dessa positiva effekter som i denna 
rapport kallas positiva sidoeffekter tas också med i beskrivningen av respektive styrmedel eller åtgärd. 
Det kan t.ex. handla om minskat buller, ökad trafiksäkerhet, minskat markbehov för biltrafik eller 
minskade utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar, samt kostnadsbesparingar. De kan 
antingen själva vara tillräckliga för att motivera styrmedlet eller åtgärden, eller tillsammans med 
målsättningen att minska belastningen av mikroplast vara tillräckliga trots nämnda kunskapsbrist 
avseende dels risker med mikroplastpartiklar från däck- och vägslitage, dels styrmedlets eller 
åtgärdens verkningsfullhet och kostnadseffektivitet. De positiva sidoeffekterna kan även uppnås 
genom styrmedel och åtgärder som är direkt riktade mot dem eller som indirekta effekter av andra 
styrmedel och åtgärder. I vissa fall kan det säkert också vara ett mer kostnadseffektivt sätt att uppnå 
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dessa positiva sidoeffekter, men sådana analyser har inte ingått i denna rapport. Flera av de potentiella 
styrmedlen och åtgärderna kan också medföra negativa sidoeffekter vilket också tas med i 
beskrivningen av respektive styrmedel eller åtgärd. Bedömningen av styrmedlet eller åtgärdens 
prioritet görs dock utifrån ett mikroplastperspektiv (dvs. exklusive positiva sidoeffekter). Negativa 
sidoeffekter har dock i något enstaka fall påverkat i vilken mån styrmedlet eller åtgärden prioriteras. 

De styrmedel eller åtgärder som tas upp i denna rapport kan antingen vara specifika eller omfatta en 
grupp av styrmedel eller åtgärder. Under respektive styrmedels- eller åtgärdsrubrik finns en till tre 
preciseringar som anger vad styrmedlet eller åtgärden innebär. 

En del styrmedel eller åtgärder överlappar varandra och andra är olika varianter på samma tema men 
med olika angreppssätt, styrning eller aktör. Dessutom kan flera styrmedel och åtgärder interagera 
eller kan antas interagera med varandra. I inom ramen för denna rapport har det inte varit möjligt att 
analysera sådana interaktioner och inte heller göra djupare analyser av negativa sidoeffekter, 
verkningsfullhet, kostnadseffektivitet, genomförbarhet och implementeringstid (se vidare 1.3 nedan), 
vilket behöver göras innan man inför ett styrmedel eller en åtgärd. 

1.3. Metod 
Identifieringen av potentiella styrmedel och åtgärder har delvis utgått ifrån de åtgärder som beskrivs 
dels i kunskapssammanställningen om däck- och vägslitage (Andersson-Sköld m.fl., 2020) som togs 
fram av VTI 2020 inom ramen för detta regeringsuppdrag, dels i ett fåtal andra rapporter (se avsnitt 
3.1). Flera potentiella styrmedel och åtgärder har också formulerats under arbetets gång bland annat 
baserat på annan befintlig kunskap inom området (t.ex. avseende faktorer som påverkar däck- och 
vägslitage), genom modifiering och komplettering av befintliga styrmedel med andra syften och 
genom kontakt med sakkunniga för specifika frågor. Samtliga styrmedel och åtgärder beskrivs var för 
sig i avsnitten 3.2 till 3.6. För att ge en harmoniserad sammanställning och överblick av dem har de 
också sammanställts i Tabell 2 i avsnitt 3.7 samt i en utökad version av tabellen i Bilaga A. Eftersom 
det för många av styrmedlen och åtgärderna ofta bara finns information avseende vissa aspekter är de 
svåra att utvärdera och jämföra med varandra.  

Några viktiga aspekter som tas upp i diskussionen och bedömningen av styrmedlet eller åtgärden i den 
mån det är möjligt är följande: 

• Verkningsfullhet (måleffektivitet): i vilken grad den eller de åtgärder som styrmedlet resulterar 
i kan minska belastningen utan hänsyn till andra aspekter som t.ex. kostnad.  

• Kostnadseffektivitet: hur mycket styrmedlet eller åtgärden kostar i förhållande till reduktionen 
av belastningen. 

• Genomförbarhet: hur komplicerat det är att genomföra styrmedlet eller åtgärden (t.ex. om 
genomförandet kan ske nationellt eller måste ske på EU-nivå, och om det finns tekniska eller 
rättsliga hinder). 

• Implementeringstid: hur lång tid det tar att införa styrmedlet eller åtgärden. 

• Positiva och negativa sidoeffekter: avser både påverkan, effekter eller konsekvenser4 som 
uppstår av ett styrmedel eller en åtgärd som inte har med mikroplast från däck- eller vägslitage 
att göra (t.ex. en ökning eller minskning av andra miljöeffekter, trafiksäkerhet eller kostnader).  

Eftersom det saknas grundläggande data om t.ex. omfattningen på befintliga utsläpp av däck- och 
vägslitagepartiklar, hur utsläppen skulle påverkas av om ett visst styrmedel eller en åtgärd genomförs 
och vilka kostnader det skulle innebära kan enbart grova bedömningar göras baserat på den kunskap 

 
4 Påverkan: den fysiska åtgärden i sig.  Effekt: den förändring som uppkommer i omgivningen.  
Konsekvens: betydelsen av denna förändring. 
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som finns. I flera fall kan inte ens grova bedömningar avseende verkningsfullhet och/eller 
kostnadseffektivitet göras. När det gäller verkningsfullhet har vi inte bedömt i vilken utsträckning 
åtgärder vidtas till följd av ett styrmedel. 

För varje styrmedel eller åtgärd bedöms om de bör vara högt prioriterade, prioriterade eller inte 
prioriterade utifrån ett mikroplastperspektiv. Ofta handlar det om högt prioriterad eller prioriterad för 
vidare utredning. De som är högt prioriterade eller prioriterade kan till exempel både vara sådana som 
bedöms medföra stora utsläppsminskningar (hög verkningsfullhet) och sådana där en lägre 
verkningsfullhet kan accepteras för att insatsen (kostnaden) är låg.  

Kunskapsbristen medför också ett stort behov av styrmedel och åtgärder som främjar mer forskning 
inom området. Denna ökade kunskap kan då ligga till grund för att ta fram styrmedel och åtgärder som 
kan minska belastningen på miljön av mikroplast från däck- och vägslitage. När det gäller styrmedlet 
forskning bedöms även det om det är högt prioriterat, prioriterat eller inte prioriterat. Det som ligger 
till grund för prioriteringen är om föreslagen forskning har potential att i förlängningen resultera i ett 
styrmedel eller en åtgärd som skulle kunna minska belastningen på miljön. Bedömningen avser alltså 
steget innan det faktiska styrmedlet eller åtgärden eventuellt tas fram. 

För flera av de styrmedel och åtgärder som beskrivs handlar det i första hand om att främja forskning 
eller annan kunskapsuppbyggnad för att i ett eventuellt nästa skede gå vidare med att utreda och 
utvärdera styrmedel eller åtgärder kopplat till det som framkommit. 

Det kan vara så att vissa styrmedel eller åtgärder helt kan motiveras av andra aspekter (positiva 
sidoeffekter) och att minskad belastning av mikroplast kommer med som en bonus. I sådana 
situationer blir det inte nödvändigt att undersöka verkningsfullheten när det gäller minskad belastning 
av mikroplast. I andra situationer kan både minskad belastning av mikroplast och andra positiva 
sidoeffekter behövas för att motivera styrmedlet eller åtgärden. Sådana diskussioner förs i rapporten, 
men de prioriteringarna som görs i slutet av varje avsnitt och som finns sammanställda i Tabell 2 och i 
Bilaga A fokuserar på mikroplast.  
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2. Om styrmedel och åtgärder 
Styrmedel är de redskap som används av staten och myndigheter i form av tvingande regler och krav 
eller icke-tvingande incitament för att påverka olika aktörer (t.ex. privatpersoner och företag) att ändra 
beteende och vidta åtgärder eller agera i en riktning som bidrar till att ett eller flera politiska mål nås.  

När det gäller styrmedel för miljön kan ett styrmedel ge incitament för t.ex. en begränsad användning 
av en vara. Åtgärden är den handling som aktörer (t.ex. en individ, ett företag eller en myndighet) 
genomför på grund av styrmedlet (Naturvårdsverket, 2012) och handlingen leder då till effekter som 
kan bidra till att målet nås (Trafikanalys, 2018). 

2.1. Olika kategorier av styrmedel 
Det finns många olika typer av styrmedel och dessa kan på olika sätt delas in i olika kategorier. Det 
finns således inget allmänt vedertaget sätt. En övergripande indelning kan göras i kategorierna 
marknadsbaserade styrmedel och icke marknadsbaserade styrmedel. De marknadsbaserade styrmedlen 
verkar via marknadspriser och skapar ekonomiska incitament för individer och företag (Naturvårds-
verket, 2020a). Marknadsbaserade styrmedel karaktäriseras av att ansvar flyttas från offentlig till 
privat sektor, och att marknadskrafter utnyttjas för att stimulera önskvärda samhällsförändringar 
(Trafikanalys 2018). Resterande styrmedel som inte använder sig av marknadsmekanismer är icke-
marknadsbaserade styrmedel (Naturvårdsverket, 2020a). 

En mer detaljerad indelning kan exempelvis göras i kategorierna administrativa styrmedel (även 
kallade juridiska styrmedel), ekonomiska styrmedel, informativa styrmedel, forskning och utveckling 
(Naturvårdsverket, 2012; Trafikanalys, 2018) och fysisk planering (Trafikanalys, 2018), se Tabell 1. 
Dessa kategorier kan delvis överlappa varandra (Naturvårdsverket, 2020a). I den sammanfattande 
tabellen i Bilaga A anges det om styrmedlen tillhör någon av dessa kategorier.  

Tabell 1. Olika kategorier av styrmedel, deras syfte samt exempel på styrmedel för miljön. 

Styrmedelskategori Syfte Exempel 
Administrativa 
(juridiska) styrmedel 

Att med tvingande regler och krav och 
kontrollmekanismer styra aktörer i 
samhället att agera i en mer hållbar och 
miljövänlig riktning [2]. 

Lagstiftning, normer, gränsvärden, 
långsiktiga avtal, miljöklassning, 
regelgivning, teknikkrav, prövning, 
tillsyn, målstyrning [1], tillstånd, offentlig 
upphandling [2]. 

Ekonomiska styrmedel Att med ekonomiska incitament påverka 
aktörer att agera i en mer hållbar och 
miljövänlig riktning [2]. 

Skatter, skatteavdrag, avgifter, bidrag 
(inkl. investeringsstöd), subventioner, 
pant, handel med utsläppsrätter, handel 
med certifikat, miljöersättningar [1]. 

Informativa styrmedel Att genom information och 
kommunikation överföra kunskap som 
skapar medvetenhet och delaktighet i 
måluppfyllelse och attitydpåverkan samt 
skapar förståelse och acceptans för både 
befintliga styrmedel och införande av nya 
styrmedel [1; 2]. 

Upplysning, miljömärkning5, rådgivning, 
utbildning och opinionsbildning [1; 2], 
offentlig upphandling [2]. 

 
5 Miljömärkning är ett styrmedel som kan användas av staten och myndigheter, men kan även drivas av företag 
eller organisationer. När det gäller t.ex. Svanen har Regeringen gett Miljömärkning Sverige AB det övergripande 
ansvaret för miljömärkena Svanen och EU-Blomman (EU Ecolabel) i Sverige (Svanen, 2021). I denna rapport 
tas även sådan miljömärkning med som inte staten eller en myndighet direkt ansvarar för.  
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Styrmedelskategori Syfte Exempel 
Forskning och 
utveckling 

Att främja ökad kunskap och utveckling 
av tekniska lösningar samt underlätta för 
marknadsintroduktion av nya 
tekniklösningar eller produkter inom 
prioriterade områden vilket kan bidra till 
måluppfyllelse [1; 2].  

Forskning, utveckling, demonstration, 
teknik- och systemutvärdering [1], 
innovationsupphandling [2]. 

Fysisk planering  
 
 

Att genom fysisk planering skapa 
förutsättningar för minskad påverkan 
avseende res- och transportmönster [2]. 

Planering för tätare och mer 
funktionsblandad bebyggelse, 
utbyggnad av kollektivkörfält och gång- 
och cykelbanor, färre p-platser [2], 
miljözoner. 

[1] (Naturvårdsverket, 2012) 
[2] (Trafikanalys, 2018) 

Andra exempel på styrmedelskategorier är: auktoritära (tvingande), stimulerande, kapacitetsupp-
byggande, symboliska och uppmanande, och kunskapshöjande styrmedel (Trafikanalys, 2018). Andra 
relevanta kategoriseringar kan bygga på vad styrmedlet riktas mot t.ex. om det rör 

• däcken (t.ex. farliga ämnen, nedbrytbarhet, typ av däck, slitagebenägenhet, lufttryck) 

• fordonet (t.ex. vikt, motorstyrka, accelerationsförmåga, hjulinställningar) 

• vägmarkeringarna (t.ex. farliga ämnen, nedbrytbarhet, typ av färg, höjd över vägbanan) 

• vägen (t.ex. vägens beläggning, kurvighet, backighet) 

• drift och underhåll (t.ex. snöröjning, vägrenhållning, vägbeläggning) 

• trafikbeteende (t.ex. körstil, förarbeteende, hastighet) 

• spridningen (t.ex. uppsamling av däckpartiklar under färd, hållbar hantering av vägdagvatten) 

• begränsning av trafikarbetet (t.ex. fysisk planering, infrastrukturplanering i kombination med 
bebyggelse, trafikbegränsningsåtgärder, hastighetsbegränsningar, tillhandahållande av 
kollektivtrafik, bilpooler, lånecyklar, cykelvägar, höjd fordons- och bränsleskatt, trängselskatt) 

• kunskapsuppbyggnad. 

I denna rapport delas styrmedel och åtgärder in under fyra delmål: 1) att minska utsläppen, 2) att 
minska spridningen 3) att minska effekter och persistens och 4) att öka kunskapen generellt. 
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3. Potentiella styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och 
vägslitage 

I detta kapitel beskrivs och bedöms de potentiella styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- 
och vägslitage som har identifierats i kartläggningen. De sammanställs också i Tabell 2 och i en 
utökad version av tabellen i Bilaga A. Med rådande förutsättningar (dvs. fordon med däck av gummi 
som kör på vägar) är det inte är möjligt att stoppa utsläppen helt vid källan. Det behövs därför en 
kombination av styrmedel och åtgärder som riktas mot olika delar för att minska utsläppen, minska 
spridningen och minska effekterna, som tillsammans ger en minskad belastning.  

3.1. Andra studier om styrmedel och åtgärder mot mikroplast från 
däck- och vägslitage 

Inom litteraturen om mikroplast från däck- och vägslitage förekommer det att enstaka styrmedel eller 
åtgärder nämns, men enbart ett fåtal studier har beskrivit flera potentiella styrmedel mot mikroplast 
från däck- och vägslitage. Verschoor & de Valk (2017) på nederländska miljö- och hälsomyndigheten 
RIVM6 har utrett styrmedel och åtgärder mot mikroplastutsläpp till vatten och föreslår tio styrmedel 
eller åtgärder för att minska utsläpp och spridning av däckslitagepartiklar. Dessa rör  

• gränsvärden för däckslitage  

• märkning av däckslitagebenägenhet  

• val av vägbeläggning  

• informationskampanj om användande av hållbarhetsverktyg för vägbeläggningar  

• utökning av gatusopningsfrekvensen  

• förbud mot vinterdäck på sommaren  

• utökad användning av däcktrycksövervakningssystem 

• kontroll av hjulinställning vid besiktning  

• minskad maxhastighet på motorvägar  

• införande av kilometerskatt (Verschoor & de Valk, 2017).  

De har även försökt uppskatta reduktionspotentialen beräknad som utsläpp (ton/år) för respektive 
åtgärd. Eftersom grundläggande data saknas om utsläpp av däckslitagepartiklar både generellt och för 
ovan föreslagna styrmedel och åtgärder bedömer vi att de uppskattningarna av reduktionspotential i 
ton per år är mycket osäkra.  

Det finns också en norsk rapport av Sundt m.fl. (2016) där de på uppdrag av Miljødirektoratet (norska 
naturvårdsverket) beskriver och bedömer 50 åtgärder för att minska mikroplastutsläpp. Fem av dem 
gäller specifikt för mikroplast från däckslitage och handlar om att 

• minska vägtrafiken 

• stödja initiativ för däck som slits mindre 

• stödja initiativ för Ecodriving 

• förbättra vägdagvatten- och avloppsvattenhantering  

 
6 RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (National Institute for Public Health and the 
Environment). 
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• utöka väg- och gaturenhållning. 

Naturvårdsverket har i redovisningar av två regeringsuppdrag (2017; 2019b) om mikroplast 
beskrivit och diskuterat flera olika styrmedel och åtgärder för minskade utsläpp av mikroplast från 
däck och väg. På grund av identifierad kunskapsbrist lämnade de dock enbart förslag på några 
åtgärder. Förslagen var följande:  

• VTI skulle få ett regeringsuppdrag för att öka kunskapen om mikroplast från vägtrafiken 
(Naturvårdsverket, 2017). 

• Trafikverket skulle få övergripande ansvar för kunskapsuppbyggnad och analys av vilka 
åtgärder som lämpar sig för att minska spridning av mikroplaster från det statliga 
transportsystemet7 (Naturvårdsverket, 2017). 

• Trafikverket skulle utvärdera hur väl dagens reningsteknik för vägdagvatten fungerar med 
avseende på mikroplaster (Naturvårdsverket, 2017). 

• Energimyndigheten skulle få ansvar att undersöka möjligheterna och lämpligheten i att driva 
utvecklingen av energimärkningen av däck till att även omfatta däckslitage (Naturvårdsverket 
2017). 

• Konstgräsplaner8 och andra utomhusanläggningar för idrott och lek (> 200 m2) på vilka 
gummi eller plast används som underlag skulle omfattas av anmälningsplikt 
(Naturvårdsverket, 2019a).  

• Den befintliga vägledningen om att förebygga och åtgärda negativa miljökonsekvenser från 
konstgräsplaner skulle utökas till att inkludera anläggningar utomhus för idrott och lek med 
underlag som innehåller produkter av gummi eller plast (Naturvårdsverket, 2019a). 

Inom ramen för detta (dvs. VTI:s) regeringsuppdrag har vi i en kunskapssammanställning om 
mikroplast från däck- och vägslitage (Andersson-Sköld m.fl., 2020) också gått igenom och diskuterat 
flera styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och vägslitage. Vidare har Stockholms stad 
(2019a) i sin beslutade handlingsplan mot mikroplast 50 konkreta åtgärder varav några av dem rör 
däck och väg. 

Under färdigställandet av denna rapport har dessutom en arbetsgrupp inom OECD9 (2020a) tagit fram 
ett utkast (2020-11-02) till en rapport om mikroplast i marina vatten och sötvatten med fokus på 
textilier och däck. Utkastet innehåller bland annat beskrivningar och bedömningar av bästa tillgängliga 
hantering och teknik som skulle kunna begränsa mikroplastutsläpp från textilier och däck och 
beskrivning av befintliga och möjliga nya styrmedel mot mikroplastförorening. Rapportutkastet 
innehåller också ett kapitel som är tänkt att ge viss vägledning till myndigheter och andra intressenter 
mot möjliga förebyggande åtgärder och möjlig hantering av mikroplast från däck och textilier i väntan 
på den kunskapsuppbyggnad som behövs för implementering av mer omfattande styrmedel och 
åtgärder. Många av de styrmedel och åtgärder som tas upp i OECD:s utkast är i grunden samma som 
flertalet av de som beskrivs i föreliggande rapport och som redan fanns med i ett tidigare utkast av 
denna rapport när vi fick ta del av OECD:s utkast. I den delas styrmedel och åtgärder in längs 
livscykelkedjan enligt följande: design och tillverkning, användningsfas, ”end-of life” samt ”end-of-

 
7 Trafikverket välkomnade ett sådant uppdrag men fick det aldrig (Björn Sundqvist, Trafikverket, 2021-03-30, 
personlig kommunikation). 
8 Gummigranulat från sönderklippta bil- och maskindäck är det vanligaste fyllnadsmaterialet i konstgräsplaner 
och används i nuläget på mer än hälften av alla konstgräsplaner i Sverige (Naturvårdsverket, 2021a). 
9 OECD Working Party on Resource Productivity and Waste. 
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pipe” (som t.ex. avser utsläpp från avloppsreningsverk)”. Detta skiljer sig till viss del från den 
indelning som valts i vår rapport (se avsnitt 3.2).  

I december 2020 publicerade Nordiska ministerrådet en rapport om att minska utsläppen av mikroplast 
från däckslitage (Skumlien Furuseth & Støhle Rødland, 2020) som fokuserar på åtgärder för att 
minska utsläpp av mikroplast och fånga upp utsläppt mikroplast. Rapporten tar upp en del av de 
styrmedel och åtgärder som beskrivs i denna rapport. 

Utöver de ovan nämnda rapporterna finns bland annat några statliga offentliga utredningar och andra 
utredningar som har tittat på styrmedel utifrån andra mål men som också skulle kunna bidra till 
minskad belastning av mikroplast från däck- och vägslitage. Exempel på detta är styrmedel som rör 
vägskatt (Hennlock m.fl., 2020) och dubbdäcksanvändning (Naturvårdsverket, 2016; SOU 2015:27). 
Det finns också en rapport om ”Styrmedel för minskad klimatpåverkan från plast” som föreslår olika 
skatter och avgifter på plast, men den omfattar inte gummipolymerer och gummiprodukter (Bjerkesjö 
m.fl., 2020). Dessutom finns det några befintliga styrmedel och åtgärder som idag medför en minskad 
belastning av mikroplast från däck- och vägslitage även om mikroplast inte beaktades när styrmedlet 
eller åtgärden togs fram. Detta gäller exempelvis hastighetsbegränsningar, trängselskatter, satsningar 
på kollektivtrafik (som medför överflyttning från resor med bil till kollektivtrafik) och system för 
omhändertagande av dagvatten. 

3.2. Övergripande mål och delmål 
Den övergripande målsättningen för styrmedel och åtgärder avseende däck- och vägslitage i denna 
kartläggning är att minska belastningen på miljön av mikroplast från däck- och vägslitage. Den har i 
sin tur delats upp i följande delmål som de styrmedel och åtgärder som beskrivs sorteras under:  

• delmål 1 – att minska utsläppen 

• delmål 2 – att minska spridningen  

• delmål 3 – att minska effekter av de partiklar som sprids  

• delmål 4 – att öka kunskapen generellt. 

Några styrmedel och åtgärder omfattar mer än ett delmål, men beskrivs då enbart under ett delmål. 
Styrmedel och åtgärder som minskar utsläppen kan kallas källreducerande eftersom de redan vid 
källan antingen förhindrar att partiklarna bildas eller medför att mindre mängd partiklar genereras. De 
som minskar spridningen av partiklar som redan släppts ut kan exempelvis vara olika avskiljnings-
system, och de som minskar effekterna av partiklar som sprids kan exempelvis vara substitution av 
farliga kemiska ämnen och utveckling av däck som bryts ner lättare. För att få en så effektiv mini-
mering av påverkan som möjligt bör styrmedel och åtgärder i första hand sättas in så tidigt i kedjan 
som möjligt, dvs. helst innan partiklarna genererats. Det rör sig då om sådana som minskar utsläppen 
(delmål 1) eller minskar giftigheten och persistensen (delmål 3). Ofta är det också lättare, mer 
kostnadseffektivt och bättre för miljön med styrmedel och åtgärder tidigt i kedjan jämfört med att 
försöka minska spridningen av partiklar som redan släppts ut exempelvis genom avskiljningssystem, 
rening eller sanering. Därmed undviks också att problemet enbart flyttas till annan plats, vilket t.ex. är 
fallet med mikroplastförorenade massor. Styrmedel som handlar om att öka kunskapen generellt ligger 
under delmål 4 om de rör generell kunskapshöjning avseende t.ex. utsläpp, spridning och effekter. Om 
styrmedlet i stället handlar om att främja forskning som rör någon specifik frågeställning kopplad till 
ett eventuellt styrmedel eller en åtgärd ligger det under något av de övriga tre delmålen.  
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3.3. Potentiella styrmedel och åtgärder för delmål 1 – Minska 
utsläppen 

Styrmedel och åtgärder som minskar utsläppen kan dels förhindra att partiklarna genereras till exempel 
genom minskat trafikarbete, dels medföra att mindre mängd partiklar genereras till exempel genom 
mindre slitagebenägenhet hos däck, lägre fordonsvikt, eller mindre däckslitagebenägen 
vägbeläggningsstruktur. I detta avsnitt beskrivs potentiella styrmedel och åtgärder som syftar till att 
minska utsläppen eller att öka kunskapen så att lämpliga styrmedel och åtgärder för att minska 
utsläppen kan tas fram. 

3.3.1. Minskat trafikarbete 
Precisering: Alla styrmedel och åtgärder som minskar vägtrafiken. Det handlar om styrmedel och åtgärder som 
försvårar för person- och godstransporter på väg, och sådana som främjar alternativa transportsätt eller att 
transporter undviks, dvs. både piskor och morötter. 

Det finns en stark koppling mellan trafikarbetets omfattning, dvs. antalet fordonskilometer för 
vägfordon, och hur mycket däck- och vägslitagepartiklar som genereras. Minskat trafikarbete (dvs. 
fordonskilometer på väg) kan uppnås genom minskad efterfrågan på transporter, en effektivare 
användning av transporter med vägfordon samt genom en överflyttning från personbilar till gång-, 
cykel- och kollektivtrafik och från lastbilar till järnväg och sjöfart. Minskat trafikarbete särskilt i 
tätorter har t.ex. lyfts fram av OECD (2020b) som ett sätt att minska mängden partiklar generellt och 
som ett sätt att minska mängden mikroplastpartiklar specifikt av Sundt m.fl. (2016).  

Styrmedel och åtgärder som minskar trafikarbetet kan i betydande omfattning förhindra att däck- och 
vägslitagepartiklar genereras. Det finns flera potentiella styrmedel som kan minska trafikarbetet. Den 
fysiska planeringen, dvs. planeringen av bebyggelse, service, infrastruktur och trafik, kan användas 
som ett främjande styrmedel som skapar förutsättningar för önskvärda res- och transportmönster 
(Trafikanalys, 2018).  

Det kan handla om att planera för 

• bättre infrastruktur för fotgängare och cyklister 

• tillhandahållande av lånecykelsystem, kommunala bilpooler och väl fungerande och utbyggd 
kollektivtrafik 

• ökad kapacitet på och underhåll av järnvägar 

• tätare och mer funktionsblandad bebyggelse (Trafikanalys, 2018). 

Den fysiska planeringen kan också användas som ett styrmedel för att försvåra mindre önskvärda res- 
och transportmönster, t.ex. genom att planera för begränsningar gällande framkomligheten med bil och 
för färre parkeringsplatser (Trafikanalys, 2018). 

För att bilister ska ställa bilen och t.ex. välja cykel eller kollektivtrafik räcker det i regel inte så långt 
med enbart förbättrad kollektivtrafik och bättre förutsättningar för cykel- och gångtrafik. Då får man i 
regel huvudsakligen endast en överflyttning mellan cykel-, gång- och kollektivtrafik. För att få en 
överflyttning från biltrafik krävs också att det blir dyrare eller svårare att ta bilen, dvs. det krävs både 
morötter och piskor. 

Ytterligare en möjlighet är att begränsa utrymmet och framkomligheten för delar av vägtrafiken 
genom politiska beslut om olika infrastruktur- och planeringsåtgärder, t.ex. genom att införa 
miljözoner, förbjuda biltrafik på vissa gator helt eller under vissa tider, ta utrymme från biltrafik och 
ge ökat utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik samt minska antalet p-platser. För färdmedel 
som är kapacitetsstarka, såsom kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt godsfordon med hög 
beläggning, bör framkomligheten i stället prioriteras (Trafikverket, 2018).  
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Andra trafikbegränsande styrmedel är skatter och avgifter. Befintliga ekonomiska trafikbegränsande 
styrmedel i Sverige är trängselskatt (som regleras i Lag [SFS 2004:629] om trängselskatt) och skatter 
för vägfordon (t.ex. fordonsskatt; koldioxidskatt på diesel och bensin; energiskatt på diesel, bensin och 
el; skatt på trafikförsäkringspremier; infrastrukturavgifter såsom vissa broavgifter) (Hennlock m.fl., 
2020). Även reduktionsplikten (som regleras i Lag [SFS 2017:1201] om reduktion av växthusgas-
utsläpp från vissa fossila drivmedel), som innebär att bensin och diesel ska innehålla en allt större 
andel biodrivmedel med syftet att minska utsläppen av växthusgaser, är indirekt ett trafikbegränsande 
styrmedel eftersom inblandningen ökar kostnaden för bensin och diesel.  

Det finns tre argument för att beskatta vägtrafiken: 1) för att finansiera infrastrukturen, 2) för att 
internalisera negativa externa effekter som t.ex. utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar 
samt 3) rent fiskala skäl. I och med att utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar minskar i 
samband med ökad inblandning av biodrivmedel och en övergång till eldrift minskar också de 
negativa externa effekterna av dessa utsläpp samtidigt som inkomsterna för staten minskar i form av 
energiskatt och koldioxidskatt. Ett möjligt sätt att hantera den förändringen är att införa en kilometer-
skatt. Hennlock m.fl., (2020) har utrett en vägskatt för personbilar i form av en kilometerskatt som 
skulle kunna vara geografiskt differentierad. Processen att införa en sådan skatt bedöms av Hennlock 
m.fl. (2020) kunna ta sju till tolv år med en statlig utredning, remissförfaranden, beredning, 
lagrådsremiss, notifiering till EU, proposition och genomförandetid. Även i Verschooor & de Valks 
(2017) förslag till styrmedel mot mikroplast finns en kilometerskatt som föreslås gälla för 
motorcyklar, personbilar och skåpbilar på motorvägar.  

Utredningen Vägskatt (SOU 2017:11) tog 2017 fram ett förslag på en avståndsbaserad vägskatt för 
lastbilar och lastbilskombinationer på minst 12 ton. Därefter tog Finansdepartementet (2018) fram ett 
förslag till en avståndsberoende vägslitageskatt för tunga lastbilar (över 3,5 ton). Inget av förslagen 
genomfördes dock. I stället pågår nu när detta skrivs en utredning som ska ”analysera utformningen av 
ett nytt miljöstyrande system” för godstransporter på väg och bland annat analysera olika alternativ 
”såsom ett avståndsbaserat system eller ett system som varken är tidsbaserat eller avståndsbaserat” 
(Finansdepartementet 2020). 

Det finns även befintliga styrmedel som verkar i motsatt riktning och i stället medför ett ökat 
trafikarbete. Exempel på detta är reseavdrag och åtgärder för så kallad regionförstoring och ökad 
pendling mellan större orter, samt förmånsbeskattning av kollektivtrafikbiljetter. Om reseavdraget 
gjordes avståndsberoende och färdmedelsneutralt (i stället för att främst gynna bilresande) skulle det 
enligt en analys av Sandberg m.fl. (2012) medföra att transportarbetet för arbetsresor med bil 
minskade med 11 procent i Mälardalen och med 10 procent i Norrland och att kollektivtrafiken ökade 
med 40 procent i Mälardalen och med 75 procent i Norrland. Reseavdragskommittén föreslog i 
betänkandet Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36) att reseavdraget avskaffas i nuvarande form 
och ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor över 30 km 
upp till 80 km enkel väg. Förslaget bedöms minska antalet arbetsresor med bil med 2 procent och 
transportarbetet (personkilometer) med 11 procent. Kollektivtrafiken beräknas öka med 3 procent och 
transportarbetet med 12 procent. 

Transportefterfrågan kan också minska av andra anledningar än styrmedel eller åtgärder specifikt 
avsedda att minska den. Ett exempel är att öka andelen distansarbete för att minska resbehovet till och 
från arbetsplats och externa möten samt för att minska behovet av kontorsyta. En sådan förändring ger 
således vissa fördelar för både arbetstagaren (kortare restid) och arbetsgivaren (lägre kostnader). En 
kraftig ökning av distansarbete samt av möten och seminarier via video har skett sedan våren 2020 på 
grund av Covid-19 och de råd och riktlinjer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten för att minska 
smittspridningen. Det är också möjligt att den erfarenheten kommer göra att vi även efter att pandemin 
har klingat av kommer fortsätta att arbeta mer hemifrån och ha fler möten på distans.  
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Positiva sidoeffekter  

Ett minskat trafikarbete ger många positiva sidoeffekter när det gäller alla de miljö- och hälsoaspekter 
som är kopplade till trafiken såsom utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser och hälsoskadliga, 
försurande, övergödande eller ozonbildande luftföroreningar; buller; andra störningar (t.ex. ljus), 
intrång och barriärer i och fragmentering av naturmiljön; påverkan på biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster; markanspråk (Naturvårdsverket, 2020b); landskapsbildspåverkan; påverkan på 
vattenkvalitet; olycksrisker. Av det klimatpolitiska ramverket (Regeringen, 2017a) som beslutades av 
riksdagen den 15 juni 2017 framgår att ”Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, utom 
inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010”. Enligt Trafikverkets 
basprognoser beräknas transportarbetet med personbil i Sverige öka under perioden 2017 till 2040 
med cirka 1,0 procent per år, vilket motsvarar 27 procent under aktuell period (Trafikverket, 2020b). 
För transportarbetet för godstrafik på väg beräknas ökningstakten bli cirka 1,6 procent per år under 
samma tidsperiod vilket motsvarar cirka 44 procent (Trafikverket, 2020d).  

Negativa sidoeffekter 

En del styrmedel och åtgärder som medför ett minskat trafikarbete kan innebära negativa sidoeffekter 
som att tillgängligheten minskar och att det kan ta längre tid att ta sig från en plats till en annan. 
Längre tid för person- och godstransporter innebär en ökad kostnad. 

Diskussion och bedömning 

Styrmedel och åtgärder som minskar trafikarbetet på väg minskar utan tvekan belastning av mikroplast 
från däck- och vägslitage eftersom trafik på väg är den primära orsaken till att partiklarna genereras. 
Verkningsfullheten bedöms därför i de fall de påverkar trafikarbetet påtagligt vara hög för denna 
grupp av styrmedel och åtgärder. Det är viktigt att notera att de styrmedel som nämnts ovan har olika 
stor potential att påverka trafikarbete och för vissa måste de genomföras i kombination med andra för 
att få någon större effekt. Det kan både handla om att ändra de styrmedel och åtgärder som redan finns 
idag och att införa nya. Det finns också som nämnts ovan flera andra skäl att prioritera styrmedel och 
åtgärder som minskar trafikarbetet på väg än att minska utsläppen av mikroplast.  

Beroende på hur och var begränsningar av trafikarbete sker påverkas både de positiva och negativa 
sidoeffekternas storlek. Bättre logistik så att lastbilarnas fyllnadsgrad ökar har sannolikt enbart 
positiva effekter på samhällsnivå. Ökad samåkning och ökade möjligheter att arbeta hemifrån samt att 
ordna fler videomöten och färre fysiska möten har sannolikt också huvudsakligen positiva effekter på 
samhällsnivå. När det kommer till åtgärder som begränsar tillgängligheten måste man göra 
avvägningar mellan det s.k. funktionsmålet som handlar om tillgänglighet och det s.k. hänsynsmålet 
som handlar om hälsa, trafiksäkerhet och miljö (båda dessa mål ingår i de svenska transportpolitiska 
målen10). Under miljö ingår miljökvalitetsmålen inklusive klimatmålen. När man gör avvägningen 
mellan funktionsmålet och hänsynsmålet bör man beakta att regering och riksdag har slagit fast att 
”För att uppfylla transportpolitikens övergripande mål måste tillgängligheten på sikt utvecklas inom 
ramen dels att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor, dels på ett sätt som 
bidrar till att miljökvalitetsmålen nås och till ökad hälsa” (Regeringen, 2021). Detta i kombination 
med de många positiva sidoeffekter som uppstår vid minskat trafikarbetet kan vara tillräckligt för att 
motivera att trafikbegränsande styrmedel införs och åtgärder vidtas, även om det i vissa fall innebär 
minskad tillgänglighet. 

 
10 Sveriges transportpolitiska mål presenterades i propositionen "Mål för framtidens resor och transporter" (Prop. 
2008/09:93) och antogs av Riksdagen 2009. Målen består av ett övergripande mål, ett funktionsmål och ett 
hänsynsmål. 
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Starka motiv för att minska trafikarbetet kan t.ex. vara att nå målet om att minska mängden växthus-
gaser, minska exponeringen för hälsopåverkande luftföroreningar från trafiken eller minska 
exponeringen för buller. Det är sannolikt att dessa andra motiv kommer vara starkare drivkrafter för att 
minska trafikarbetet än mikroplastpartiklar, även om minskat trafikarbete bedöms vara mycket 
verkningsfullt när det gäller att minska utsläppen av mikroplastpartiklar. Mängden emitterade däck- 
och vägslitagepartiklar kan antas vara direkt proportionerlig mot trafikarbetet. Omfattande utredningar 
om styrmedlens eller åtgärdernas verkningsfullhet och kostnadseffektivitet med avseende på 
mikroplast från däck- och vägslitage bedöms därför inte alltid nödvändiga. Platsspecifika bedömningar 
av negativa sidoeffekter kopplade till minskad tillgänglighet och ökad restid bör dock göras. 
Implementering av dessa styrmedel och åtgärder sker på nationell nivå av olika myndigheter eller 
genom politiska beslut, alternativt på lokal nivå genom exempelvis fysisk planering eller lokala 
bestämmelser. Implementeringstiden skiljer sig mellan olika styrmedel och kan ta några månader för 
mindre lokala åtgärder till mer än 10 år för mer omfattande styrmedel som exempelvis kilometerskatt. 

Det finns som framgår ovan en rad styrmedel och åtgärder som kan påverka trafikarbetet på väg vilket 
i sin tur påverkar mängden mikroplast som genereras via däck- och vägslitage. Vi har inte undersökt 
dessa i detalj och därför inte heller gjort några prioriteringar av dem. Vår bedömning är dock att 
styrmedel och åtgärder som innebär ett mer transporteffektivt samhälle och som begränsar vägtrafiken 
med personbilar och lastbilar bör prioriteras högt för fördjupad utredning eller för framtagande av mer 
kunskap beroende på vilket styrmedel eller åtgärd som avses.  

3.3.2. Styrning av fordonsflottans sammansättning och utveckling 
Precisering: a) Främja forskning om betydelsen av bilars vikt, motorstyrka och accelerationsförmåga för däck- 
och vägslitage, samt b) minska andelen tyngre bilar med starkare motor och högre accelerationsförmåga (såsom 
SUV:ar) t.ex. genom skatter eller modifierat bonus-maulussystem. 

Fordonsflottans sammansättning och utveckling har stor betydelse för hur mycket däckpartiklar som 
genereras där t.ex. tyngre fordon och mer motorstarka fordon samt fordon med hög accelerations-
förmåga medför att mer däckslitagepartiklar genereras. En lättare elbil med mindre motorstyrka och 
lägre accelerationsförmåga är bättre ur mikroplast-, energi- och resurssynpunkt än en tyngre elbil med 
starkare motor och högre accelerationsförmåga. Det samma gäller om man jämför en lättare och 
mindre motorstark bensin- eller dieselbil med en tyngre och motorstarkare bensin- respektive dieselbil. 
Generellt är mindre och lättare bilar bättre ur miljösynpunkt än större och tyngre bilar, se Figur 1.  

Utvecklingen i Sverige och internationellt går mot fler tyngre personbilar eftersom andelen SUV:ar 
(Sport Utility Vehicles) (även kallade stadsjeepar) och elbilar ökar. Enligt Internationella energi-
myndigheten, IEA11 (2019) har antalet SUV:ar globalt ökat från 35 miljoner år 2010 till mer än 200 
miljoner år 2019. SUV:ar utgör nu (2018) 40 procent av alla nya bilar som säljs globalt, nästan hälften 
av alla nya bilar som säljs i USA och en tredjedel av nya bilar som säljs i Europa (IEA, 2019). I 
genomsnitt drar SUV:ar 25 procent mer bränsle än medelstora bilar (IEA, 2019). Vikten, motorstyrkan 
och vridmomentet har enligt Continental (2021b) en hög påverkan på hur långt ett däck kan köras 
innan det slitits ut, vilket bedömts utifrån en tregradig skala från låg till hög. Slitaget ökar vid högre 
vikt, motorstyrka och vridmoment (Continental, 2021b), vilket SUV:ar och elbilar har.  

Även inom elbilsutbudet finns SUV:ar, framför allt laddhybridbilar, men nu har även batteriel-SUV:ar 
i kompaktare format börjat lanseras. Försäljningen av elbilar har främst ökat på den europeiska 
marknaden. Siffror för 2020 visar att den globala andelen nyköpta bilar som antingen var batteri-
elbilar eller laddhybridbilar (plug-in-hybridelbilar) var 4,2 procent, vilket är en ökning jämfört med 
2019 då andelen var 2,5 procent (EVvolumes.com, 2020). Av de 3,24 miljoner elbilar (laddhybrid- 

 
11 International Energy Agency. 
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och batterielbilar) som såldes under 2020 stod Kina för den högsta andelen (41,3 %), följd av 
Tyskland (12,3 %) och på 7:e plats kom Sverige med en andel på 3 procent (EVvolumes.com, 2020).  

 
Figur 1. En utveckling mot tyngre och motorstarkare bilar riskerar att öka utsläppen av mikroplast. 
Foto: Mikael Johannesson, VTI. 

Enligt Nokian Tyres (2019) ger dock inte elbilar upphov till mer däckslitage trots att de är tyngre och 
har en större accelerationsförmåga än bilar med förbränningsmotorer, utan tvärtom menar de. Det 
beror enligt Nokian Tyres på att elbilars antispinn- och antisladdsystem (elektronisk stabilitetskontroll 
(ESC)) mycket snabbt justerar motoreffekten så att däcken inte slirar mot vägbanan. Detta system är 
mycket snabbare än motsvarande system som finns i bilar med förbränningsmotorer (Nokian Tyres, 
2019). Continental (2021c) å andra sidan menar att elbilars högre vikt, längre bromssträcka och 
omedelbara vridmoment ger ökad belastning på däcken, men att detta löses med däck som är 
framtagna särskilt för elbilar med robustare gummi, optimalt grepp och minimalt rullmotstånd.  

Med hjälp av styrmedel kan andelen tunga fordon t.ex. SUV:ar minska och andelen normalstora 
batterielbilar öka. I Sverige finns ett bonus-malus-system för nya personbilar klass I och II, lätta 
bussar och lätta lastbilar som innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid 
premieras med en bonus vid inköp, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med 
högre fordonsskatt (Transportstyrelsen, 2020b). För att förstärka miljöstyrningen och förenkla bonus-
malus-systemet samt se till att systemet är självfinansierat har förändringar i systemet införts. Sedan 
den 1 april 2021 gäller nya bestämmelser i vägtrafikskattelagen (SFS 2006:227) som bland annat 
innebär att skatten höjs de tre första åren för nya personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som drivs 
med bensin eller diesel. Dessutom höjs klimatbonusen från högst 60 000 kr till högst 70 000 för fordon 
med nollutsläpp (SFS 2017:1334).  

Positiva sidoeffekter 

Styrmedel som minskar andelen bensin-, diesel- och laddhybridbilar som är tunga, motorstarka och 
har hög accelerationsförmåga, ger flera positiva sidoeffekter såsom lägre bränsleförbrukning (mindre 
mängd luftföroreningar och minskad klimatpåverkan), mindre resursförbrukning, högre trafiksäkerhet 
för normalstora och mindre bilar vid krock, samt mindre markanspråk. Styrmedel som ökar andelen 
batterielbilar ger positiva sidoeffekter även om batterielbilar är tyngre än ”vanliga” bilar eftersom de 
medför minskad klimatpåverkan och minskade utsläpp av luftföroreningar med den elmix vi har i 
Sverige. Hur stora utsläppsminskningarna i ett livscykelperspektiv blir beror även på hur bilarna och 
batterierna framställts. 
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Negativa sidoeffekter 

Vid införandet av ett styrmedel som påverkar fordonsflottan i riktningen mot lättare fordon med 
mindre accelerationsförmåga finns det en risk att det missgynnar elbilar vilket i sin tur skulle kunna 
medföra att utsläppen av växthusgaser ökar. Det behöver beaktas vid utformningen av ett sådant 
styrmedel. Dessutom uppkommer ökade kostnader för enskilda individer som vill köpa den typ av 
fordon som styrmedlet riktas mot. Ytterligare en negativ sidoeffekt är att det kommer bli svårare för 
tillverkare och försäljare att få avsättning för vissa bilmodeller. 

Diskussion och bedömning 

Styrmedel som ger en utveckling av fordonsflottan mot bland annat lättare och mindre motorstarka 
fordon med mindre accelerationsförmåga kan motiveras av många aspekter utöver att det skulle 
innebära minskade utsläpp av mikroplast från däck- och vägslitage. Det skulle för bensin- och 
dieselbilar bland annat medföra lägre bränsleförbrukning (mindre klimatpåverkan och luft-
föroreningar), mindre resursförbrukning, högre trafiksäkerhet för normalstora och mindre bilar, samt 
mindre markanspråk. Utifrån flera miljöaspekter är det önskvärt att bryta trenden med växande andel 
större och tyngre bilar som SUV:ar t.ex. med hjälp av befintligt bonus-malus-system vilket 
missgynnar köp av bensin- och diesel-SUV:ar vilka generellt släpper ut mer koldioxid än ”vanliga” 
bensin- och dieselbilar. Enligt Transport & Environment (2020) kan laddhybridbilar släppa ut lika 
mycket eller till och med mer än en energisnål bensin- eller dieselbil beroende på hur de används och 
hur mycket bränsle de drar när de inte går på el. Det kan konstateras att andelen SUV:ar av nybils-
försäljningen ökar snabbt trots bonus-malus existens varför det antingen krävs förändringar av bonus-
malussystemet så att det beaktar fordonens vikt eller ett annat verkningsfullt styrmedel för att minska 
andelen SUV:ar. Även för elbilar är det av energi- resurs- och trafiksäkerhetsskäl önskvärt med en 
utveckling mot lättare och mindre motorstarka bilar. Sannolikt kommer dock andra aspekter att vara 
mer drivande för en eventuell minskning av andelen bilar med lägre vikt, motorstyrka och 
accelerationsförmåga än minskade mikroplastutsläpp.  

Vår bedömning är att forskning om betydelsen av bilars vikt, motorstyrka och accelerationsförmåga 
för däck- och vägslitage bör ges hög prioritet. Dessutom bör en minskning av andelen tyngre och mer 
motorstarka bilar (t.ex. SUV:ar) t.ex. genom skatter eller modifierat bonus-malussystem prioriteras för 
fördjupad utredning.  

3.3.3.  Märkning av däcks slitagebenägenhet 
Precisering: a) Främja och driva på utveckling av en standardiserad metod för mätning av däckslitage samt b) 
införa märkning av däcks slitagebenägenhet i EU-förordningen om märkning av däck. 

Olika typer av däck (dvs. sommardäck, vinterdäck med eller utan dubb och året-runt-däck) och däck 
av olika fabrikat och modeller slits olika mycket. Enligt preliminära resultat från slitagestudier som 
genomfördes i VTI:s provvägsmaskin (2020) på sommardäck och vinterdäck med och utan dubb var 
skillnaden i slitage störst mellan de fyra olika sommardäck som testades (Gustafsson, VTI, personlig 
kommunikation 2020-12-15). Slitaget var mer än dubbelt så stort för däcket med störst slitage jämfört 
med det med lägst slitage (Gustafsson, VTI, personlig kommunikation 2020-12-15, se Figur 2). Enligt 
Verschoor och de Valk (2017) har experter inom däckbranschen uppskattat att slitagebenägenheten på 
däck varierar med 10–20 procent. Märkning av däcks slitagebenägenhet skulle kunna bidra till att fler 
köper slitstarkare däck så att mängden däckslitagepartiklar som bildas minskar.  
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Figur 2. Skillnad i slitage mellan olika typer sommardäck och vinterdäck från olika tillverkare vid test 
i VTI:s provvägsmaskin, mätt som minskning i mönsterdjup (mm/1000 km). Testerna visar att 
däckslitaget varierar kraftigt. Källa: Mats Gustafsson, personlig kommunikation, 2020-12-15, VTI.  

Krav på märkning 

Inom EU finns krav på märkning av däck. Dessa regleras i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2020/740 om märkning av däck som trädde i kraft 1 maj 2021 och då ersatte tidigare märknings-
förordning (EG nr 1222/2009). Den omfattar bland annat märkning med avseende på drivmedels-
effektivitet (som baseras på rullmotstånd), väggrepp i vått väglag och externt däck- och vägbanebuller. 
I dagsläget ingår inte däckslitage i märkningen. 

Den nya förordningen innebär att märkning nu också krävs för däck till lastbilar och bussar 
(Europeiska kommissionen, 2021c). Andra förändringar är att märkningen blir synligare och tydligare 
för konsumenter och dessutom har märkningsikoner för snö- och isgrepp lagts till (Europeiska rådet, 
2020a), se Figur 3. Symbolen för isgrepp gör det nu möjligt att se vilka däck som är anpassade för 
isiga vägar vilket är vanligt i nordiskt klimat. Detta kan ge ökad trafiksäkerhet vid val och användning 
av odubbade vinterdäck eftersom vinterdäck av mellaneuropeisk typ inte är anpassade för isiga vägar 
utan är anpassade för mildare klimat med våta och snöiga vägar (Industry Europe, 2019).  

Dessutom är förordningen förberedd för att kunna lägga till parametrar såsom nötning och körsträcka 
(dvs. antalet kilometer ett däck kan användas innan det behöver bytas ut p.g.a. slitage), när lämpliga 
testmetoder för detta har utvecklats (Europeiska rådet, 2020a). Syftet med möjligheten att lägga till 
dessa parametrar är att genom konsumentinformation minska utsläppen av mikroplast från däckslitage. 
I förordningen hänvisas till EU-kommissionens strategi för plast i en cirkulär ekonomi som nämner 
behovet att hantera oavsiktliga utsläpp av mikroplast från däck bland annat genom informations-
åtgärder såsom märkning och genom att sätta upp minimikrav för däck (Europeiska rådet, 2020b). I 
förordningen anges även att EU-kommissionen bör se till att en testmetod för däckslitage utvecklas 
(Europeiska rådet, 2020b). 
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 a) b) c) d) 

Figur 3. EU:s nya märkning av däck. I bild d) visas samtliga möjliga märkningar. I nedersta fältet 
visas märkning för externt däck- och vägbanebuller (däck med ljudsymbol), att väggrepp klaras i 
mycket snöiga förhållanden (toppar med snöflinga) samt att väggrepp klaras i isiga förhållanden 
(triangelsymbol med istappar). Symbolerna för snöiga och isiga förhållanden kan anges separat (se 
bild b och c) eller tillsammans (se bild d). I fälten ovanför visas symbol och klass för drivmedels-
effektivitet (till vänster) och väggrepp i vått underlag (till höger). Källa: © European Union, 1995–
2021 (Europeiska kommissionen, 2021c). 

Arbete med att identifiera den mest lämpliga testmetoden har påbörjats av däckindustrin ledd av en 
arbetsgrupp inom European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO). Under en konferens-
presentation (Tyre and Road Wear Particles Platform, 2020-11-19) presenterade de förslag på hur en 
testmetod skulle kunna utformas (vad som bör mätas och under vilka förhållanden). De uppgav dock 
en lång tidplan för när en sådan metod kan vara utvecklad och standardiserad: år 2025 för en standard 
för test med fordon och år 2029 för en standard för laboratorietest med trumma. EU kommissionen 
presenterade också en utlysning om medel för att utveckla en däckslitagemätmetod som ska påbörjas i 
början av 2021 och pågå i 15 månader.  

I USA finns krav på att däckens slitagebenägenhet ska märkas med en slitageklassning (så kallad 
Treadwear grade) som har en skala från 100 till 700 där den lägsta siffran indikerar högre slitage-
benägenhet (Grigoratos m.fl., 2018). Märkningen är framtagen för den amerikanska marknaden och 
det är företagen själva som ansvarar för märkningen även om den kan kontrolleras av amerikanska 
National Highway Traffic Safety Administration (Ashley, 2015). I slitagetester genomförda i 
laboratorium av Grigoratos m.fl. (2018) korrelerade dock inte märkningen med uppmätt slitage på de 
däck som testades. 

Positiva sidoeffekter 

Märkningen skulle kunna medföra längre hållbarhet dvs. minskad förbrukning av däck, vilket ger en 
lägre livcykelpåverkan från däck (inklusive framställning, däckavfall och däckavfallsprodukter) samt 
lägre kostnad för konsumenter. 

Negativa sidoeffekter 

En negativ sidoeffekt är kostnader för att ta fram ett robust testsystem och kostnader för att utföra 
testerna och kontrollera att slitaget stämmer med märkningen.  

Diskussion och bedömning 

En obligatorisk märkning av däcks slitagebenägenhet som är gemensam för den europeiska marknaden 
bedöms ha potential att bli ett verkningsfullt styrmedel. Detta beror dels på att det blir en tvingande 
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bestämmelse om märkning som omfattar hela den europeiska däckmarknaden och som skulle ge 
konsumenter möjlighet att välja däck som slits mindre, dels på att det finns stor variation i däckslitage. 
Hur verkningsfullt det blir beror också på hur stor andel av konsumenterna som väljer däck med låg 
slitagebenägenhet.  

Genomförbarheten kan vara förknippad med en del svårigheter. Det har bedömts vara komplicerat att 
ta fram en standardiserad metod som i tillräcklig utsträckning speglar verkligt slitage så rättvisande att 
den kan bli accepterad eftersom olika däck kan vara olika bra under olika förhållanden t.ex. i olika 
klimat och på olika typer av vägbeläggningar. Implementeringstiden beror på hur lång tid det tar att få 
fram en standardiserad och harmoniserad testmetod för mätning av däckslitage. Den beror också på 
hur lång tid det tar innan utrustning för storskalig testning finns på plats. Även om arbete har 
påbörjats, tar det sannolikt ganska många år (eventuellt 5–7 år) innan märkning av däcks slitage-
benägenhet kan göras. Tiden förkortas dock av att direktivet redan är förberett för det. Beslutet om att 
inkludera däckslitage i märkningsförordningen fattas av Europeiska rådet och Europaparlamentet och 
behöver sedan införlivas i svensk lagstiftning.  

Medel för att ta fram en standardiserad metod kan delvis komma från EU och delvis från däck-
industrin. Kostnaden för att genomföra däcktesterna skulle kunna bekostas av däckindustrin och 
sannolikt även kostnaden för att få sitt däck märkt, vilken lämpligen sker i EU:s regi. Hur stora 
kostnader det rör sig om har inte kunnat uppskattas, men eftersom kostnaden i driftskedet främst är 
kopplad till tillverkning och konsumtion antas den i stor utsträckning läggas på däckpriset när 
märkningen väl finns på plats. Eftersom det innebär en utveckling mot däck som slits ut långsammare 
kan kostnaderna för konsumenterna av däck minska. Ansvaret för tillsyn och kontroll hamnar 
sannolikt på EU-kommissionen. Vår bedömning är att främja och driva på utveckling av standard-
iserad metod för mätning av däckslitage bör prioriteras högt. I ett andra steg när en mätmetod tagits 
fram bör det prioriteras högt att införa ett märkningssystem, men det kan alltså inte prioriteras i 
dagsläget. 

3.3.4. Däck med låg slitagebenägenhet 
Precisering: Främja forskning och utveckling av däck med låg slitagebenägenhet. 

Idag finns stor variation mellan olika däck när det gäller hur snabbt de slits (se avsnitt 3.3.3). I väntan 
på att en standardiserad testmetod för mätning av däckslitage finns kan forskning om faktorer som 
medför låg slitagebenägenhet bidra till att det utvecklas däck som har låg slitagebenägenhet vid de 
förhållanden som de är avsedda att användas. Däckbranschen utvecklar ständigt däck som optimeras 
för olika typer av användning och förhållanden och har kunskap om olika faktorer (t.ex. kemisk 
sammansättning, mönster, dimensioner) som påverkar däckets slitagebenägenhet. Nokian Tyres (2020) 
har utvecklat och lanserat ett sommardäck till den nordiska marknaden som de uppger minskar 
utsläppen av däckpartiklar med 35 procent jämfört deras tidigare däck av motsvarande modell, vilket 
beroende på körstil kan göra att däcket håller cirka 10 000 km längre. För att den här typen av däck 
ska utvecklas frivilligt inom däckbranschen behöver det finnas en efterfrågan, annars behövs 
forskningsmedel från externa forskningsfinansiärer, t.ex. EU-medel.  

Huruvida utvecklingen och användningen av eventuella framtida luftfria däck för personbilar kommer 
att medföra högre eller lägre däckslitage är idag osäkert. Enligt Bridgestone (2020) som är ett av flera 
däcktillverkare som håller på och utvecklar luftfria däck kommer energiförlusten orsakad av 
rullmotstånd vara lika låg som deras däck som har designats för bränsleeffektivitet, däcken kommer 
inte heller kunna punkteras och materialen i däcken ska vara återvinningsbara. Enligt Michelins 
frågor- och svarsdokument (FAQ) (Michelin, 2020a) består deras luftfria däckprototyp framför allt av 
gummi, aluminium och ett kompositmaterial som de kallar hartsinbäddat fiberglas. Den uppskattade 
körsträckan innan däcket behöver bytas uppges för Michelins prototyp vara samma som för ett 
standarddäck (Michelin, 2020a).  
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Positiva sidoeffekter 

Däck med låg slitagebenägenhet medför en minskad förbrukning av däck. Detta ger en lägre 
livcykelpåverkan från däck (inklusive framställning, däckavfall och däckavfallsprodukter) samt lägre 
kostnad för konsumenter. 

Negativa sidoeffekter 

Det finns, enligt Continental (2021b), vid utvecklingen av däck en målkonflikt mellan våtgrepp, 
däckslitage och rullmotstånd som medför att en ökning av den ena egenskapen ibland kan ske på 
bekostnad av den andra. Det kan alltså finnas risk för att minskad slitagebenägenhet medför sämre 
väggrepp och därmed sämre trafiksäkerhet. Dock har moderna premiumdäck enligt Continental 
(2021a) en formulering med en speciell kiselinblandning som minskar målkonflikten mellan 
däckslitage och våtgrepp. Det finns också risk för att ett däck som slits mindre kan kräva andra 
kemiska substanser. Huruvida dessa är mer eller mindre skadliga än de som finns i standarddäck, 
behöver beaktas. Det är också okänt huruvida mindre slitagebenägna däck genererar en större eller 
mindre mängd mycket små partiklar, men är något som skulle behöva undersökas. 

Diskussion och bedömning 

Genom att främja och skapa incitament för forskning och utveckling av däck med låg slitagebenägen-
het kan utsläppen av däckslitagepartiklar minska. Detta skulle sannolikt kunna ske snabbare än om 
man avvaktar tills en märkning av däcks slitagebenägenhet finns på plats. Detta bedöms vara ett 
verkningsfullt styrmedel eftersom det finns stor skillnad i slitage mellan olika däck. Dock behöver det 
kombineras med t.ex. informationsinsatser till privatkonsumenter eller genom krav i offentlig 
upphandling för att öka efterfrågan och därigenom få genomslag så att däckslitaget verkligen minskar. 
Det bedöms vara möjligt att utveckla däck med låg slitagebenägenhet, men svårigheter kan uppstå om 
låg slitagebenägenhet medför försämringar avseende t.ex. trafiksäkerhet eller om det innebär att man 
behöver använda ämnen som är mer miljö- och hälsofarliga. Dessutom finns idag ett stort utbud av 
däck som har utvecklats för att ha särskilda egenskaper, t.ex. anpassade för olika fordonstyper, 
klimatförhållanden och för bullerreduktion. Det är därför sannolikt att många olika typer av däck med 
låg slitagebenägenhet kommer att behöva utvecklas. Kostnadseffektiviteten antas vara god eftersom vi 
vet att slitagebenägenheten varierar mycket mellan olika däck, samtidigt som kostnaden för styrmedlet 
bedöms vara överkomlig. Sannolikt blir det framför allt däckindustrin och större forskningsfinansiärer 
som skulle bära kostnaderna för utvecklingen. Implementeringstiden skulle eventuellt kunna vara 
några år. Eftersom det inte finns någon däcktillverkning i Sverige handlar det om att verka för stöd till 
sådan utveckling inom EU eller andra internationella sammanhang. 

Vår bedömning är att forskning och utveckling av däck med låg slitagebenägenhet bör ges hög 
prioritet. Utifrån kunskap om däcks slitagebenägenhet och vilka nivåer som är möjliga att nå kan man 
sedan gå vidare med gränsvärden eller märkning vilka båda är styrmedel som har stor potential att 
minska emissionerna av däckslitagepartiklar.  

3.3.5. Gränsvärden för däckslitage 
Precisering: Ta fram EU-gränsvärden för däckslitage. 

Om, eller när, en lämplig och standardiserad testmetod för mätning av däckslitage tas fram skulle det 
även öppna för möjligheten att på EU-nivå ta fram gränsvärden för däckslitage för olika typer av däck. 
Detta skulle kunna bli ett tvingande styrmedel riktat till däcktillverkarna så att de producerar däck som 
genererar mindre mängd slitagepartiklar. Som tidigare nämnts är variationen i slitage mellan olika 
däck stor. Det finns emellertid begränsningar i hur låga gränsvärden som kan sättas eftersom sådana 
egenskaper hos däcken som ger upphov till nötning (däckslitage) samtidigt är nödvändiga för den 
friktion som krävs för att bilen ska ha ett bra väggrepp.  
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Positiva sidoeffekter 

Gränsvärden för däckslitage medför att däcken inte slits ut lika fort och därmed minskar förbrukningen 
av däck. Detta ger en lägre livcykelpåverkan från däck (inklusive framställning, däckavfall och däck-
avfallsprodukter) samt lägre kostnad för konsumenter. 

Negativa sidoeffekter 

Modifiering av däckets egenskaper för att minska slitage kan komma i konflikt med egenskaper som 
är viktiga ur trafiksäkerhetssynpunkt som exempelvis väggrepp. Ändringar i däckformuleringen 
medför att mängdförhållanden av olika kemiska substanser och komponenter ändras eller att andra 
kemiska substanser behöver tillsättas. Huruvida dessa är mer eller mindre skadliga än de som finns i 
standarddäck, behöver beaktas. Ett minskat däckslitage innebär att behovet av däck minskar vilket 
bland annat påverkar dem som tillverkar och säljer däck. 

Diskussion och bedömning 

Gränsvärden för däckslitage är ganska komplicerade att ta fram. De behöver vara olika för olika typer 
av däck och det kan vara svårt att hitta ett test som ger en bra överensstämmelse med verkligt slitage 
eftersom det påverkas av så många faktorer. Det behöver också säkerställas att trafiksäkerheten kan 
upprätthållas. För detta krävs studier om vilka gränsvärden som är möjliga med hänsyn till trafik-
säkerhet för olika typer av däck. Genomförandet är därför förknippat med en del svårigheter och 
bygger på att det finns en harmoniserad standardiserad testmetod för däckslitage. Implementeringen 
ligger sannolikt långt (eventuellt 10 år) fram i tiden, dvs. efter att harmoniserade testmetoder för 
däckslitage har tagits fram och efter att studier genomförts om vilka gränsvärden som är möjliga med 
hänsyn till trafiksäkerhet för olika typer av däck. Framtagandet av gränsvärden bör ledas och bekostas 
av EU och involvera experter inom däckbranschen och akademin. Hur mycket det skulle kunna kosta 
att ta fram sådana gränsvärden har inte kunnat uppskattas. Styrmedlet bedöms ha hög verkningsfullhet 
om standardiserad testmetod för mätning av däckslitage finns framtagen. 

Vår bedömning är att det idag inte finns tillräckligt med kunskap för att fastslå gränsvärden för däck, 
varför denna åtgärd inte heller bör prioriteras i dagsläget. Så snart det finns tillräcklig kunskap om 
olika typer av däcks slitagebenägenhet och möjlighet att på ett standardiserat sätt mäta detta bör dock 
detta styrmedel ges hög prioritet för fördjupad utredning. 

3.3.6. Ekodesignkrav för däck om däckslitage och farliga kemiska ämnen 
Precisering: Ta fram en EU-förordning om ekodesignkrav för däck, t.ex. inkluderande a) gränsvärden för 
däckslitage och b) förbud mot farliga ämnen. 

Däckdesign (t.ex. mönster och hårdhet) och kemisk sammansättning (t.ex. andel naturgummi och 
additiv) är viktiga faktorer som påverkar slitaget. Genom att ta fram ekodesignkrav för däck som till 
exempel omfattar gränsvärden för däckslitage och förbud mot farliga ämnen skulle det kunna medföra 
en minskad mängd däckslitagepartiklar och ett mindre läckage av farliga ämnen från däck. 

EU:s ekodesigndirektiv (Europaparlamentet och rådets direktiv 2009/125/EG) sätter ramarna för krav 
på energieffektivitet för energirelaterade produkter såsom hem- och kontorsbelysning, elapparater, 
hushållsapparater, värme- och kylanläggningar (Europeiska unionen, 2020). Det omfattar också 
produkter som inte använder energi själva men som påverkar den totala energianvändningen 
(Energimyndigheten, 2018). I direktivet finns två typer av krav: dels specifika krav som anger exakta 
gränsvärden för exempelvis högsta tillåtna energiförbrukning eller minsta mängd återvunnet material, 
dels allmänna krav om att produkten måste vara energieffektiv eller återvinningsbar, att information 
ska ges om hur produkten ska användas och underhållas för att minimera miljöpåverkan och att en 
livscykelanalys måste göras för att undersöka förbättringsmöjligheter (Europeiska unionen, 2020). 
Från att tidigare mest ha fokuserat på produktens energianvändning i användarfasen har det nu blivit 
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vanligare att hänsyn även tas till produktens hela livscykel och att krav ställs på t.ex. teknisk livslängd, 
återvinning, möjlighet att reparera, vattenanvändning, utsläpp till miljön och information om farliga 
ämnen (Energimyndigheten, 2018). Även krav avseende buller och funktion kan ingå 
(Energimyndigheten, 2018).  

Ekodesignkraven för en produkt blir produktspecifika EU-förordningar som gäller direkt i medlems-
länderna (Energimyndigheten, 2018) och revideras vart femte år (RISE, 2019). Det finns inga 
ekodesignkrav för däck idag, men däremot ställer Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
661/2009 (om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon, deras släpvagnar samt av 
de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem) liknande minimikrav 
på effektivitet som ställs i ekodesignförordningar (Europeiska kommissionen, 2020a). Utöver det ställs 
också vissa krav på säkerhet och hälsoskydd (Europeiska kommissionen, 2020a). Energimärknings-
förordningar (som EU-förordningen om märkning av däck är) (se avsnitt 3.3.3) kan komplettera 
ekodesignkrav med bland annat obligatoriska märkningskrav (Europeiska kommissionen, 2021b).  

Positiva sidoeffekter 

Gränsvärden för däck medför att de inte slits ut lika fort och därmed minskar förbrukningen av däck. 
Detta ger en lägre livcykelpåverkan från däck (inklusive framställning, däckavfall och däckavfalls-
produkter) samt lägre kostnad för konsumenter. 

Negativa sidoeffekter 

Modifiering av däckets egenskaper och innehåll för att minska slitage och läckage av farliga ämnen 
kan komma i konflikt med egenskaper som är viktiga ur trafiksäkerhetssynpunkt som exempelvis 
väggrepp, vilket behöver beaktas. Ett minskat däckslitage innebär att behovet av däck minskar vilket 
påverkar bland annat dem som tillverkar och säljer däck.  

Diskussion och bedömning 

Ecodesignkrav för däck skulle till viss del överlappa en framtida märkning av däcks slitagebenägenhet 
(se avsnitt 3.3.3) men vara mer tvingande eftersom krav ställs, t.ex. i form av gränsvärden, som måste 
uppfyllas för att produkten ska få säljas inom EU. Detta innebär att de sämsta produkterna försvinner 
från marknaden. Även förbudslistor t.ex. avseende farliga kemikalier skulle kunna ingå i ekodesign-
krav. Det kan finnas vissa svårigheter när det gäller att ta fram gränsvärden för däckslitage (se avsnitt 
3.3.5). Gränsvärden och förbudslistor avseende innehåll av farliga ämnen är dock mindre 
komplicerade att ta fram än gränsvärden för däckslitage. Först behöver befintlig kunskap om farliga 
ämnen i däck samlas och kompletterande studier genomföras för att identifiera ämnen som bör vara 
kandidater för begränsningar eller förbud. Därefter behöver det utredas vilka möjligheter till 
substitution som finns för dessa ämnen.  

Verkningsfullheten för styrmedlet bedöms vara hög eftersom det blir ett tvingande krav och eftersom 
det finns variation mellan olika däck både när det gäller slitagebenägenhet och giftighet (se t.ex. Wik 
& Dave (2005; 2006)12  Det förutsätter givetvis att gränsvärdet för hur mycket däck får slitas sätts 
väsentligt högre än nivån för hur mycket de sämsta däcken som finns på marknaden slits. Processen att 
ta fram ett ekodesignkrav omfattar flera steg: förstudie, förordningsförslag från kommissionen, 
samråd, genomförandeförslag och bedömning av förslagets effekter, synpunkter från WTO, kommitté-
omröstning, granskning av Europeiska rådet och Europaparlamentet, antagande av EU-kommissionen 
och slutligen ikraftträdande av kraven vanligtvis något år efter beslut (Energimyndigheten, 2020). 
Denna process bekostas av EU. Implementeringstiden varierar beroende på om gränsvärden för 

 
12 I dessa två studier genomfördes toxicitetstest på lakvatten från däckpartiklar från olika däck med hjälp av 
kräftdjuret Daphina magna. I studien från 2005 testades 12 olika däck och i studien från 2006 testades 25 olika 
däck. I båda studierna varierade toxiciteten mellan de olika däcken. 
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däckslitage ska ingå, eftersom det bedömts att det tar lång tid innan sådana kan tas fram. Om enbart 
förbudslistor gällande innehåll av farliga ämnen skulle ingå skulle implementeringen kunna ske 
snabbare (eventuell på ett par år). 

Vår bedömning är att det idag inte finns tillräckligt med kunskap för att fastslå gränsvärden för 
däckslitage, varför denna del i detta styrmedel inte kan prioriteras i dagsläget. Så snart det finns 
tillräcklig kunskap om olika typer av däcks slitagebenägenhet bör dock detta styrmedel ges hög 
prioritet för fördjupad utredning. Beträffande förbud eller begränsningar av farliga ämnen kan man gå 
fram snabbare och ta fram ekodesignkrav där detta inkluderas. Vår bedömning är att det bör ges hög 
prioritet för fördjupad utredning av möjliga kandidater för begränsningar eller förbud (Se även avsnitt 
3.5.1). 

3.3.7. Globala tekniska föreskrifter för däck om däckslitage och farliga kemiska 
ämnen 

Precisering: Inkludera a) krav på lägre däckslitage, samt b) förbud mot farliga kemiska ämnen i globala 
tekniska föreskrifter för däck. 

Det finns FN-föreskrifter för fordon, deras system, delar och utrustning som tas fram av världsforumet 
för harmonisering av fordonsföreskrifter (WP.2913) inom FN:s ekonomiska kommission för Europa 
(UNECE, 2019). Dessa omfattar t.ex. bestämmelser kopplade till säkerhet och miljö och funktions-
relaterade krav och tillvägagångssätt för testning (Europeiska kommissionen, 2020b). Bland annat 
finns en global teknisk föreskrift för däck (Global Technical Regulation no. 16) (UNECE, 2014) vars 
syfte är att upprätta enhetliga tekniska bestämmelser för luftfyllda däck till personbilar och lätta 
lastbilar (≤ 4 536 kg, vilket motsvarar 10 000 punds). I föreskriften ingår inte generering av däck-
slitagepartiklar, men däremot ingår t.ex. däckslitageindikatorer. Den här typen av globala tekniska 
föreskrifter skulle kunna användas som styrmedel för att minska påverkan av mikroplast från 
däckslitage om parametrar som däckslitage och farliga kemiska ämnen inkluderades.  

Harmoniseringen av fordon styrs av två internationella överenskommelser: en från 1958 och en från 
1998 som gäller parallellt (Europeiska kommissionen, 2020b). I överenskommelsen från 1998 finns 38 
avtalsslutande parter (Europeiska kommissionen, 2020b) där bland annat EU, USA, Japan, Kina, 
Indien, Korea och Ryssland ingår (Europeiska kommissionen, 2020c). Hittills har 20 globala tekniska 
föreskrifter tagits fram kopplade till den överenskommelsen (Europeiska kommissionen, 2020b). Inom 
världsforumet finns sex permanenta arbetsgrupper med experter, bland annat arbetsgrupperna ”Noise 
and Tyres” och ”Pollution and Energy” och utöver det bildas informella underarbetsgrupper för att 
hantera specifika uppdrag (UNECE, 2019).  

Positiva sidoeffekter 

Föreskrifter som begränsar däckslitage medför att däcken inte slits ut lika fort och därmed minskar 
förbrukningen av däck. Detta ger en lägre livcykelpåverkan från däck (inklusive framställning, 
däckavfall och däckavfallsprodukter) samt lägre kostnad för konsumenter. 

Negativa sidoeffekter 

Modifiering av däckets egenskaper för att minska slitage kan komma i konflikt med egenskaper som 
är viktiga ur trafiksäkerhetssynpunkt som exempelvis väggrepp och eventuellt även strävan att minska 
innehåll av skadliga ämnen, vilket behöver beaktas. Ett minskat däckslitage innebär att behovet av 
däck minskar vilket påverkar både de som tillverkar och säljer däck samt de som arbetar med det. 

 
13 World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29).  
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Diskussion och bedömning 

Om däckslitage och farliga kemikalier inkluderades i de globala tekniska föreskrifterna skulle det 
skapa förutsättningar för ett lägre däckslitage och minskat innehåll av farliga kemikalier på den 
globala däckmarkanden. Den här typen av bestämmelser är emellertid inte globalt tvingande utan de 
avtalsslutande parterna avgör om de vill anta en föreskrift och göra den bindande eller inte (UNECE, 
2019).  

Eftersom världsforumet, som består av över 120 representanter, träffas tre gånger per år utöver det 
arbete som genomförs inom arbetsgrupperna (UNECE, 2020) och har en utvecklad expertorganisation 
och välstrukturerad arbetsprocess bedöms det kunna underlätta genomförandet. Det medför också att 
implementeringstiden inte blir så lång när väl förslag på gränsvärden och reglering av farliga 
kemikalier i däck har tagits fram. För att ändringen (tillägget) ska gälla i EU behöver beslut fattas av 
EU där Europeiska rådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet är inblandade. Verknings-
fullheten för styrmedlet bedöms vara hög eftersom skillnaden på hur mycket däck slits är stor. Det 
förutsätter givetvis att gränsvärdet för hur mycket däck får slitas sätts väsentligt högre än nivån för hur 
mycket de på marknaden sämsta däcken slits och att EU är avtalsslutande part. Kostnadseffektiviteten 
bedöms vara hög eftersom verkningsfullheten bedöms som hög och kostnaden för genomförandet låg. 
Dessutom bör ökad hållbarhet innebära en nytta för konsumenterna i form av lägre däckkostnad. 

Vår bedömning är att det idag inte finns tillräckligt med kunskap för att fastslå gränsvärden för däck, 
varför denna del i styrmedel inte kan prioriteras i dagsläget. Så snart det finns tillräckligt kunskap om 
olika typer av däcks slitagebenägenhet bör dock detta styrmedel ges hög prioritet för fördjupad 
utredning. Beträffande förbud eller begränsningar av farliga ämnen kan man gå fram snabbare. Vår 
bedömning är att det styrmedlet bör ges hög prioritet för fördjupad utredning av möjliga kandidater för 
begränsningar eller förbud (se även avsnitt 3.5.1). 

3.3.8. Begränsning av eller förbud mot användning av dubbdäck 
Precisering: Främja forskning om minskad andel dubbdäck och dess påverkan på a) utsläpp av 
däckslitagepartiklar och b) trafiksäkerhet (friktion och väggrepp). 

Dubbarna på dubbdäck nöter på vägbeläggning och vägmarkeringar och ruggar upp ytan på asfalten 
vilket kan leda till ökad spridning av mikroplast från vägmarkeringar och vägbeläggning om den 
innehåller polymermodifierad bitumen. Det saknas publicerade data om huruvida mer eller mindre 
däckpartiklar genereras av dubbade däck än odubbade däck. Det är dock rimligt att anta att den 
uppruggning av asfaltsytan som dubbdäck orsakar innebär att mer däckpartiklar slits från icke dubbade 
vinterdäck och även från sommardäck under en period efter att dubbdäckssäsongen är över, än om 
asfaltsytan varit slätare. Dubbdäcksförbud och minskad dubbdäcksanvändning har diskuterats och 
utretts i olika omgångar i Sverige nationellt (t.ex. SOU 2015:27; Naturvårdsverket, 2016) och har 
genomförts och utvärderats lokalt (t.ex. Johansson m.fl., 2011; Norman, 2016). Styrmedlet i detta 
avsnitt avgränsas dock till att handla om att främja forskning om påverkan på utsläpp av däckslitage-
partiklar och trafiksäkerhet vid begränsningar av eller förbud mot dubbdäcksanvändning. 

Dubbdäcksanvändningen i Sverige 

Dubbdäcksanvändningen bland svenska personbilar skiljer sig åt i landet med den allra högsta andelen 
i region Norr (95 %) och den lägsta andelen i region Syd och Stockholm (42 %) enligt undersökningar 
genomförda januari till mars under vintersäsongen 2018 (Trafikverket, 2019). I genomsnitt var 
andelen dubbdäck 61,7 procent, andelen dubbfria vinterdäck 37,6 procent och andelen sommardäck 
0,7 procent för svenska personbilar under vintersäsongen 2018 (Trafikverket, 2019). Sedan 2010 har 
dubbdäcksandelen minskat med 6,6 procentenheter (från 68,3 %) (Trafikverket, 2019).  
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Regler om vinterdäcksanvändning i Sverige 

Dubbdäcksanvändning är tillåten i Sverige under perioden 1 oktober–15 april, men om det är eller 
befaras bli vinterväglag får dubbdäck användas utanför denna tidsperiod enligt Transportstyrelsens 
föreskrifter (TSFS 2009:19). Transportstyrelsen kan besluta om generella undantag från reglerna och 
t.ex. förlänga dubbdäcksäsongen om det skulle behövas. 

Utöver begränsning i dubbdäcksanvändning finns lagkrav i Trafikförordningen (SFS 1998:1276) som 
innebär att tunga och lätta personbilar, tunga och lätta lastbilar och bussar samt släpvagnar i Sverige 
ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning (t.ex. snökedjor eller sandspridare) från 1 december –31 
mars om det är vinterväglag.  

Lokala trafikföreskrifter med dubbdäcksförbud 

Ändringar i trafikförordningen (SFS 1998:1276) har sedan 2009 gjort det möjligt för kommuner att 
meddela lokala trafikföreskrifter med förbud mot dubbdäck för en viss väg eller vägsträcka, något som 
2011 utvidgades till att kunna omfatta samtliga vägar inom ett visst område. Sådana lokala 
dubbdäcksförbud gäller på följande gator: 

• Hornsgatan (sedan 2010), Flemminggatan och del av Kungsgatan (sedan 2016) i Stockholm 
(Stockholms stad, 2019b), se Figur 4.  

• Friggagatan och Odinsgatan i Göteborg (Göteborgs stad, 2020) (sedan 2010) 

• delar av Kungsgatan och Vaksalagatan i Uppsala (Uppsala kommun, 2019). 

 
Figur 4. Vägskylt som visar att dubbdäcksförbud råder på Kungsgatan i Stockholm. Foto: 
USER_70782/Mostphotos. 

Internationella förbud och andra styrmedel 

Enligt uppgifter från 2015 och 2016 var dubbdäck tillåtna i 23 europeiska länder, varav 19 av dessa 
länder hade restriktioner t.ex. avseende tid och hastighet (Naturvårdsverket, 2016). Dubbdäcksförbud 
fanns i 20 europeiska länder, varav tio i den alpina regionen (Naturvårdsverket, 2016). Utanför Europa 
fanns då dubbdäcksförbud på flera ställen exempelvis i sex amerikanska delstater, en kanadensisk 
delstat och i hela Japan (Naturvårdsverket, 2016). 
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Andra regleringar av dubbdäck som finns är t.ex. skatter. I de norska städerna Oslo, Trondheim, 
Stavanger och Bergen tas en avgift ut för bilar som körs med dubbdäck (Riksförbundet M Sverige, 
2020). Även differentiering av tillåten tid för dubbdäcksanvändning förekommer.  

Alternativ till dubbdäck 

Det finns några olika alternativ till att använda dubbdäck vid vinterväglag t.ex. vinterdäck utan dubb 
(även kallade friktionsdäck och dubbfria vinterdäck) antingen anpassade för nordiska förhållanden 
eller för mellaneuropeiska förhållanden, och snökedjor. I Sverige är det vanligaste alternativet 
vinterdäck utan dubb som är anpassade för nordiska förhållanden. I Trafikförordningen ställs krav på 
vinterdäck eller likvärdig utrustning men det framgår inte vad som räknas som likvärdig utrustning. 
Transportstyrelsen (2020a) anger att exempel på likvärdig utrustning är snökedjor och sandspridare.  

Reglerna för användning av snökedjor varierar i de europeiska länderna. I en del länder är de 
förbjudna, i andra länder är de tillåtna under vissa förutsättningar på vissa platser och det finns även 
länder eller platser där de är ett krav under vissa förhållanden eller förutsättningar. Ett alternativ till 
snökedjor är snöstrumpor (snösockor) som är ett överdrag av polyestertyg eller kompositmaterial som 
träs på däcken (Snökedjor.se, 2020). I maj 2020 publicerade CEN en standard om kompletterande 
greppanordningar för passagerarfordon och lätta fordon EN 16662-1:2020 som omfattar snökedjor, 
snösockor och hybridanordningar (CEN CENELEC, 2020).  

Styrmedel för minskad dubbdäcksanvändning 

Olika styrmedel för minskad dubbdäcksanvändning har utretts av Naturvårdsverket (2016). De 
styrmedel som i utredningen föreslås för vidare utredning är 

• inbytespremie samt försäljningsskatt 

• styrmedel riktade mot tjänstebilar 

• krav vid offentlig upphandling 

• information (t.ex. informationskampanjer). 

Ett annat potentiellt styrmedel är att införa skatt på användningen av dubbdäck i tätort. Detta 
styrmedel utreddes i en statlig offentlig utredning som benämndes Partikelhaltsutredningen (SOU 
2015:27). Utredningens slutsats var att det då inte var motiverat att införa skatt på användningen av 
dubbdäck för att klara miljökvalitetsnormerna för luft. Skälen som framfördes var bland annat den 
minskning i överskridanden som har skett de senaste åren på grund av att olika styrmedel införts (t.ex. 
lokala förbud mot dubbdäck), och att situationen förväntas förbättras ytterligare på grund av införd 
trängselskatt och ändrade regler om det högsta tillåtna antalet dubb i dubbdäck (SOU 2015:27). Även 
om miljökvalitetsnormerna för luft bara överskrids i några få kommuner och på några få platser, och 
inte heller varje år, orsakar luftföroreningar cirka 7 600 förtida dödsfall enligt beräkningar av 
Gustafsson m.fl. (2018) varför det kan vara angeläget att minska halterna även under gällande 
gränsvärden. De beräknar också att cirka 215 förtida dödsfall per år orsakas av vägdamm som till stor 
del uppkommer till följd av dubbdäcksanavändning. Dubbdäcksanvändning pekas ut som en viktig 
källa till lokalt genererade partiklar (Gustafsson m.fl. 2018).  

Ytterligare ett potentiellt styrmedel som kan begränsa dubbdäcksanvändningen är att införa 
differentierade regler i norra och södra Sverige när det gäller vilka perioder som dubbdäcksanvändning 
ska vara tillåten. Genom att differentiera eller ändra den tidsperiod under året som dubbdäck får 
användas kan mängden däck- och vägslitagepartiklar som genereras påverkas. I vilken omfattning och 
på vilket sätt behöver undersökas innan en sådan förändring genomförs. 
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Positiva sidoeffekter 

Ett förbud mot dubbdäck eller en begränsning av dubbdäcksanvändningen skulle medföra positiva 
sidoeffekter såsom minskad bildning av andra små hälsoskadliga partiklar (PM10 och PM2,5) utöver 
mikroplastpartiklar, minskat buller, minskad bränsleförbrukning, mindre nedsmutsning (som 
påskyndar korrosion) och mindre slitage på vägarna (Naturvårdsverket, 2016). Det beläggningsslitage 
som dubbdäck ger upphov till beräknas kosta cirka 700 miljoner kronor per år (Naturvårdsverket, 
2016). Det finns en livcykelhälsoanalys av dubbdäcksanvändning av Furberg m.fl (2018) som drar 
slutsatsen att dubbdäcksanvändningen generellt orsakar fler förlorade levnadsår på grund av för tidig 
död ur ett livscykelperspektiv än de sparar på grund av ökad trafiksäkerhet. Störst bidrag till negativa 
hälsoeffekter under livscykeln hade partikelutsläpp (67–77 %), medan hälsopåverkan kopplade till 
framställning av dubbarna stod för resten, varav arbetsolyckor vid småskalig koboltbrytning stod för 
8–18 procent. Begränsning av dubbdäcksanvändningen skulle enligt den studien innebära totalt sett 
fler sparade liv. 

Negativa sidoeffekter 

Ett totalförbud mot dubbdäck kan påverka trafiksäkerheten negativt. På slät och våt is är dubbade 
vinterdäck bättre än dubbfria vinterdäck, men i övrigt har dubbfria vinterdäck avsedda för nordiska 
förhållanden generellt sett jämförbara egenskaper (VTI, 2019). 

Det är inte heller problemfritt av andra skäl med ett totalförbud mot dubbdäck eftersom väg-
beläggningar på de svenska vägarna idag är anpassade till slitaget från dubbdäcksanvändning genom 
att ha ett högt steninnehåll med slitstarka och grova stenaggregat (särskilt på det statliga vägnätet). 
Dubbdäcken sliter beläggningarna mer men är samtidigt viktiga för att rugga upp de hårda 
stenmaterialen för att undvika polering och försämrad friktion (Hjort, VTI, personlig kommunikation 
2020-06-04). Om alla fordon var dubbdäcksfria skulle det skapa problem med att vägbeläggningar 
skulle bli för polerade och därmed skulle risken för halka öka (Hjort, VTI, personlig kommunikation 
2020-06-04) på såväl vått som snöigt och isigt väglag. Om dubbdäcksanvändningen minskade kraftigt 
är det inte heller säkert att det skulle vara tillräckligt att ersätta de slitstarka beläggningarna med 
mindre slitstarka för att undvika risk för sämre friktion och halka. En negativ bieffekt av att använda 
mindre slitstarka beläggningar skulle dessutom bli att bildningen av partiklar från stenmaterialet ökar 
(Gustafsson, VTI, personlig kommunikation 2021-05-20).  

I många europeiska länder där man inte använder dubbdäck och har mjukare vägbeläggning kan 
problemen med polering vara betydande och friktionen på vägar behöver därför övervakas med jämna 
mellanrum och vid behov åtgärdas, t.ex. genom att asfalten fräses ned (Hjort, VTI, personlig 
kommunikation 2020-06-04). Det har gjorts några försök (av t.ex. Nordström & Samuelsson, 1990; 
Vaa & Giaever, 2003; Tuononen, 2014) för att uppskatta hur uppruggning av dubbdäck påverkar den 
tillgängliga friktionen på is- och snöväglag. Dock saknas underlag för att bedöma vilken andel 
dubbdäck som skulle behövas för att få en tillräcklig uppruggning av den hårdare asfalten och undvika 
för mycket polering. Detta är något som behöver utredas vidare. En sådan bedömning kompliceras av 
att andelen som skulle behövas för uppruggning varierar över tid och från plats till plats samt beror på 
flera faktorer som exempelvis temperatur, is- eller snölagrets egenskaper, mineralsammansättningen i 
asfalten, hur trafikerad vägen eller gatan är och andelen tung trafik. 

Diskussion och bedömning 

Det är känt att dubbdäcksanvändning ger upphov till små hälsoskadliga partiklar från slitage av 
dubbar, däck, vägbeläggning och vägmarkeringar och att en minskad användning av dubbdäck i 
tätbebyggda områden medför lägre partikelhalter och positiva hälsoeffekter. Minskad användning av 
dubbdäck ger också minskat buller. Detta gör att styrmedel mot dubbdäck kan motiveras ur 
hälsosynpunkt. Det finns dock en del osäkerheter gällande friktion, väggrepp och olycksrisk kopplade 
till minskad dubbdäcksanvändning som behöver utredas innan omfattande styrmedel kan införas mot 
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dubbdäck. Bland annat behövs forskning om vilken andel dubbdäck som ”behövs” för att inte 
poleringseffekten ska medföra att friktionen blir för låg och väggreppet för dåligt, och vilken typ av 
asfalt som lämpar sig för en minskad dubbdäcksanvändning. För att kunna motivera dubbdäcksförbud 
ur en mikroplastsynvinkel behövs först forskning om huruvida en minskad användning av dubbdäck 
medför en nettominskning i mängden däckslitagepartiklar som genereras. När det gäller väg-
markeringar och beläggningar av polymermodifierad bitumen är det redan känt att de slits mer av 
dubbdäck och att en minskad användning därmed skulle kunna minska mängden partiklar som 
genereras. 

Initialt handlar styrmedlet kopplat till dubbdäcksförbud eller begränsad användning av dubbdäck om 
kunskapsuppbyggnad. Det saknas tillräckligt med kunskap för att det ska vara möjligt att göra en 
bedömning om styrmedlets verkningsfullhet och kostnadseffektivitet ur mikroplastsynpunkt men 
reglering av dubbdäcksansvändningen kan åtminstone i vissa fall motiveras utifrån andra aspekter, 
huvudsakligen av hälsoskäl. Det finns många sidoeffekter och komplicerade samband som behöver 
beaktas inför eventuella begränsningar eller förbud mot dubbdäcksanvändning. Hur eventuella 
begränsningar eller förbud utformas och t.ex. avgränsas i tid och rum kan påverka effekterna av dem 
och bör därför också beaktas. 

Vår bedömning är att främja forskning om minskad andel dubbdäck och dess påverkan på utsläpp av 
däckslitagepartiklar och trafiksäkerhet är ett styrmedel som bör prioriteras.  

3.3.9. Begränsning av tiden för användning av odubbade vinterdäck 
Precisering: a) Införa begränsning för när under året som odubbade vinterdäck får användas, t.ex. genom 
ändring i TSFS 2009:19 samt b) komplettera med informationsinsatser. 

Vinterdäck och sommardäck har olika egenskaper och slits minst, fungerar bäst och är trafiksäkrast när 
de används under den säsong som de är avsedda för. Ett potentiellt styrmedel för att minska den ökade 
mängd slitagepartiklar som odubbade vinterdäck genererar på sommaren jämfört med sommardäck 
skulle kunna vara att införa en begränsning i tid också för när vinterdäck utan dubb får användas. 

Enligt Continental (2020a) är vinterdäck tillverkade av flexibla gummiblandningar som ska hålla sig 
mjuka och smidiga när det blir kallare än 7 °C. De har också slitbanor som är utformade för att ge bra 
grepp på snöiga eller isiga vägar. Om man kör med vinterdäck vid högre temperaturer på varm asfalt 
kommer vinterdäckets slitbana att slitas ned mycket snabbare än sommardäckets eftersom den är 
mjukare (Continental, 2020a). Att köra med vinterdäck hela året förkortar livslängden på däcket med 
cirka 60 procent enligt Continental (2020a) och kan ge ett däck som under nästa vintersäsong har dålig 
trafiksäkert. Dessutom är rullmotståndet hos ett vinterdäck på varmt underlag mycket högre än hos ett 
sommardäck på grund av att vinterdäckets mjukare gummiblandning ändrar form mer, och detta leder 
både till ökad bränsleförbrukning och mer buller (Continental, 2020a). 

Ur säkerhetssynpunkt är ett vinterdäck också sämre vid varmt väder eftersom däcken är för mjuka 
vilket kan skapa problem om man behöver svänga plötsligt eller bromsa (Continental, 2020a) eftersom 
väggreppet blir sämre. I tester utförda av VTI (Hjort m.fl., 2015) var bromssträckan vid användning av 
vinterdäck under sommaren cirka 15 procent längre på torr asfalt (lufttemperatur 14–18 °C, soligt) och 
20 procent längre på våt asfalt (lufttemperatur 10–14 °C, mulet) än motsvarande test med 
sommardäck. 
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I däckrazzior14 som genomfördes under 2018 var det 11,9 procent i södra halvan av Sverige som körde 
med dubbfria vinterdäck på sommaren (Däckrazzia, 2019). Det är också i den södra halvan som 
användningen av dubbfria vinterdäck är störst. 

På samma sätt som vinterdäck är olämpliga att använda på sommaren är sommardäck olämpliga att 
använda på vintern oavsett väglag om temperaturen är under 0 °C. Gummiblandningen i sommardäck 
är anpassad för varmare väder och vid lägre temperaturer blir gummit styvare och förlorar sin 
elasticitet och kan spricka (Continental, 2020b). Även trådblocket styvnar vilket kan medföra att det 
lossnar flisor eller bildas sprickor och dessutom blir väggreppet sämre (Continental, 2020b). 

Positiva sidoeffekter 

En begränsning av tiden för användning av odubbade vinterdäck skulle som positiva sidoeffekter 
medföra ökad trafiksäkerhet, minskad bränsleförbrukning och mindre buller (Continental, 2020a). 
Minskad bränsleförbrukning ger i sin tur minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samt 
lägre kilometerkostnad. Dessutom skulle färre däck totalt förbrukas vilket minskar den totala 
miljöbelastningen som däck bidrar med från vaggan till graven samt ger en lägre kostnad för bilisten.  

Negativa sidoeffekter 

Det finns en viss risk att andelen dubbade vinterdäck ökar något om möjligheten att slippa byta däck 
försvinner för den grupp som använder odubbade vinterdäck enbart för att slippa byta däck. Med det 
följer alla dubbdäckets negativa egenskaper samt det extra arbete det innebär att byta däck. 

Diskussion och bedömning 

Detta styrmedel skulle genom tvingande bestämmelser både medföra minskade utsläpp av mikroplast 
och ökad trafiksäkerhet samt minskad förbrukning av däck. Det borde inte vara kontroversiellt 
eftersom det gynnar dem som styrmedlet skulle påverka genom att trafiksäkerheten ökar och att deras 
däck håller längre. Styrmedlet kräver ingen stor insats eller kostnad och skulle sannolikt vara 
genomförbart genom en ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av 
däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar (TSFS 2009:19). Implementeringstiden 
bedöms i så fall vara kort. Att ändra en föreskrift tar cirka 1 år (Norén, Transportstyrelsen, personlig 
kommunikation, 2020-09-10). Utöver det skulle styrmedel i form av information om riskerna med att 
använda vinterdäck på sommaren och hur mycket snabbare däcken slits kunna bidra till att öka 
effektiviteten av en eventuell ändring i föreskriften. Eftersom det ur ett nationellt perspektiv inte är så 
många som kör med dubbfria vinterdäck året om bedöms inte utsläppsreduktionen totalt sett bli så 
hög, men styrmedlet kan också motiveras bland annat med ökad trafiksäkerhet. Ett potentiellt problem 
är gränsdragningen för vilka däck som ska kategoriseras som vinterdäck. Till exempel är vissa 
mellaneuropeiska vinterdäck anpassade för högre temperaturer än nordiska vinterdäck. 

Styrmedlets verkningsfullhet bedöms vara begränsad utifrån mikroplastsynpunkt (eftersom relativt få 
personer använder friktionsdäck året om). Med den relativt lilla insats som behövs bedöms detta 
styrmedel vara kostnadseffektivt och därför relevant. Det skulle dessutom kunna genomföras i närtid. 
En viss osäkerhet finns dock när det gäller i vilken utsträckning de som idag använder friktionsdäck 
året runt istället börjar använda dubbdäck på vintern när incitamentet att slippa byta däck försvinner. 

 
14 Däckrazzior har genomförts sedan 2004 i samverkan mellan Energimyndigheten, VTI, Däckbranschens 
informationsråd, Trafikorganisationen NTF och Bilprovningen i syfte att öka kunskapen om mönsterdjupets och 
lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön samt om energimärkningen av däck. Vid en ordinarie 
trafikkontroll erbjuds då däckkontroll och information (Däckrazzia.se, 2020). 
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Vår bedömning är att styrmedlet att begränsa tiden för när under året som odubbade vinterdäck får 
användas bör prioriteras för fördjupad utredning. I ett eventuellt nästa steg bör genomförandet av 
styrmedlet kompletteras med information om begränsningarna. 

3.3.10. Däcktrycksövervakning eller utökad däcktryckskontroll 
Precisering: Finansiera utredning om vilka styrmedel eller åtgärder som är lämpligast för att öka andelen däck 
med korrekt lufttryck (däcktrycksövervakningssystem eller utökad däcktryckskontroll).  

Lufttrycket i däck påverkar däckslitaget och däckets livslängd på flera sätt. Detta och många andra 
aspekter medför att rätt lufttryck bör eftersträvas och kontrolleras regelbundet. Vilka styrmedel eller 
åtgärder som är lämpligast för att öka andelen däck med korrekt lufttryck behöver utredas. 

Försök av Paige (2012) har visat att för lågt lufttryck medför många förändringar i däcket. Däck-
avtrycket på vägen blir längre, däckets skuldror (dvs. kontaktytans ytterkanter) belastas med ett ökat 
tryck och på grund av den cykliska spänning och avspänning som uppstår i däcket uppkommer stress- 
och belastningsreaktioner i däckstomme och bälteslager samt en värmeökning i gummimaterialet 
(Paige, 2012). Sammantaget medför det att däcket lättare går sönder (Paige, 2012). Enligt Michelin 
(2018) medför för lågt däcktryck att 

• däcken håller sämre och bryts ner fortare 

• plötslig punktering kan uppstå 

• precisionskörning vid svängar försämras 

• bromssträckan blir längre 

• rullmotståndet ökar och därmed bränsleförbrukningen 

• körkomforten minskar 

• risken för vattenplaning ökar. 

Dessutom behöver däcken bytas oftare eftersom de slits ojämnt. Fordonet blir svårare att manövrera i 
en kritisk situation som vid undanmanöver eller inbromsning (Däckrazzia.se, 2019).  

Vid lite för högt tryck blir slitaget, enligt modelleringsstudier av Li m.fl. (2011), lite lägre än vid 
optimalt tryck. Detta beror på att deformationen blir lägre och därmed minskar energiförlusten och 
värmeutvecklingen (Li m.fl. 2011). Samtidigt är för högt tryck inte att rekommendera eftersom däcket 
då precis som vid för lågt tryck slits ojämnt och därmed behöver bytas tidigare. Inga faktiska 
mätningar som visar hur däcktrycket påverkar den totala mängden däckpartiklar som genereras har 
påträffats i litteraturen (Andersson-Sköld m.fl., 2020).  

För högt lufttryck har enligt Continental (2021b) en låg till medelhög påverkan på hur långt ett däck 
kan köras innan det slitits ut, medan för lågt lufttryck har en hög påverkan vid bedömning utifrån en 
tregradig skala från låg till hög. 

Däcktrycksövervakningssystem är ett system som varnar föraren med en signal om däcktrycket i ett 
eller flera hjul minskar med 20 procent eller blir lägre än 1,5 bar samt varnar vid funktionsfel på 
systemet (Transportstyrelsen, 2014). Det finns två typer av däckövervakningssystem. Direkta 
däckövervakningssystem har en trycksensor i varje däck som mäter det faktiska lufttrycket direkt 
(Transport & Environment, 2016). Indirekta däckövervakningssystem är en mjukvarubaserad 
anordning som uppskattar tryckskillnader mellan däck genom att jämföra rotationshastigheter mellan 
däcken (Transport & Environment, 2016) för att avgöra om något däck har mindre diameter 
(Transportstyrelsen, 2015).  

Däcktrycksövervakningssystem infördes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
661/2009 som krav på nya personbilar inom EU som tas i bruk efter 2014. I Sverige infördes inte detta 
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krav i de nationella regler som tar vid efter att fordonet har tagits i bruk då Transportstyrelsen ansåg att 
huvudsyftet med systemet ändå uppnås i Sverige eftersom däcktrycket kontrolleras i samband med 
byten mellan sommar- och vinterdäck (Transportstyrelsen, 2014). De ansåg inte heller att utgifterna 
med säkerhet var ekonomiskt försvarbara (Transportstyrelsen, 2015). I en svensk undersökning av 
Däckrazzia.se (2019) var det emellertid 19 procent av personbilarna som hade minst ett däck med 
lufttryck som var minst 30 procent för lågt. Utöver EU har andra länder infört obligatoriska krav på 
däcktrycksövervakningssystem, bland annat USA (van Zyl, m.fl., 2013) Kina, Taiwan och Sydkorea 
(Research and Markets, 2020). 

Positiva sidoeffekter 

Styrmedel eller åtgärder som medför ett korrekt däcktryck leder till ökad trafiksäkerhet (se ovan), 
minskad bränsleförbrukning och ökad livslängd på däcken (dvs. mindre snedslitning och färre 
punkteringar) vilket ger en lägre livcykelpåverkan från däck (inklusive framställning, däckavfall och 
däckavfallsprodukter) och därmed lägre kostnad för konsumenter. Dessutom ger korrekt lufttryck 
något minskat buller, förutom vid vägbeläggningar med mycket skrovlig struktur (dvs. hög textur) då 
bullret i stället ökar (Sandberg & Eijsmont, 2002). Den besparing som görs i form av minskad 
bränsleförbrukning och ökad livslängd på däcken kan jämföras med ökade kostnader för däcktrycks-
övervakningssystem eller utökade däcktryckskontroller. 

Negativa sidoeffekter 

Systemen kostar pengar och kräver visst underhåll. Kostnaden för aktiva däcktrycksövervaknings-
system är högre eftersom det behövs en trycksensor till varje däck (både på sommar- och vinterdäck). 
Enligt uppgift från VIANOR (2020) kan kostnaden för en sådan sensor variera från cirka 400 kr till 
cirka 2 000 kr. Transportstyrelsens konsekvensutredning (2015) uppskattar att det utöver kostnaderna 
för sensorerna kan tillkomma kostnader för montering, felsökning och omprogrammering. Om-
programmering kan behövas vid varje skifte för system som inte kan hantera två uppsättningar hjul 
med sensorer. Dessutom kan kostnader för batteribyte tillkomma på de modeller där inte batteriet är 
integrerat. För de integrerade systemen behöver i stället hela sensorn bytas ut. Enligt Transport-
styrelsen (2015) uppger tillverkarna att livslängden för en sensor är 5–10 år.  

Indirekta däcktrycksövervakningssystem är billigare, men även här kan kostnader utöver det 
mjukvarubaserade systemet tillkomma. Om däck som fordonet inte är typgodkänt för ska användas 
behöver systemet modifieras för att fungera (Transportstyrelsen, 2015). Systemet behöver även 
kalibreras vid byte av däckdimension eller om lufttrycket ändrats. Kalibrering kan man göra själv 
enligt instruktionsbok. Det finns också en risk att fordonsinnehavaren helt förlitar sig till däcktrycks-
övervakningssystemet och enbart kollar däcktryck om varningslampan lyser och därmed kan köra 
omkring länge med för lågt lufttryck. 

Diskussion och bedömning 

Det saknas mätningar i den vetenskapliga litteraturen av den totala mängden slitagepartiklar som 
genereras vid för lågt lufttryck jämfört med optimalt lufttryck, även om modellberäkningar indikerar 
att slitaget ökar vid för lågt lufttryck (Salminen, 2014). Verkningsfullheten hos lufttrycksöver-
vakningssystem när det gäller specifikt slitagepartiklarna är därför svår att bedöma. Oavsett om fler 
däckslitagepartiklar genereras eller inte medför felaktigt lufttryck att livslängden på däcken blir 
mycket kortare på grund av att däcken slits ojämnt och i större utsträckning går sönder eller punkteras. 
Detta medför att en större mängd däck förbrukas och därmed en högre livcykelpåverkan från däck. 
Dessutom gör övriga positiva sidoeffekter såsom minskad bränsleförbrukning (mindre luftföroreningar 
och minskad klimatpåverkan), minskat buller och ökad trafiksäkerhet det ytterligare mer intressant att 
eftersträva optimalt lufttryck.  
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Vi anser att informationen om hur lufttrycket i däck påverkas vid olika omgivningstemperatur och 
efter olika lång tids körning då däcken värms upp skulle behöva förbättras i bilarnas manualer som 
ofta enbart anger korrekt lufttryck för kalla däck. Detta borde också kompletteras med instruktioner 
om hur kontroll och påfyllning av luft hanteras vid andra temperaturer. Vår bedömning är att det bör 
prioriteras högt att utreda vilka styrmedel eller åtgärder som är lämpligast för att öka andelen däck 
med korrekt lufttryck. 

3.3.11.  Kontroll av hjulinställning och däckbalans 
Precisering: a) Främja forskning om i vilken utsträckning felaktig hjulinställning och hjulbalans påverkar 
mängden däckslitagepartiklar som generas, samt b) utreda hur kontroll av hjulinställning och däckbalans skulle 
kunna öka.  

Hjulinställningen och balansen i däcket påverkar däckslitaget. Däcken slits ojämnt och mer om de är 
snedställda i färdriktningen, så kallad toe-in eller toe-out, dvs. pekar inåt eller utåt (Mats Gustafsson, 
VTI, personlig kommunikation april 2021), se Figur 5. Om däckens vertikala lutning är fel (dvs. att 
cambervinkeln är felaktig) så att däckets övre del lutar för mycket inåt mot chassit eller utåt från 
chassit så slits däcket ojämnt (Wang, 2017). Vi har inte hittat någon studie om huruvida felaktig 
cambervinkel leder till ökat däckslitage (dvs. mer mikroplastpartiklar) eller enbart ojämnt slitage som 
minskar däckets livslängd. Dåligt inställd hjulinställning har enligt Continental (2021b) hög påverkan 
på hur långt däcket kan köra innan det slitits ut, vilket bedömts utifrån en tregradig skala från låg till 
hög.  

 
Figur 5. Illustration av en korrekt hjulinställning och två felaktiga hjulinställningar där hjulen är 
snedställda i färdriktningen, så kallad toe-in eller toe-out. Figur av Mats Gustafsson, VTI. 

Möjliga styrmedel för utökade kontroller skulle t.ex. kunna vara krav på kontroll av hjulinställning och 
däckbalans efter ett visst antal kilometer, eller information om att återkommande kontroller ger däcken 
förlängd livslängd och samtidigt minskade utsläpp av däckpartiklar.  

Enligt de mätningar som Däckrazzia.se (2018) gjorde i Göteborg 2017 hade hälften av alla 161 
undersökta bilar snedslitna däck och kunde vara i behov av kontroll eller justering av 
hjulinställningen.  

Förändringar i hjulinställningen och däckbalansen kan uppkomma vid kollision med andra fordon, 
eller när man kör ner i håligheter, på trottoarkanter eller över gupp och även genom vanligt slitage 
(Verschoor & de Valk, 2017). Hjulinställningen kan därför behöva kontrolleras om man har kört på 
något. Tecken på felaktig hjulinställning kan vara att däcken slits onormalt eller ojämnt, eller att 
problem med styrning eller hantering uppkommer (t.ex. att fordonet ”drar” åt ett håll, ratten är 
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snedställd när man kör rakt fram eller att den inte återvänder till ursprungsläge efter en sväng) 
(Michelin, 2020b).  

Genom att kontrollera hjulinställningen kan bland annat ojämnt slitage av däck minska. En del 
verkstäder erbjuder enklare hjulvinkelkontroll och föreslår därefter vid behov en hjulinställnings-
undersökning med justering. Andra gör enbart hela undersökningen inklusive justering vilket tar cirka 
45 minuter till en timme i vilken själva justeringen tidsmässigt utgör en liten del.  

Ett mindre effektivt alternativ till att t.ex. oftare kontrollera hjulinställningen kunde vara att oftare 
kontrollera däckens slitagemönster (även om justering av hjulinställningen kan behövas innan det syns 
på däcken). Detta kunde till exempel bli obligatoriskt vid däckbyten, service, reparationer och 
besiktningar och att det då påtalas om det finns behov av hjulinställningsundersökning.  

Ett australienskt företag har utvecklat en ny teknik som elektroniskt kan övervaka och justera 
hjulinställningen på bilen medan den kör (Dofttek, 2020). Än finns denna teknik dock inte ute på 
marknaden, men den skulle kunna ersätta behovet av utökade kontroller och minska förekomsten av 
ojämnt däckslitage. 

Obalans i däcken kan också leda till ojämnt däckslitage eftersom ett område av däcket då är lättare 
eller tyngre än övriga och därför kan medföra att däcket studsar eller vinglar (Michelin, 2020b). 
Däckbalansering rekommenderas enligt Continental (2021a) när man har köpt nya däck, fälgar eller 
hjul, roterar däcken, eller reparerar däcken, samt om fordonet kört ner i en stor grop, kört en viss 
körsträcka (5 000–10 000 km) eller en viss tid (1–2 år). 

Negativa sidoeffekter 

Ökad kontroll av däckinställning och däckbalans innebär en kostnad för bilägaren. Enligt uppgift från 
några bilverkstäder är kostnaden för att göra en hjulinställning cirka 1 000–1 600 kr, och för 
däckbalansering är den cirka 700 kr om däcken sitter på bilen samt cirka 300 kr om de inte sitter på. 

Positiva sidoeffekter 

Korrekt hjulinställning och däckbalans ger ökad livslängd på däcken (genom mindre snedslitning och 
färre punkteringar) vilket ger en lägre livcykelpåverkan från däck (inklusive framställning, däckavfall 
och däckavfallsprodukter) och lägre kostnad för konsumenter. Det kan även minska slitaget på 
hjulupphängningen, öka trafiksäkerheten, ge en bättre körkomfort och minska bränsleförbrukningen 
och därmed minska klimatpåverkan och utsläppen av luftföroreningar.  

Diskussion och bedömning 

Med utökade kontroller av hjulinställning och däckbalans skulle mängden ojämnt däckslitage kunna 
minska och livslängden på däck öka. Dessutom skulle det medföra andra positiva sidoeffekter såsom 
minskat slitage på hjulupphängningen, minskad bränsleförbrukning och ökad trafiksäkerhet.  

Kostnaden för de utökade kontrollerna hamnar på fordonsägaren, men skulle delvis kompenseras av 
minskat fordons- och däckslitage och minskad bränsleförbrukning. Om enbart utökade kontroller för 
att fånga upp avvikande slitage gjordes obligatoriska skulle kostnaderna vara försumbara. För att 
kunna avgöra om ett styrmedel som leder till förbättrad hjulinställning kan motiveras utifrån minskade 
utsläpp av mikroplast skulle det dock behöva utredas i vilken omfattning det totala däckslitaget 
påverkas av felaktig hjulinställning. Oavsett hur mycket felaktig hjulinställning och däckbalans 
påverkar det totala däckslitaget medför korrekt inställning och balans att det ojämna slitaget minskar. 
Detta innebär en minskad förbrukning av däck som i sin tur indirekt medför att mikroplastutsläppen 
under däckets livscykel minskar eftersom det finns färre uttjänta däck som kan ge upphov till 
mikroplastutsläpp. Om och hur utökade kontroller skulle kunna införas behöver utredas och bedömas.  
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Det saknas tillförlitliga data om hur mängden däckslitagepartiklar påverkas av felaktig hjulinställning 
och däckbalans men däck som inte rullar rakt i färdriktningen (toe-in och toe-out) bör rent fysikaliskt 
medföra ökat däckslitage. Vår bedömning är att det bör vara högt prioriterat att ta fram kunskap om i 
vilken utsträckning hjulinställningar och hjulbalans påverkar mängden däckslitagepartiklar. Därefter 
kan det bli aktuellt att utreda vilken typ av styrmedel eller åtgärd som bör införas.  

3.3.12. Vägmarkeringar med låg slitagebenägenhet 
Precisering: Främja forskning och utveckling av mindre slitagebenägna vägmarkeringar. 

Olika typer av vägmarkeringar har olika motståndskraft mot slitage. Slitaget ökar vid kallt klimat, med 
dubbdäckanvändning och vid vinterväghållande åtgärder såsom plogning och sandning. Genom att 
främja forskning och utveckling av mindre slitagebenägna vägmarkeringar kan slitaget minska. 

Livslängden hos vägmarkeringar är enligt Babić m.fl., (2015) generellt längst för vägmarkeringstejp 
(permanent) och tvåkomponentsystem av epoxi eller akrylat. Tvåkomponentsystem är dock enligt 
Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen (personlig kommunikation, hösten 2019) inte lämpliga i 
svenskt klimat. De är för hårda vilket medför att de lätt spricker i kallt klimat under inverkan av 
dubbdäcksslitage och plogning. Den vägmarkeringstyp som enligt Skandinaviska Vägmarkerings-
föreningen (personlig kommunikation, hösten 2019) bedömts vara lämpligast i svenskt klimat är 
termoplastiska vägmarkeringar med tillsats av etylenvinylacetat (EVA) som gör vägmarkeringen lite 
mer flexibel och mindre benägen att spricka. Det är också den typ av vägmarkeringar som dominerar 
på svenska vägar. Livslängden för termoplastiska vägmarkeringar är cirka 2–4 år (Babić m.fl., 2015). 
De senaste fem åren, sedan det nordiska certifieringssystemet för vägmarkeringar infördes, har 
funktionen på certifierade vägmarkeringar förbättrats och de klarar funktionskraven för retroreflektion 
vid många fler hjulpassager än tidigare (Söderberg, Trafikverket, personlig kommunikation 2020-06-
30; Fors, VTI, personlig kommunikation 2020-08-17).  

Termoplastiska vägmarkeringar är både viskösa och elastiska vilket medför många fördelar, men det 
kan också innebära nackdelar under vissa förhållanden (Mirabedini, m.fl., 2020). Under varma 
sommardagar finns det t.ex. risk för att vägmarkeringen flyter ut och att den samlar upp smuts, medan 
den i kall väderlek kan bli spröd och brytas sönder (Mirabedini, m.fl., 2020). Olika typer av tillsatser 
och formuleringar kan minska detta problem (i Sverige används som nämnts ovan t.ex. EVA som 
tillsats). Det finns sannolikt möjlighet att optimera formuleringarna ytterligare. Resultat från en 
forskningsstudie av Mirabedini, m.fl. (2020) visade till exempel att den termiska stabiliteten hos 
vägmarkeringen ökade och behovet av mjukgörare minskade vid tillsats av ett harts som behandlats 
med epoxiderad sojabönolja. I Figur 6 visas termoplastiska vägmarkeringar som har slitits olika 
mycket. 

I enstaka fall kan vissa vägmarkeringar ersättas med andra material och därmed minska utsläppen. I 
Göteborgs kommun har man t.ex. sedan några år tillbaka slutat använda vägmarkeringar av 
tvåkomponenttyp för att färga cykelfält röda och använder nu i stället röd asfalt (NCC, personlig 
kommunikation 2019-09-19). 
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Figur 6. Termoplastiska vägmarkeringar med varierande grad av slitage. Foto: Delilah Lithner.  

Positiva sidoeffekter 

Utveckling av vägmarkeringar som slits mindre medför en minskad kostnad för underhåll 
(borttagning, ommålning och inköp av vägmarkeringsprodukter).  

Negativa sidoeffekter 

Det finns en risk att nya mindre slitagebenägna vägmarkeringar skulle kunna innehålla mer farliga 
kemiska ämnen, vilket behöver beaktas. De skulle också kunna innehålla mindre farliga kemiska 
ämnen vilket i så fall skulle bli en positiv sidoeffekt. 

Diskussion och bedömning 

Att främja forskning och utveckling av nya vägmarkeringsformuleringar eller nya typer av 
vägmarkeringar som är mindre slitagebenägna kan vara ett verkningsfullt styrmedel för att minska 
slitaget av vägmarkeringar. Det är välkänt och välstuderat att vägmarkeringarna slits ner relativt fort 
och ommålning behövs med varierande frekvens. Däremot finns det inga data om mängden 
vägmarkeringspartiklar som slits bort från vägarna. Det går inte enbart att använda siffror om 
förbrukning av vägmarkeringsprodukter per år för att uppskatta hur mycket som slits bort. Detta beror 
dels på att mängden vägmarkeringar som aktivt avlägsnas före ommålning inte kommer med i dessa 
siffror, dels på att den ommålning som görs styrs av en fast tilldelad budgetram och därmed inte 
speglar behovet av ommålning (Söderberg, Trafikverket, personlig kommunikation 2020-03-18). 
Ommålning kan även ske genom att befintlig vägmarkering målas över. Kunskap om hur mycket 
vägmarkeringar som slits bort behövs som underlag för att dels bedöma problemets storlek ur ett 
mikroplastperspektiv (se styrmedel i avsnitt 3.6.1), dels bedöma potentialen att minska slitaget och 
mängden mikroplastpartiklar genom att utveckla mer slitagetåliga vägmarkeringsprodukter. 

Vår bedömning är att forskning och utveckling av nya förbättrade vägmarkeringsformuleringar eller 
nya typer av vägmarkeringar som är mindre slitagebenägna bör prioriteras.  
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3.3.13. Användning av certifierade vägmarkeringar  
Precisering: a) Främja forskning om huruvida certifierade vägmarkeringar är bättre ur mikroplastsynpunkt, 
samt b) införa riktlinjer om att använda certifierade vägmarkeringar även på kommunala vägar. 

Sedan 2015 finns ett nordiskt certifieringssystem för längsgående vägmarkeringar som gäller i 
Sverige, Norge och Danmark (Johansen & Fors, 2018). Vägmarkeringsprodukter som ska användas på 
de statliga vägarna måste vara godkända enligt certifieringssystemet för att få användas där. Krav på 
certifierade vägmarkeringar finns inte idag för kommunala vägar, men målsättningen är enligt 
Söderberg (Trafikverket, personlig kommunikation, 2020-06-30) att kommunerna också ska införa 
krav på certifiering. De statliga vägarna är 98 500 km och de kommunala vägarna och gatorna är 
42 800 km enligt siffror från 2019 (Trafikverket, 2020c).  

Certifieringen baseras på funktionsmätningar som främst är kopplade till hur väl markeringen syns, 
t.ex. mäts retroreflexion, luminanskoefficient, färg i dagsljus och fordonsbelysning, samt friktion 
(Johansen & Fors, 2018). De certifieras i relation till antalet hjulpassager som de klarar med 
bibehållen funktion, vilket anges med olika klasser (P0-P6) från ≤ 50 000 till 2 000 000 hjulpassager 
(Johansen & Fors, 2018). Mätningarna pågår under 1 till 2 år. Certifieringssystemet omfattar flera 
kategorier av vägmarkeringar som inkluderar vita och gula vägmarkeringar, olika tjocklekar och 
funktionsbehov. Funktionsbehovet kan se olika ut på olika vägar. På belysta vägar, som är vanligare 
på kommunala vägar i tätbebyggda områden är inte behovet av retroreflexion så stort och då kan i 
stället vägmarkeringar utan eller med mindre mängd glaspärlor användas, vilka inte slits lika fort. 
Därför har man i certifieringssystemet infört en kategori där kravet på retroreflexion är borttaget för att 
även vägmarkeringar utan glaspärlor eller mindre mängd glaspärlor ska kunna certifieras.  

Utöver certifiering skulle vägmarkeringarna kunna miljömärkas (se avsnitt 3.5.3).  

Positiva sidoeffekter 

Utökad användning vägmarkeringar som håller längre medför en minskad kostnad för underhåll (dvs. 
borttagning, ommålning och inköp av vägmarkeringsprodukter).  

Negativa sidoeffekter 

Det kostar pengar att få vägmarkeringen certifierad. Idag kostar det t.ex. 50 000 kr för två års 
uppföljning som ger klassificering upp till klass P5 respektive 35 000 kr för ett års uppföljning som 
ger klassificering upp till klass P4 (Fors, VTI, personlig kommunikation, 2020-12-22). Eftersom 
certifieringens testperiod är relativt kort (1–2 år) kan den inte visa hur länge vägmarkeringen håller 
totalt. Det är därför möjligt att en testad vägmarkering totalt slits ner snabbare än en vägmarkering 
som inte har testats.  

Diskussion och bedömning 

Eftersom certifieringssystemet inte mäter hur mycket av vägmarkeringen som totalt slits under dess 
livslängd kan inte en direkt koppling göras mellan certifierad vägmarkering och minskad mängd 
vägmarkeringspartiklar. Testerna är i första hand baserade på funktion och inte slitagemängd, men en 
del mått som ingår, t.ex. täckningsgrad, är ändå en indikation på slitage. Det hade varit bra om 
slitagemängd skulle kunna inkluderas i certifieringen, men detta har visat sig vara svårt att mäta och 
att utöka perioden till vägmarkeringens hela livslängd har inte bedömts ekonomiskt rimligt då den kan 
vara mer än 5 år. Trots vissa osäkerheter gällande total slitagemängd bedöms det sannolikt att 
certifierade vägmarkeringar ändå i genomsnitt ger ett lägre slitage. Riktlinjer till kommuner om att 
använda certifierade vägmarkeringar på allmänna vägar som kommunerna ansvarar för skulle kunna 
motiveras utifrån positiva sidoeffekter. Enbart ur mikroplastsynvinkel är det dock på grund av nämnda 
osäkerheter gällande slitagemängd svårt att motivera att det ska införas som ett absolut krav. 
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Att skriva in ett krav i AMA15 är enligt Söderberg (Trafikverket, personlig kommunikation 2020-06-
30) effektivt eftersom det då blir ett tekniskt krav. Implementeringstiden innan alla kommuner har 
infört ett krav på certifiering skulle kunna bli lång (> 6 år). AMA revideras med cirka 3–4 års 
mellanrum och kommunernas upphandlingar för vägmarkeringar löper på mellan 1 och 7 år 
(Söderberg, Trafikverket, personlig kommunikation 2020-06-30). 

Vår bedömning är att det bör prioriteras att främja forskning om huruvida certifierade vägmarkerings-
produkter är bättre ur mikroplastsynpunkt. Det saknas tillräckligt med kunskap för att enbart utifrån 
syftet att begränsa emissionen av mikroplastpartiklar införa riktlinjer om att använda certifierade 
vägmarkeringar även på kommunala gator och vägar och därför bör det inte prioriteras i dagsläget.  

3.3.14. Försänkning av vägmarkeringar 
Precisering: a) Utöka försök med försänkning av vägmarkeringar, samt b) utreda under vilka förutsättningar 
försänkning av vägmarkeringar kan vara lämpligt på det svenska vägnätet. 

En viktig faktor som kan påverka slitaget av vägmarkeringar är hur de appliceras. Idag läggs 
vägmarkeringar i Sverige ovanpå asfaltsytan vilket för termoplastiska vägmarkeringar innebär att de 
sticker upp cirka 2–4 mm ovanför den omgivande asfaltsytan (Linjemarkering Väst AB, 2020). För att 
minska slitaget på vägmarkeringarna kan de appliceras i fördjupningar i asfalten som skapats genom 
nedfräsning av asfalten så att vägmarkeringarna hamnar i samma nivå som omgivande asfalt. I Norge 
har vägmarkeringar som försänkts i asfalten utvärderas av Statens vegvesen (2010). Resultaten har 
både visat på minskat slitage och god prestanda när det gäller torr och våt retroreflektion (Statens 
vegvesen, 2010). Metoden att försänka vägmarkeringar har använts länge i t.ex. USA. I South Dakota 
började man testa försänkta vägmarkeringar på betongvägar redan 1995 och sedan dess används 
metoden i flera delstater (Construction equipment, 2012).  

I Sverige används på det statliga vägnätet huvudsakligen en asfaltsbeläggning som är mer stenrik och 
med liten andel finmaterial (ABS 1616) jämfört med den typ av asfaltsbeläggning som används i Norge 
(Söderberg, Trafikverket, personlig kommunikation 2020-06-30). Denna stenrika asfaltsbeläggning 
skadas mer vid nedfräsning. De räfflingsåtgärder (dvs. den nedfräsning av asfalten) som görs i Sverige 
mellan motstående körfält för att minska risken för krockar orsakar därför större skador och sår i 
asfaltsbeläggningen än de gör i Norge (Söderberg, Trafikverket, personlig kommunikation 2020-06-
30) Det bli också mer potthål och livslängden på beläggningen förkortas med cirka 1–2 år (Söderberg, 
Trafikverket, personlig kommunikation 2020-06-30). Försänkning av vägmarkeringar har inte valts i 
Sverige för att skadorna och därmed beläggningskostnaderna blir så höga (Söderberg, Trafikverket, 
personlig kommunikation 2020-06-30). På vissa delar av vägen och vid vissa typer av beläggning 
skulle det dock kunna vara en möjlig åtgärd. 

Det pågår försök i Sverige med att fräsa ner sinusräfflan, som finns som mitträffling på tvåfältsvägar, 
några millimeter extra och applicera vägmarkeringen försänkt i den i syfte att minska slitaget 
(Söderberg, Trafikverket, personlig kommunikation 2020-06-30). Idag ligger räfflans högsta nivå 
(toppen) i samma nivå som asfalten (vilket medför att vägmarkeringen hamnar över asfaltnivån) och 
den lägsta nivån ligger 10 mm under asfaltnivån. En extra nedfräsning med några millimeter har enligt 
Söderberg (personlig kommunikation 2020-06-30) potential att minska slitaget utan att beläggningen 
påverkas så mycket mer än vid den fräsning som annars görs för att skapa sinusräfflan.  

 
15 AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning och är en referensserie avsedd att tjäna som grund för 
framtagandet av tekniska beskrivningar. 
16 ABS16: Stenrik asfaltbetong med stenstorlek upp till 16 mm. 



48  VTI-rapport 1092 

En applicering av vägmarkeringar i nedfräst asfalt är lämpligast och innebär mindre skador på vägar 
och gator med finare stenmaterial. Grövre stenmaterial används ofta på högtrafikerade vägar medan 
finare stenmaterial ofta används när man i tätorter vill prioritera minskat buller.  

Positiva sidoeffekter 

Eventuellt skulle nedfräsning av sinusräfflan även medföra kostnadsbesparingar, men det finns inga 
slutliga resultat från försöken när detta skrivs (Söderberg, Trafikverket, personlig kommunikation 
2020-06-30). 

Negativa sidoeffekter 

Nedfräsning i stenrik asfaltsbeläggning medför stora beläggningsskador. Det i sin tur innebär stora 
kostnader för att reparera skadorna. 

Diskussion och bedömning 

Försänkning av vägmarkeringar har bedömts ha potential att minska slitaget av vägmarkeringar och 
därmed mängden mikroplastpartiklar. Eftersom den stenrika asfalt som huvudsakligen används på det 
statliga vägnätet medför att beläggningsskador vid nedfräsning blir stora har det bedömts (av 
Trafikverket) att försänkning av alla vägmarkeringar inte är aktuellt. Nedfräsning skulle dock kunna 
bli aktuellt på vissa vägar t.ex. vägar med tätare (mindre stenrik) asfaltsbeläggning (ABT17) som 
används för låg- och medeltrafikerade vägar, och vägar med mindre stenstorlek i asfaltsbeläggningen, 
samt på vissa delar av vägen t.ex. mittremsan. Om svenska försök visar på positiva resultat skulle detta 
kunna testas på fler ställen. Om även dessa test visar positiva resultat skulle ett beslut om nedfräsning i 
stor skala kunna fattas av Trafikverket relativt snabbt. Formellt behövs en ändring i Trafikverkets 
(2020a) ” Krav - VGU, Vägars och gators utformning”, vilket går relativt fort, men eftersom 
vägmarkeringskontrakten löper på cirka 4–5 år och de behöver löpa ut först kan implementeringstiden 
ändå bli ganska lång (Söderberg, personlig kommunikation, 2020-06-30). Ett ytterligare styrmedel 
skulle kunna vara att i upphandlingen inte låsa fast sig vid en sorts produkt eller teknik utan att i stället 
skriva in att teknik och produktval ska följa de rekommendationer som finns vid tidpunkten då 
vägmarkeringen ska appliceras. Kostnadseffektivitet och verkningsfullhet kan inte bedömas innan 
försök har utvärderats. 

Vår bedömning är att fördjupad utredning angående under vilka förutsättningar försänkning av 
vägmarkeringar kan vara lämpligt på det svenska vägnätet bör prioriteras. Parallellt med detta bör 
fortsatta försök med försänkning av vägmarkeringar också prioriteras. 

3.3.15. Vägbeläggning som minskar däckslitaget 
Precisering: a) Främja forskning om vägtextur och utveckla vägbeläggningar som optimeras för lågt 
däckslitage, samt b) utöka vägunderhållet. 

Vägbeläggningens mikro- och makrotextur bedöms ha stor betydelse för däckslitaget (Lundberg m.fl., 
2019; Pohrt, 2019). Forskning om hur vägtexturen kan optimeras för lågt däckslitage skulle kunna 
medföra att vägbeläggningar som orsakar mindre däckslitage utvecklas.  

Mikrotexturen omfattar det våglängdsintervall (1µm–500 µm) som återspeglar ytan på stenmaterialet i 
asfalten medan makrotexturen omfattar det våglängdsintervall (0,5 mm till 50 mm) som återspeglar 
ytan på asfaltsbeläggningen (Lundberg m.fl., 2019). En hög mikrotextur (dvs. grövre yta) ökar 
friktionen och bidrar därmed med ett större däckslitage (Lundberg m.fl, 2015) än en låg textur (dvs. 
jämnare yta). Friktionen domineras i låga hastigheter av mikrotexturen medan den i höga hastigheter 

 
17 ABT: Tät asfaltbetong. 
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domineras av makrotexturen (Lundberg m.fl, 2015). Vägytans textur påverkas av ballastens korn-
storlek och mineralsammansättning och av dubbdäcksanvändning. En del mineral är hårdare och en 
del spaltar sig eller spricker när de utsätts för tyck eller nötning vilket kan påverka däckslitaget 
(Andersson-Sköld m.fl., 2020). Eftersom det för friktionen är positivt med en hög texturnivå 
(Lundberg m.fl., 2015) kan detta hamna i konflikt med strävan att minska däckslitaget. 

Även större hål och ojämnheter kan medföra ökat slitage på däcken, vilket skulle kunna avhjälpas med 
utökat vägunderhåll. En väg med grov yta har enligt Continental (2021b) medelhög påverkan på 
däckslitaget, vilket bedömts utifrån en tregradig skala från låg till hög. 

Positiva sidoeffekter 

Vägbeläggningar som optimeras för lågt däckslitage kan eventuellt medföra mindre buller och minskat 
rullmotstånd och därmed minskad bränsleåtgång vilket medför minskad klimatpåverkan och minskade 
utsläpp av luftföroreningar. Minskat däckslitage ökar också däckets livslängd. Utökat underhåll kan ge 
ökad trafiksäkerhet och komfort och färre skador på fordon. 

Negativa sidoeffekter 

Vägbeläggningar som optimeras för lågt däckslitage kan medföra sämre friktion. Utökat underhåll 
medför en direkt kostnad, men även långsiktig kostnadseffektivitet behöver beaktas. 

Diskussion och bedömning 

Att utveckla en vägbeläggning som optimeras för lågt däckslitage kan vara komplicerat eftersom 
många olika viktiga säkerhets- och funktionskrav behöver beaktas samtidigt, och dessa kan stå i 
konflikt med önskemål om lågt däckslitage. Kunskap behövs om hur vägbeläggningar kan optimeras 
både för minskat däckslitage, och minskat buller och rullmotstånd med bibehållen trafiksäkerhet. Det 
finns inte heller tillräckligt med kunskap om i vilket utsträckning ökat vägunderhåll skulle kunna 
minska däckslitaget. 

Vår bedömning är att främja forskning för att ta fram kunskap om vägbeläggningar som ger minskat 
däckslitage är ett styrmedel som bör prioriteras. Vår bedömning är att mikroplast är en mindre viktig 
aspekt i förhållande till andra aspekter när det gäller frågan om ett utökat vägunderhåll. Att utöka 
vägunderhållet utifrån ett mikroplastperspektiv anser vi därför inte bör prioriteras i dagsläget.  

3.3.16. Vägutformning som minskar däckslitaget 
Precisering: a) Främja forskning om i vilken omfattning vägar och gators utformning påverkar däck- och 
vägslitaget, samt b) utforma vägar och gator med mindre andel tvära kurvor och branta backar. 

Vägens utformning påverkar däck- och vägslitaget. Genom att utforma vägar och gator med mindre 
andel tvära kurvor och branta backar skulle däckslitaget kunna minska. En väg som är utformad med 
kurvor, i synnerhet tvära kurvor, eller som har backar kan antas ge upphov till högre slitage än en väg 
som är rakare (Andersson-Sköld m.fl., 2020; Pohrt, 2019). 

Positiva sidoeffekter 

Vägar som saknar tvära kurvor och backar är positiva ur trafiksäkerhetssynpunkt och ur bränsle-
förbrukningssynpunkt vilket ger lägre utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. De medför också 
minskat buller. 

Negativa sidoeffekter 

Krav på att vägar ska vara raka och plana gör att möjligheten att anpassa vägen efter omgivningen 
minskar och därmed ökar påverkan på omgivningen (naturmiljön, bebyggelse, kulturmiljön och andra 
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värden). Kostnaden för att bygga och underhålla vägen kan också öka om man ska göra den plan vilket 
t.ex. kan innebära behov av tunnlar och omfattande sprängningar. 

Diskussion och bedömning 

Att minska andelen tvära kurvor och branta backar vid utformningen av nya vägar och upprustning av 
äldre vägar är bland annat positivt både ur slitage-, trafiksäkerhets- och bränsleförbrukningssynpunkt. 
I Trafikverkets (2020a) ”Krav – VGU, Vägars och gators utformning” anges redan idag gränsvärden 
och riktvärden t.ex. för hur tvära kurvor får vara och hur branta backar får vara vid krön. Dessa krav är 
obligatoriska för Trafikverket vid nybyggnad och större ombyggnadsåtgärder. I normalfallet ska de 
tillämpas även vid övriga ombyggnadsåtgärder, men avsteg får då göras om det inte är samhälls-
ekonomiskt lönsamt. För andra väghållare är kraven enbart vägledande (Trafikverket, 2020a), men 
även de skulle kunna beakta möjligheten att minska andelen tvära kurvor och branta backar vid 
utformningen av nya vägar.  

Det finns alltså redan styrmedel för detta för statliga vägar och en skärpning av kraven bedöms inte 
kunna motiveras enbart baserat på mikroplastutsläpp. I bedömningarna om avsteg från riktvärdena 
skulle dock utöver samhällsekonomiska aspekter även mikroplast kunna beaktas när kunskap har tagits 
fram om hur stor utsläppsreduktion det skulle ge. Samtidigt behöver både de negativa och positiva 
sidoeffekterna av rakare och planare vägar också beaktas. 

Vår bedömning är att det utifrån nuvarande kunskap om däck- och vägslitage inte bör prioriteras att 
skärpa kraven på vägars utformning. Detta beror bland annat på att det bedöms vara kostsamt och på 
att kunskapen om i vilken utsträckning vägars utformning påverkar emissionerna av däck- och 
vägslitagepartiklar är bristfällig. Vår bedömning är, trots bristen på kunskap, att framtagande av mer 
kunskap inte bör prioriteras i dagsläget. Det är sannolikt att andra aspekter än emissioner av däck- och 
vägslitagepartiklar, som t.ex. landskapsbild och kostnad, har större betydelse vid val av vägutformning 
än utsläpp av mikroplast från däck- och vägslitage.  

3.3.17. Hastighetsbegränsningar och hastighetsanpassning 
Precisering: a) Främja forskning om i vilken utsträckning hastighetsbegränsningar och hastighetsanpassning 
kan påverka mängden slitagepartiklar, samt b) införa hastighetsbegränsningar och hastighetsanpassning.  

Mängden av däckpartiklar som genereras ökar med hastigheten enligt Wang (2017) och Pohrt (2019). 
Högre hastigheter har i mätningar av Kwak m.fl. (2013) också visats öka genereringen av små 
däckslitagepartiklar (PM2,5 och PM10) jämfört med lägre hastigheter. Detta beror på den högre 
temperatur som däcken får vid högre hastigheter (Li m.fl., 2011). Genom att införa hastighets-
begränsningar skulle således däckslitaget och mängden fina däckpartiklar kunna minska. Körning med 
höga hastigheter i kurvor har av Foitzik m.fl. (2018) också visats generera högre utsläpp av ultrafina 
partiklar. Pohrt (2019) beräknar att en sänkning av hastigheten i en kurva från 50 km/h till 30 km/h 
skulle kunna minska däckslitaget med upp till 13 procent.  

Inbromsningar och accelerationer ökar emissionerna av däck- och vägslitagepartiklar. Inbromsningar 
har i mätningar av Kwak m.fl. (2013) visats ökat mängden små däckslitagepartiklar (PM2,5 och 
PM10) signifikant och accelerationer ökar däckslitaget enligt modelleringsstudier av bland andra 
Salminen (2014). Trafikplaneringslösningar som innebär att jämnare och lägre hastigheter kan hållas 
bidar till att minska däckslitaget. Vägar som är utformade med t.ex. stoppljus, väjningsplikt, fartgupp 
och trängselåtgärder medför fler inbromsningar och accelerationer vilket kan antas öka slitaget 
(Andersson-Sköld m.fl., 2020).  

Vem som får införa hastighetsbegränsningar beror på vägens storlek och var den ligger. Kommunen 
bestämmer om hastighetsbegränsningar på samtliga vägar inom tättbebyggt område och utanför 
tättbebyggt område om kommunen är väghållare. Länsstyrelsen beslutar om hastighetsbegränsningar 



VTI-rapport 1092  51 

på enskilda vägar och på en del statliga vägar utanför tättbebyggt område och Trafikverket beslutar om 
det på det större statliga vägnätet. 

Det finns även tekniker (avancerade förarassistanssystem) som medför hastighetsbegränsningar. 
System som hjälper föraren att inte köra fortare än tillåten hastighet kallas intelligent hastighets-
anpassning (Intelligent Speed Adapation eller Assistance, ISA). Det finns olika varianter: ett öppet 
system som varnar (med ljus eller ljud), ett halv-öppet system som ändrar trycket på gaspedalen och 
ett stängt system som minskar hastigheten automatiskt när tillåten hastighet överträds (Europeiska 
kommissionen, 2021a). 

Positiva sidoeffekter 

Sänkt hastighet kan medföra färre trafikolyckor, färre allvarliga olyckor, och minskad risk för 
förorening av mark och vatten vid utsläpp i samband med olyckor, minskad bränsleförbrukning och 
därmed också minskad klimatpåverkan och minskade utsläpp av luftföroreningar. Dessutom minskar 
bullret. Störst blir både de positiva sidoeffekterna och minskningen av däckslitage om hastighets-
sänkningen omfattar de högsta hastigheterna (Pohrt, 2019). Trafikplanering som minskar behovet av 
kraftiga inbromsningar och accelerationer kan även öka trafiksäkerheten. 

Negativa sidoeffekter 

Hastighetsbegränsningar kan leda till ökade restider och minskad tillgänglighet. Att ta bort stoppljus 
och skyltar med väjningsplikt kan påverka trafiksäkerheten negativt. 

Diskussion och bedömning 

Införande av hastighetsbegränsningar och trafikplaneringslösningar som ger ett jämnare trafiktempo 
kan motiveras utifrån flera positiva sidoeffekter, men det saknas tillräckligt med kunskap för att enbart 
utifrån ett mikroplastperspektiv motivera dessa åtgärder. Det saknas tillräckligt med underlag för att 
bedöma hur verkningsfullt styrmedlet är när det gäller att minska utsläppen av mikroplast från däck- 
och vägslitage. I bedömningen om hastighetsbegränsningar bör införas bör påverkan på restid och 
minskad tillgänglighet beaktas. Om restid och tillgänglighet inte påverkas för mycket kan genom-
förandet ske med små till relativt små insatser. Implementeringstiden kan vara mycket kort. För 
hastighetsbegränsningarna handlar det om några månader och för trafikplaneringslösningar ett eller ett 
par år. Även intelligenta hastighetsanpassningssystem kan totalt sett medföra lägre hastigheter och 
därmed minskade mikroplastutsläpp. I denna kartläggning har detta dock inte studerats närmare och 
kan därför inte bedömas. 

Vår bedömning är att det bör prioriteras att ta fram mer kunskap om i vilken utsträckning hastigheten 
påverkar emissionerna av däckslitagepartiklar. I ett nästa steg kan det bli aktuellt att införa 
hastighetsbegränsningar eller hastighetsanpassningar.  

3.3.18. Information om körstilens betydelse samt satsning på EcoDriving 
Precisering: a) Informera om körstilens betydelse, b) öka andelen EcoDriving-utbildade, samt c) främja 
utveckling och användning av effektiva EcoDriving-stödsystem. 

Körstilen påverkar däckslitaget. Körstil har enligt Continental (2021b) en hög påverkan på hur långt 
däcket kan köras innan det behöver bytas, vilket bedömts utifrån en tregradig skala från låg till hög. 
Sundt m.fl. (2016) bedömer att mjukare körstil kan minska genereringen av däckslitagepartiklar med 
10 procent i Norge. Vid kraftigare accelerationer, häftiga inbromsningar och hög hastighet i svängar 
ökar däckslitaget signifikant enligt Continental (2021b) och därmed mikroplastutsläppen. Genom 
information, utbildning och vägledning kan körstilens betydelse kopplat till däckslitage och mikro-
plastutsläpp belysas. 
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Detta kan göras inom ramen för körkortsutbildningen och annan utbildning t.ex. utbildning i sparsam 
körning, så kallad EcoDriving-utbildning. Vikten av en mjukare körstil lyfts redan idag fram utifrån 
olika aspekter i dessa utbildningar, men inte utifrån att en mjukare körstil även kan minska utsläpp av 
mikroplast från däck- och vägslitage (Gudmundsen, Yrkesförarcentrum, personlig kontakt 2021-06-
11). 

Inom EcoDriving-utbildningen lär man sig ett körsätt som bland annat innebär en mer planerad och 
mindre aggressiv körning med färre accelerationer och inbromsningar och en lägre och jämnare 
hastighet. Information ges bland annat om hur bränsleförbrukningen och däckslitaget kan minska och 
om vikten av optimalt däcktryck. EcoDriving ingår redan idag som ett teoretiskt och praktiskt moment 
i dagens körkortsutbildning och i teoretisk form i den utbildning som leder till yrkesförarkompetens-
bevis. Yrkesförarkompetensbevis krävs inom EU för att få utföra person- och godstransporter med 
buss och lastbil och för att få framföra fordon som kräver särskild körkortsbehörighet vilket regleras i 
Lag (SFS 2007:1157) om yrkesförarkompetens (Transportstyrelsen, 2021). Beviset gäller i fem år och 
därefter behöver föraren genomgå fortbildning för att förnya det (Transportstyrelsen, 2021). Att öka 
andelen som har genomgått EcoDriving-utbildning även inom andra grupper skulle kunna medföra 
minskade utsläpp av däckslitagepartiklar. 

Utöver EcoDriving-utbildning finns flera mer eller mindre avancerade EcoDriving-stödsystem som 
återkopplar till föraren under körning. En rad fleråriga EU-finansierade forskningsprojekt kopplade till 
EcoDriving har genomförts de senaste tio åren och det finns även pågående projekt. En utvärdering 
inom forskningsprojektet ecoDriver visade att EcoDriving-stödsystem är viktiga verktyg för att nå 
utsläppsminskning (Carsten, 2016). Den visade också att de system som är integrerade i fordonet är 
mer effektiva än de som inte är integrerade utan istället bygger på appar som t.ex. huvudsakligen 
förlitar sig till GPS-information.  

Den 1 maj 2020 startade de EU Horizon 2020-finansierade projekten ”uCARe” och ”MODALES” 
som ska pågå i tre år och som syftar till att minska transporternas påverkan på luftkvaliteten. En av 
delarna för att uppnå detta är att förse fordonsanvändare med enkla och effektiva instruktioner för att 
minska sina egna utsläpp (uCARe, 2020; Modales, 2019). Resultat från det här projekten skulle kunna 
användas för att identifiera sätt att påverka körbeteendet i syfte att minska mikroplastutsläppen. 

Det finns också telematiktjänster18 som levererar data i realtid från varje fordon och som används av 
företag med yrkesförare för att följa upp och optimera körningen utifrån många aspekter bland annat 
bränsleförbrukning, fordonets position och körlogg.  

Positiva sidoeffekter 

En mjukare körstil bidrar till ökad trafiksäkerhet och bättre trafikklimat samt till minskad bränsle-
förbrukning vilket medför mindre mängd luftföroreningar, minskad klimatpåverkan och lägre 
transportkostnader. En mjukare körstil minskar även mängden buller. Dessutom innebär en mjukare 
körstil ett minskat slitage på fordonet och vägen. 

Negativa sidoeffekter  

Vi har inte identifierat några andra negativa sidoeffekter än kostnader och tid för genomförandet. 

Diskussion och bedömning 

Eftersom information, utbildning och vägledning om körstilens betydelse när det gäller aspekter som 
trafiksäkerhet, utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samt däckslitage redan idag finns i t.ex. 
körkorts-, yrkesförarkompetensbevis- och EcoDriving-utbildning är det lätt och kräver liten insats att 

 
18 Telematik är ett teknikområde som omfattar telekommunikation, fordonsteknik, elektroteknik och 
datavetenskap. 
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lägga till information om däckslitage kopplat till mikroplast i dessa utbildningar, något som bekräftats 
av Gudmundsen (Yrkesförarcentrum, personlig kontakt 2021-06-11). Vår bedömning är dock att 
ytterligare ett argument för mjukare körstil nog inte medför att många fler motiveras till att köra med 
en mjukare körstil. Verkningsfullheten bedöms därför vara låg, men har ändå ett värde för att öka 
medvetenheten om sambandet mellan körstil och utsläpp av däck- och slitagepartiklar.  

Att öka andelen som har genomgått EcoDriving-utbildning bedöms däremot vara ett effektivt sätt få 
förare att köra med mjukare körstil och därmed minska utsläppen av däckslitagepartiklar. En viktig del 
i EcoDriving är minskad bränsleförbrukning vilket i sin tur medför minskade utsläpp av växthusgaser 
och luftföroreningar samt minskade transportkostnader. Dessutom ger en mjukare körstil positiva 
sidoeffekter såsom minskat buller, ökad trafiksäkerhet, bättre trafikklimat och minskat slitage på 
fordonet och vägen.  

EcoDriving-utbildningen kostar pengar och genomförs inte i så stor utsträckning av privatpersoner 
(förutom den del som ingår i körkortsutbildningen). Framför allt är det företag som antingen kräver att 
deras anställda har genomgått utbildningen (t.ex. åkerier) eller erbjuder sina anställda att få gå 
utbildningen. I den obligatoriska yrkesförarkompetensutbildningen ingår EcoDriving enbart i teoretisk 
form. Verkningsfullhet eller kostnadseffektivitet utifrån utsläpp av däck- och vägslitagepartiklar har 
inte utretts i denna rapport. Det antas ändå vara samhällsekonomiskt lönsamt att lägga till information 
om mikroplast kopplat till däckslitage i de olika Eco-driving-utbildningarna, samt att erbjuda en 
kostnadsfri webbaserad utbildning för de som inte har genomgått någon av dessa utbildningar. 
Utbildning i sparsam körning finns redan idag i webbaserad form. Kostnader för staten skulle då 
uppstå för att ta fram en sådan utbildning eller köpa en redan framtagen webbaserad utbildning och för 
de informationsinsatser som behövs för att uppmärksamma förare om att utbildningen finns. 

Vår bedömning är att det bör prioriteras högt att inom befintliga utbildningar lägga till information om 
körstilens betydelse för utsläpp av däckslitagepartiklar utifrån ett mikroplastperspektiv. Att öka 
andelen EcoDriving-utbildade t.ex. genom att erbjuda en gratis webbaserad utbildning bör prioriteras 
högt för fördjupad utredning. Prioriteringarna baseras framför allt på att körstilen har stor betydelse för 
däckslitage och att insatsen som krävs är förhållandevis liten. Vår bedömning är också att det bör vara 
högt prioriterat att fortsätta att främja forskning och utveckling av effektiva EcoDriving-stödsystem 
samt främja användningen av dem. 

3.3.19. Snöröjning optimerad för minskat slitage av vägmarkeringar 
Precisering: a) Främja forskning eller utredning om hur snöröjning kan optimeras för minskat slitage av 
vägmarkeringar, b) ta fram en vägledning, samt c) ställa krav vid upphandling. 

Snöröjning av vägar under vintern kan slita hårt på vägmarkeringar. Snöröjningen utförs antingen med 
plogbilar, snöskrapor (dvs. väghyvlar försedda med annat schaktblad vintertid) eller traktorer utrustade 
med plogblad. Det finns olika typer av skär till plogbladet. Stålskär och hårdmetallskär sliter mer på 
vägytan och vägmarkeringarna än plastskär och gummiskär (Ljungberg, 2000). 

Slitage av plast- och gummiskär kan dock också bidra till utsläpp av mikroplast. Fjädrande skär sliter 
mindre på vägbanan än fasta skär och minskar samtidigt också risken för skador på maskiner och 
maskinförare (Halmstads kommun, 2020) som till exempel kan uppstå om skäret hugger fast i asfalten. 
Fjädringen gör dock att plogbladen inte kommer igenom hårt packad snö. Vilka förhållanden som 
råder styr vilken typ av skär som är lämpligast att använda. Plast och gummiskär används exempelvis 
inte under isiga förhållanden. Väghyvlar (dvs. snöskrapor) däremot kan riva bort tillpackad is och snö 
(Halmstad kommun, 2020).  

Även hur plogen är inställd kan påverka slitaget (Söderberg, Trafikverket, personlig kommunikation 
2020-03-05). Genom att t.ex. välja rätt typ av skär och optimera ploginställningarna skulle slitaget av 
vägmarkeringar kunna minska. I Figur 7 visas snöröjning på en gång- och cykelbana.  
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Figur 7. Snöröjning av en gång- och cykelbana. Foto: Göran Blomqvist, VTI. 

Positiva sidoeffekter 

En mer skonsam snöröjning genom att på de platser det är lämpligt övergå från hårdmetallskär och 
vanliga stålskär till plast- eller gummiskär som dessutom fjädrar skulle även kunna medföra 
kostnadsbesparingar i form av minskat behov av underhåll av vägytan, mindre olycksrisker och 
mindre maskinskador.  

Negativa sidoeffekter  

En möjlig negativ sidoeffekt av att byta till gummi- och plastskär är att de i sig ger upphov till 
plastpartiklar. En annan negativ sidoeffekt är att varsam plogning kan medföra att mer snö och is blir 
kvar på vägarna, vilket kan öka olycksrisken och bränsleförbrukningen med dess följdeffekter. 

Diskussion och bedömning 

En potentiell åtgärd skulle kunna vara en utredning eller forskning som undersöker hur olika skär och 
inställningar kan optimeras med avseende på minskat slitage av vägmarkeringar men där man också 
beaktar risken för ökade utsläpp av mikroplast från själva skäret vid en eventuell övergång till plast- 
eller gummiskär. Denna kan ligga till grund för en vägledning som riktas till snöröjare och beställare 
av snöröjningstjänster om bland annat val av skär och inställningar för att minska slitage av 
vägmarkeringar och vägbana. Ett alternativ till vägledning är att beställaren, när tillräckligt med 
kunskap finns, ställer krav på entreprenören avseende typ av skär etc. vid upphandlingen. Eftersom 
Trafikverket och kommunerna anlitar ett mycket stort antal entreprenörer runt om i landet som 
använder olika skär och inställningar skulle t.ex. en kort vägledning i form av en instruktionsfilm 
kunna vara ett sätt för beställarna att nå ut till snöröjarna. Viktigt är då att hitta en nivå där plogningen 
inte blir för varsam så att snöröjningen blir sämre och olycksrisken ökar. Implementeringstiden för 
denna åtgärd bedöms vara kort (< 3 år). Verkningsfullhet och kostnadseffektivitet har inte kunnat 
bedömas, men eftersom den skulle kunna medföra minskade kostnader när det gäller underhåll, 
maskinskador och skär antas den totala kostnaden vara låg. 

Vår bedömning är att främja forskning, eller utredning om hur snöröjning kan optimeras, vilket bland 
annat infattar hur olika skär och inställningar kan optimeras för minskat slitage av vägmarkeringar bör 
prioriteras. I ett eventuellt nästa steg kan det bli aktuellt med att ta fram en vägledning eller ställa krav 
på entreprenörer angående tillvägagångssätt, val av skär etc., men det kan inte prioriteras i dagsläget. 
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3.3.20. Miljöanpassad upphandling 
Precisering: a) Identifiera vilka varor och tjänster som medför mindre belastning avseende däck- och 
vägslitagepartiklar och b) ställa krav vid offentlig upphandling. 

Miljöanpassad upphandling omfattar offentlig upphandling där hänsyn tas till olika miljöaspekter vid 
upphandlingen av varor och tjänster. Minskade mikroplastutsläpp från däck- och vägslitage skulle 
kunna vara en aspekt som vägs in i de val som görs. Den offentliga upphandlingen i Sverige uppgick 
2018 till cirka 706 miljarder kronor (exklusive moms) vilket motsvarar 17 procent av BNP till baspris 
(Töyrä m.fl., 2019), dvs. exklusive skatter och subventioner. Detta innebär att krav som ställs i den 
offentliga upphandlingen kan få stort genomslag. När det gäller mikroplastutsläpp kan upphandlingen 
medföra direkt utsläppsminskning men också påverka utvecklingen av marknaden som indirekt leder 
till minskad belastning. I dagsläget är det framför allt krav på sådant som leder till minskat trafikarbete 
som kan ställas kopplat till bland annat mikroplastutsläpp. När märkningssystem för däck och väg-
markeringar finns på plats kan även krav ställas i upphandlingen av däck och vägmarkeringar, samt på 
drift och underhåll när mer kunskap om detta tagits fram (t.ex. avseende mikroplastutsläpp kopplade 
till snöröjning och gatusopning).  

Positiva sidoeffekter 

Beroende på vilken vara eller tjänst det handlar om är det olika positiva sidoeffekter som är aktuella. 
Genom t.ex. upphandlingsavtal vid resor i tjänsten kan resultatet bli minskad klimatpåverkan, 
minskade utsläpp av luftföroreningar, minskad trängsel, minskad resursförbrukning och ökad 
trafiksäkerhet. 

Negativa sidoeffekter 

Krav på miljöanpassad upphandling kan medföra ökade kostnader om varorna och tjänsterna är dyrare. 
Man skulle också kunna tänka sig att något krav som medför mindre belastning av däck- och väg-
slitagepartiklar kan vara negativt ur någon annan aspekt t.ex. en annan miljöaspekt eller en trafik-
säkerhetsaspekt. Ett möjligt exempel är att däck som slits mindre kanske skulle kräva kemikalier som 
är miljö- eller hälsofarliga samtidigt som minskat däckslitage kan innebära minskad friktion och 
minskad trafiksäkerhet. 

Diskussion och bedömning 

Eftersom den offentliga upphandlingen står för en stor andel av vår konsumtion och miljöbelastning 
bedöms krav på typ av däck, fordon, transportsätt, drift och underhåll m.m. vid upphandling vara 
mycket effektivt för att hjälpa till att introducera bättre alternativ på marknaden. Det kan också t.ex. 
bidra med mer hållbara resor vilket sammantaget minskar belastningen av mikroplast från däck- och 
vägslitage. Detta kan både omfatta att minska utsläppen (delmål 1) och minska effekterna (delmål 3). 
Som exempel kan nämnas att Trafikverket och kommunerna står för huvuddelen av alla inköp av 
vägmarkeringar. Deras krav vid upphandling är därför avgörande för vilka vägmarkeringsprodukter 
som används, vilket i sin tur har betydelse för slitaget (se även avsnitt 3.3.13). Den offentliga 
upphandlingen av däck är också förhållandevis stor i och med de bussar som finns inom kollektiv-
trafiken och övriga fordon som används inom offentlig verksamhet. Vid denna upphandling finns 
möjlighet att påverka miljöfarlighet och slitagebenägenhet för de däck som används i offentlig sektor 
och indirekt påverka marknaden i miljövänlig riktning.  

Vår bedömning är att inom ramen för offentlig upphandling finns det en stor potential att minska 
miljö- och hälsopåverkan från däck- och vägslitagepartiklar inom tre av delmålen, dvs. att 1) minska 
utsläppen, 2) minska spridningen och 3) minska effekter och persistens. Idag är det dock på grund av 
avsaknad av kunskap inom en del områden inte möjligt att använda offentlig upphandling i mikro-
plastsyfte fullt ut. Den samlade verkningsfullheten av offentlig upphandling av varor och tjänster 
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bedöms vara stor. Verkningsfullheten och kostnadseffektiviteten bedöms variera kraftigt mellan 
offentlig upphandling av olika varor och tjänster och behöver därför utvärderas för varje alternativ 
(t.ex. upphandling av resor, däck, fordon, vägmarkeringar, snöröjning) för sig.  

Vår bedömning är att identifiera och ställa krav i offentlig upphandling på inköp av varor och tjänster 
som medför mindre belastning av däck- och vägslitagepartiklar bör prioriteras. I vissa fall behövs mer 
kunskap innan krav i den offentliga upphandlingen kan ställas och att t.ex. ett märkningssystem för 
däck och vägmarkeringar först tas fram. I andra fall, t.ex. när det gäller sådant som minskar transport-
arbetet på väg, kan man redan idag gå vidare och utreda och utveckla konkreta förslag på krav som 
kan ställas (t.ex. krav på genomgången EcoDriving-utbildning). 

3.4. Potentiella styrmedel och åtgärder för delmål 2 – Minska 
spridningen 

I detta avsnitt beskrivs styrmedel och åtgärder som primärt handlar om att minska spridningen eller 
öka kunskapen om spridningen så att lämpliga styrmedel och kan tas fram. Det kan t.ex. handla om 
uppsamling av däckpartiklar under färd, omhändertagande av vägdagvatten, vägrenhållningsvatten, 
sopsand och snö, samt sopning av gator.  

3.4.1. Uppsamling av däckpartiklar under färd 
Precisering: Främja forskning, utveckling och utvärdering av anordningar som samlar upp däckpartiklar under 
färd. 

En grupp studenter på Imperial College i London har uppfunnit en anordning för att fånga upp 
däckpartiklar från fordon vid färd (Wilson, 2020). Detta innebär att partiklarna som genereras kan 
samlas upp innan de släpps ut i miljön. Deras prototyp är en enkel anordning som fästs på hjulet och 
använder elektrostatisk kraft för att samla upp partiklar (Wilson, 2020), se Figur 8. 

 
Figur 8. Uppsamlingsanordning (prototyp) från The Tyre Collective som samlar upp 
däckslitagepartiklar under färd med hjälp av elektrostatisk kraft. Foton: The Tyre Collective. 
(Publicerade med tillstånd från The Tyre Collective, 2021.) 

De uppger att deras prototyp kan samla upp 60 procent av alla luftburna partiklar från däck under 
kontrollerade förhållanden (Wilson, 2020). Hur metodens effektivitet påverkas av t.ex. hastighet eller 
olika väglag är i skrivande stund inte utvärderat. Genom att främja forskning och utveckling inom 
detta område kan den här typen av anordningar utvecklas, utvärderas och nå marknaden snabbare.  

Positiva sidoeffekter 

Uppsamling av luftburna partiklar förbättrar luftkvalitén och minskar hälsopåverkan orsakad av små 
partiklar (PM2,5 och PM10) från trafiken vilket medför hälsovinster i synnerhet i tätbebyggda och hårt 
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trafikerade områden. Partiklarna samlas upp i koncentrerad form innan de har spridits ut i miljön vilket 
både minskar miljöpåverkan och underlättar hanteringen väsentligt.  

Negativa sidoeffekter 

En uppsamlingsanordning som monteras på varje däck kommer att kosta pengar i inköp. Förmodligen 
är kostnaden inte så hög eftersom partiklarna samlas upp genom en elektrostatisk kraft. Men 
anordningarna behövs på samtliga däck och de behöver tömmas när de fyllts med partiklar samt 
hanteras på rätt sätt (t.ex. eventuellt lämnas för återvinning) vilket medför en viss tidsåtgång och 
kostnad.  

Diskussion och bedömning 

Uppsamling av däckslitagepartiklar under färd är en fysisk åtgärd som bedöms kunna bli ett bra 
komplement till övriga styrmedel och åtgärder som handlar om att stoppa utsläppen så nära källan som 
möjligt. Eftersom prototypen fångar upp luftburna partiklar finns också en stor potential för minskad 
negativ hälsopåverkan i tätbebyggda eller hårt trafikerade områden vilket är en positiv sidoeffekt. Om 
uppsamlingseffektiviteten blir så hög som anges för prototypen (dvs. 60 procent av de luftburna 
partiklarna) är det en verkningsfull anordning för den luftburna fraktionen och sannolikt också 
kostnadseffektiv. Utrustningen är i nuläget en prototyp och effektiviteten i verkliga körförhållanden är 
inte utvärderad. 

Det kan dock vara svårt att få en frivillighet i att skaffa den här typen av uppsamlingsanordning 
eftersom det kostar pengar i inköp och tar tid i anspråk vid tömning. Sannolikt skulle det behövas 
tvingande lagstiftning eller subventioner för att få privatpersoner att skaffa sådana uppsamlings-
anordningar. För tyngre trafik och yrkestrafik skulle det vara lättare att ställa krav på att sådan 
anordning ska finnas. Möjligen skulle man t.ex. genom ändring i trafikförordningen (SFS 1998:1276) 
kunna koppla krav på användning av uppsamlingsanordning för att få att köra med fordonet i miljözon 
klass 3 (högsta klassen). Det behöver också utvecklas system för insamling (exempelvis på 
drivmedelsstationer och laddningsstationer) och för omhändertagande av partiklarna. Hur stor 
kostnaden i slutändan blir är svårt att bedöma eftersom anordningen inte finns som en kommersiell 
produkt utan enbart som prototyp. Vår bedömning är att främja forskning, utveckling och utvärdering 
av den här typen av partikeluppsamlare bör prioriteras högt.  

3.4.2. Hållbar hantering av vägdagvatten och däck- och vägslitageförorenade 
massor 

Precisering: Främja forskning och utveckling av hållbara lösningar för omhändertagande av vägdagvatten och 
massor som innehåller däck- och vägslitagepartiklar. 

Genom att omhänderta vägdagvatten på ett hållbart sätt kan spridningen av däck- och vägslitage-
partiklar till vattendrag, sjöar och hav minska. Även de massor som uppstår behöver hanteras på rätt 
sätt för att förhindra att partiklarna bara flyttas från en plats till en annan. Det finns olika befintliga 
metoder och lösningar för att omhänderta vägdagvatten, men dessa har inte utformats specifikt för att 
ta hand om däck- och vägslitagepartiklar. Med hjälp av forskning och utveckling kan hållbara system 
tas fram. 

Längs huvuddelen av det statliga vägnätet finns diken som primärt ska avvattna vägen men som 
beroende på utformning även kan fastlägga föroreningar (Vägverket, 2003). Dessa diken behöver 
rensas med jämna mellanrum och då uppstår massor som innehåller däck- och vägslitagepartiklar och 
som behöver omhändertas. På en del platser finns även vägdagvattenanläggningar som används för att 
fördröja och rena vägdagvatten. Den vanligaste typen av vägdagvattenanläggning i Sverige är 
dagvattendammar (CEDR, 2016). Vägdagvattendammarna är enligt Blecken (2016) konstruerade för 
att sedimentera partiklar inom storleksintervallet 10 µm till 5 mm och kan därför vara effektiva på att 
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avskilja mikroplastpartiklar. I en studie av Jönsson (2016) var avskiljningsgraden i två dagvatten-
dammar 90–100 procent för mikroplastpartiklar större än 20 µm. Sediment behöver dock rensas bort 
från dammarna när sedimentmängden medför risk för partikeltransport eller stör anläggningen på 
annat sätt (Wadsten & Arm, 2008) vilket är en nackdel eftersom det medför att partiklarna sprids 
vidare till de platser där massorna läggs upp. Dessutom kräver de stora ytor och kan därför oftast inte 
användas i mer tätbebyggda områden. Där är i stället olika filtertekniker t.ex. brunnsfilter och 
fördröjningsmagasin vanligare.  

En del av vägdagvattnet i tätbebyggda områden leds via kombinerade ledningar till avloppsrenings-
verk där huvuddelen av mikroplastpartiklarna avskiljs till avloppsslammet. Beroende på hur slammet 
sedan används kan partiklarna spridas vidare i miljön t.ex. till åkermark om slammet används som 
gödselmedel. Kombinerade system för dagvatten och avloppsvatten byggdes i tätbebyggda områden 
fram till 1950-talet och utgör idag cirka 13 procent av avloppsnätet (Svenskt vatten, 2016). Dagvatten 
från hårdgjorda ytor i urban miljö leds i dagsläget främst ner i diken och rännstensbrunnar och därefter 
i ledningsnät till en närliggande recipient (Naturvårdsverket, 2019a). 

I Trafikverkets intrastrukturregelverk (TRVINFRA-00231) anges krav för dimensionering och 
utformning av avvattningssystem för väg och järnväg (Trafikverket, 2020e). Som övergripande 
dimensionskrav anges att ” Ett avvattningssystem ska kunna ta emot och hantera dimensionerande 
flöde och vattennivå under sin avsedda tekniska livslängd så att trafiken inte påverkas och så att 
oacceptabla konsekvenser på konstruktioner, kringliggande mark, vatten och fastigheter undviks”. 
Avvattningen regleras i olika miljölagstiftning t.ex. i miljöbalken (SFS 1998:808) och i lagen med 
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (SFS 1998:812). 

Positiva sidoeffekter 

Vägdagvattenlösningar som avskiljer mikroplast kan också avskilja andra föroreningar t.ex. kemiska 
ämnen. De minskar också risken för översvämningar, kan bidra till närsaltsreduktion och tillföra 
estetiska och ekologiska värden. 

Negativa sidoeffekter 

Vägdagvattenlösningar kan medföra betydande kostnader vid anläggande och drift och underhåll, t.ex. 
rensning och byte av filter. En del dagvattenlösningar t.ex. dammar är utrymmeskrävande och ger 
upphov till stora volymer förorenade massor eller sediment. 

Diskussion och bedömning 

Åtgärder som medför att vägdagvatten omhändertas med hänsyn till däck- och vägslitagepartiklar 
bedöms viktiga för att minska spridning av mikroplast till vattenområden. Positiva sidoeffekter är ofta 
att olika föroreningar fångas och att risken för översvämningar minskar. Det är dock viktigt att krav 
ställs på hållbart omhändertagandet av de massor som uppkommer så att inte problemet bara flyttas 
från en plats till en annan. Det är en fördel om så liten mängd förorenade massor som möjligt behöver 
hanteras. Därför behövs vidare forskning för att ta fram effektiva och praktiskt tillämpbara renings-
system för vägdagvatten som inte genererar stora volymer förorenade massor. Det bedrivs idag 
forskning om reningstekniker för vägdagvatten, bland annat inom CEDR (Conference of European 
Directors of Roads) och vid flera universitet och högskolor i Sverige och andra delar av världen. 

Även om det finns många befintliga tekniker för att rena dagvatten, vägdagvatten och avloppsvatten, 
saknas kunskap om hur man får en hållbar hantering av däck- och vägslitagepartiklar med hänsyn till 
dels omhändertagande av massor efter avskiljning från vatten, dels hur de minsta partiklarna ska 
fångas upp. Också när det gäller spridningen av partiklarna i vägdiken och olika dagvattensystem 
saknas kunskap. Forskning om spridning behövs därför också för att rätt åtgärder ska kunna sättas in 
på rätt plats (se avsnitt 3.6.1). 
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Naturvårdsverket bedömde i redovisningen av sitt regeringsuppdrag om mikroplast 2019 att det finns 
behov av att minska spridning av mikroplast via dagvattnet och utveckla kostnadseffektiva renings-
tekniker med särskilt fokus på de som ligger nära källan (dvs. trafikdagvatten och ytor i tätbebyggelse 
med utrymmesbrist) (Naturvårdsverket, 2019b). Därefter fick de i uppdrag av regeringen att fördela 
bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön (totalt 175 miljoner fram till 2023), bland annat bidrag 
till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten 
(Naturvårdsverket, 2021b).  

Vår bedömning är att forskning och utveckling om hållbara lösningar för omhändertagande av 
vägdagvatten och massor som innehåller däck- och vägslitagepartiklar bör prioriteras högt.  

3.4.3.  Städning av gator och vägar samt möjligheter till optimering 
Precisering: a) Främja forskning om hur sopning av gator och vägar påverkar spridningen av mikroplast och b) 
utvärdera vilka möjligheter till optimering som finns. 

En del av däck- och vägslitagepartiklarna hamnar på vägen eller gatan. Förbättrad städning av gator 
och vägar skulle kunna vara en åtgärd som minskar spridningen av mikroplast från däck- och 
vägslitage. Sundt m.fl. (2016) har bedömt att den åtgärden samt trafikbegränsande åtgärder och 
mjukare körbeteende har stor potential att minska mängden mikroplastpartiklar från vägtrafiken i 
Norge.  

Olika typer av städmaskiner och städtekniker har olika god förmåga att samla upp vägdamm och olika 
fraktioner av vägdamm. Städningen kan inkludera sopning, spolning, vakuum, torrsug, våtsug, 
högtrycksspolning, tvål m.m. Städeffekten påverkas av vilka tekniker och kombinationer av tekniker 
som användas men kan t.ex. också påverkas positivt av lägre körhastighet vid städningen. Även 
städstrategier kan påverka resultatet, t.ex. när på året städning eller när i förhållande till nederbörd som 
städningen utförs. Resultatet av städningen påverkas förutom av själva städningen och när den utförs 
även av mängden damm på vägytan, dammets egenskaper och vägytans textur, skick och fuktighet 
(Järlskog m.fl. 2017).  

Enligt studier av Järlskog m.fl. (2017) och Polukarova m.fl. (2020) kunde vissa städmaskiner fånga 
upp mikro- och nanopartiklar. I gatusopningsvattnet identifierades nanopartiklar 1–300 nm och 
mycket höga halter av organiska miljögifter som alifater, flyktiga aromater, ftalater och polycykliska 
aromatiska kolväten (PAH) vilket innebär att det finns behov av att rena gatusopningsvatten 
(Polukarova m.fl., 2020). Även sopsanden kan innehålla mikroplast och föroreningar. En annan studie 
av Aronsson m.fl. (2018) visade förekomst av mikroplast- samt gummi- och bitumenpartiklar i 
gatusopningsvattnet i storlekar från 100 μm (som var den minsta fraktion som mättes). Det saknas 
dock kunskap om hur effektiv olika typer av gatustädning är för att minska spridningen av mikroplast 
från däck- och vägslitage. Gatusopning kan också generera mikroplast om sopningsmaskiner med 
plastborst används eftersom plastborsten slits. I Figur 9 visas borstar och spolutrustning på en 
städmaskin. 

Hur sopsand, sopningsvatten och vatten från tvättning av sand hanteras är avgörande för om däck- och 
vägslitagepartiklarna och miljöfarliga ämnen enbart flyttas från en plats till en annan eller om 
spridningen av partiklarna reduceras. En del av sopsanden läggs på deponi medan resterande del 
återanvänds på olika sätt, exempelvis används sandningssand vid vägbyggen, bullervallar och 
ledningsarbeten (Stockholms stad, 2019a). 
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Figur 9. Borstar och spolutrustning på städmaskin. Foto: Mats Gustafsson, VTI. 

I Stockholms stads (2019a) handlingsplan mot mikroplast finns två åtgärder kopplade till 
gatusopningssand. Dessa handlar om att analysera uppsopad gatusand med avseende på mikroplast 
och att följa teknikutvecklingen och undersöka möjligheter att rena uppsopad sand. 

Positiva sidoeffekter 

Utökad och förbättrad sopning av gator och vägar skulle kunna medföra att även andra föroreningar 
och små partiklar avlägsnas och att belastningen av dessa minskar om omhändertagandet sker på rätt 
sätt. Effektiv gatusopning kan även bidra till minskad uppvirvling av inandningsbara partiklar och 
förbättrad luftkvalitet i väg- och gatumiljöer även om flera studier visar att många standardmetoder för 
städning inte är effektiva för så små partiklar (Amato m.fl., 2010 och Mats Gustafsson, VTI, personlig 
kommunikation maj 2021).  

Negativa sidoeffekter 

Vid sopning med plastborstar slits plastborstarna ner vilket leder till plastpartiklar från borsten 
genereras. En utökning av sopningsfrekvensen och särskilt omhändertagande av sopsand, sopvatten 
och sandtvättningsvatten eller slam skulle medföra ökade löpande kostnader. Mer frekvent 
gatusopning på nätterna i tätorter kan också medföra buller och innebära restriktioner för 
gatuparkering. Om sopning sker med stålborstar i stället för plast innebär det ökat vägslitage och 
partiklar från bland annat vägmarkeringar. 

Diskussion och bedömning 

Sopning av gator och vägar skulle eventuellt kunna vara en möjlig åtgärd för att minska spridningen 
av mikroplast, i synnerhet om sopning sker utan plastborstar och om sopsand och vatten från 
sopningen omhändertas på rätt sätt. Det finns dock några frågor gällande gatu- och vägsopning och 
mikroplast som behöver utredas först. De handlar om hur effektiv sopning är för att minska spridning 
av mikroplast, hur sand och vatten från sopningen hanteras och bör hanteras samt hur mycket 
mikroplast som tillförs genom sopning med plastborst. 
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Eftersom gatusopning är en pågående åtgärd som genomförs i andra syften än att specifikt minska 
utsläppen av mikroplast behöver det utredas på vilket sätt och i vilken omfattning gatusopning bör 
genomföras för att vara optimal utifrån flera aspekter och där mikroplast bör vara en av dem. 

Stockholms stads kunskapshöjande åtgärder om sopsand bedöms vara viktiga att genomföra i detta 
sammanhang. Eftersom gatusopning sker redan idag bör en mindre anpassning av gatusopningen där 
man även beaktar frågan om spridning av mikroplast inte vara särskilt kostnadskrävande.  

Vår bedömning är att främja forskning om hur sopning av gator och vägar påverkar spridningen av 
mikroplast bör prioriteras högt. I ett eventuellt andra steg kan det bli aktuellt att utreda vilka 
möjligheter till optimering som finns, men det kan inte prioriteras i dagsläget. 

3.4.4. Dammbindningsåtgärder  
Precisering: Främja forskning om hur dammbindning påverkar spridning av mikroplast. 

Genom dammbindning på vägarna kan uppvirvling av vägdamm minska och därmed skulle 
spridningen av mikroplastpartikar framför allt till luft kunna minska. Kunskapen om hur spridningen 
totalt sett påverkas är dock begränsad och behöver studeras. 

Dammbindning innebär att dammbindningsmedel i form av en saltlösning sprayas på vägbanan för att 
den ska hållas fuktig (SOU 2015:27). Försök som genomförts av Gustafsson m.fl. (2010) med fyra 
olika dammbindningsmedel (dvs. kalciumklorid (CaCl2), magnesiumklorid (MgCl2), kalcium-
magnesiumacetat (CMA) och sockerlösning) visar att de olika dammbindningsmedlen var ungefär 
likvärdiga när det gäller hur mycket damm de binder, men att deras påverkan på friktionen mellan 
däck och vägyta varierar. Kalciumklorid hade bäst friktionsegenskaper, men har nackdelen att vara 
korrosiv mot t.ex. betong och metall (Gustafsson, m.fl., 2010).  

Stockholms stad har sedan 2011 bedrivit arbete för att försöka minska partikelhalterna i luften med 
hjälp av städning med vakuumsug och dammbindning med kalciummagnesiumacetat som är tänkta att 
minska uppvirvlingen av partiklar (Gustafsson m.fl., 2018). Effekterna har följts upp av VTI och SLB-
analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm (Gustafsson m.fl., 2018). Utvärderingen visar att 
åtgärderna minskar PM10-halterna, men att det är svårt att optimera dammbindningen då den 
genomförs efter ett fast schema (måndag, onsdag och fredag) istället för vid behov. Det innebär att 
dammbindningsåtgärder ibland inte genomförs när de behövs och ibland genomförs när de inte 
behövs. Överskridanden av miljökvalitetsnormerna sker därför ibland när de kunde ha undvikits 
samtidigt som kostnaderna kan bli onödigt höga (Gustafsson m.fl., 2018). 

Positiva sidoeffekter 

Dammbindning medför att PM2,5 och PM10-halterna kan minska samt att överskridanden av 
miljökvalitetsnormerna för luft kan undvikas, vilket är positivt för människors hälsa (Gustafsson m.fl., 
2019a, Gustafsson m.fl., 2019b, Gjerstad m.fl., 2019). 

Negativa sidoeffekter  

Dammbindning tar inte bort dammet från vägen. I stället för att virvla upp kan det hamna i dagvattnet 
vid aktiv spolning eller vid nederbörd. Dessutom är det sannolikt att det är svårare för städmaskiner att 
ta upp dammet om man tillfört dammbindningsmedel (framför allt det mest finkorniga dammet) 
(Andersson-Sköld m.fl., 2020). 

Dammbindningens effekt varierar beroende på luftfuktighet. Effekten varar längre vid hög 
luftfuktighet på hösten, än på våren då luftfuktigheten och solinstrålningen ökar och torkar upp vägen 
snabbare (Gustafsson m.fl., 2010). Dammbindning är dessutom kostsamt. För Stockholm stad uppgick 
den årliga kostnaden till cirka 40 miljoner kronor för den dammbindning som genomförts på ett 30-tal 
gator mellan 2013 och 2015 (SOU 2015:27).  
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Av de dammbindningskemikalier som främst används i Sverige är både magnesiumklorid och 
kalciumklorid korrosiva och har negativa effekter på vegetation och grund- och ytvatten. Kalcium-
magnesiumacetat däremot (CMA) är inte lika korrosivt och mer miljövänligt, men vid högre 
koncentrationer kan nedbrytningen av CMA orsaka syrebrist i vattenmiljöer (Gustafsson m.fl., 2010). 

Diskussion och bedömning 

Dammbindning bedöms inte vara en särskilt verkningsfull åtgärd för att minska spridningen av 
mikroplast. Det skulle till och med kunna medföra ökad spridning till vattenmiljön via dagvatten vid 
aktiv spolning eller nederbörd. Däremot fungerar dammbindning som åtgärd för att tillfälligt minska 
höga partikelhalter i luften. Det är också en åtgärd som redan används i detta syfte. Att klara 
luftkvalitetsnormerna är mycket viktigt och något som dammbindning kan bidra till. Åtgärden 
dammbindning och åtgärden gatusopning behöver utvärderas i ett sammanhang för att det ska var 
möjligt att bedöma om och hur dessa två åtgärder ska kunna användas optimalt för att både minska 
spridningen av mikroplast från däck- och vägslitage och för att uppnå andra positiva effekter av dessa 
åtgärder. Även om dammbindning inte bedöms vara en verkningsfull åtgärd för att minska spridningen 
av mikroplast så är det möjligt att kostnaden för att anpassa redan befintliga dammbindningsåtgärder 
genom att också beakta spridningen av mikroplast inte blir så stor. Då skulle eventuellt den låga 
insatsen kunna motivera åtgärden trots låg verkningsfullhet. Med tanke på att åtgärden bedöms ha liten 
potential att minska spridningen av mikroplast är vår samlade bedömning att denna åtgärd inte hör till 
de åtgärder som bör prioriteras i dagsläget. 

3.4.5. Hållbar hantering av mikroplast i snömassor 
Precisering: a) Främja forskning om huruvida mikroplast i snömassor utgör ett potentiellt problem, samt b) 
utreda lämplig hantering av snömassor. 

Vintertid ansamlas partiklar och föroreningar från vägtrafiken i snö på vägar och gator. Dagens 
rekommendation är att snö från snöröjning antingen läggs på mark i närområdet där den får ligga tills 
den smälter, eller på anvisad snöuppläggningsplats. Om snöuppläggningsplatserna inte räcker till kan i 
vissa fall dispens från det generella dumpningsförbudet erhållas. Vid bedömningen om dispens ska ges 
för dumpning bör spridning av mikroplast också beaktas. 

Det saknas dock kunskap om hur mycket mikroplast från däck- och vägslitage som finns i snömassor 
och vilka risker detta kan medföra vid uppläggning av större volymer snömassor samt vid dispenser 
för dumpning av snö i vattenområden. I Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av 
mikroplast 2020–2024 finns tre åtgärder kopplade till mikroplast i snö (Stockholms stad, 2019a). 
Dessa handlar om att 

1) säkerställa platser som långsiktigt kan användas för snöupplag och anpassa dessa så att 
spridning av mikroplast undviks 

2) analysera dumpad snö och uppsopad gatusand med avseende på mikroplast 

3) följa teknikutvecklingen och undersöka möjligheter att rena dumpad snö och uppsopad sand.  

Positiva sidoeffekter 

Positiva sidoeffekter kan inte bedömas då utgången av kartläggning och behov av omhändertagande 
inte är känd. 

Negativa sidoeffekter  

Vi kan inte se några andra negativa sidoeffekter än kostnader och tid för genomförandet. 
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Diskussion och bedömning 

En kartläggning av mängden mikroplast från däck- och vägslitage i snömassor, hur dessa massor 
hanteras och i vilka miljöer de hamnar bedöms behövas som underlag för att bedöma riskerna med 
dagens hantering och för att bedöma om massorna skulle behöva hanteras på annat sätt. Eftersom olika 
miljöer är olika känsliga behöver hanteringen utformas med hänsyn till den miljö där massorna ska 
deponeras. I Figur 10 visas exempel på en mindre lämplig plats för dumpning av snö alldeles invid en 
damm anlagd för groddjur. Det är också viktigt, i synnerhet i större städer, att säkerställa och anpassa 
platser för snöupplag för att minska spridningen av mikroplast och minska behovet av dumpning. 
Resultaten av kartläggningen skulle också kunna visa om det finns behov att rena massorna eller inte. 
De åtgärder avseende snö som finns i Stockholms stads handlingsplan mot mikroplast bedöms vara 
mycket relevanta för att få klarhet i detta.  

 
Figur 10. Förorenad snö deponerad intill en anlagd damm för groddjur, Vinterviken Stockholm. Foto: 
Mikael Johannesson, VTI. 

Vår bedömning är att främja forskning om huruvida mikroplast i snömassor utgör ett potentiellt 
problem bör prioriteras högt. Beroende på utfallet bör det i ett andra skede utredas vilken hantering 
som är lämplig, men det kan inte prioriteras i dagsläget. 

3.4.6. Reglering av användningen av uttjänta däck 
Precisering: Införa a) krav i producentansvaret för uttjänta däck avseende spridning av mikroplast, samt b) 
anmälningsplikt för anläggningar med konstgräs, gjutet granulat och ridanläggningar som innehåller gummi 
eller plast. 

Styrmedel som rör användningen av uttjänta däck ingår inte direkt under styrmedel mot däck- och 
vägslitage. De tas ändå upp i denna kartläggning eftersom däckavfall uppstår som en konsekvens av 
att däcken slits ut och att de sedan kan användas till nya produkter som medför spridning av 
mikroplast.  

För uttjänta däck finns styrmedel i form av en förordning (SFS 1994:1236) om producentansvar för 
däck som innebär att den som producerar, importerar eller säljer däck ska ta emot uttjänta däck och se 
till att däcken återanvänds, materialåtervinns eller omhändertas på annat miljömässigt godtagbart sätt 
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(Naturvårdsverket, 2020c). Vissa användningsområden och viss hantering kan medföra spridning av 
mikroplast. I förordningen om producentansvar för däck finns inga krav på att återanvändningen eller 
återvinningen behöver vara miljömässigt godtagbar utan det räcker med att det är återanvändning eller 
återvinning.  

För de däckfraktioner som används på sådant sätt att de kommer tillbaka ut i miljön gäller i dagsläget 
enbart generella krav t.ex. de som ställs i miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap.). För att öka 
skyddet skulle förordningen om producentansvar kunna utökas med en skrivning om att användningen 
av uttjänta däck ska ske på sådant sätt att spridning av mikroplast och kemiska ämnen från uttjänta 
däck till miljön minimeras. 

Enligt Svensk Däckåtervinning (2020) är insamlingen av däck mer än 100 procent om man jämför 
antalet insamlade däck (92 574 ton år 2019) med antalet importerade däck under samma år. I 
återvinningsstatistiken ingår inte däckstommar (som t.ex. ska användas för regummering) eftersom 
dessa sorteras ut innan de skickas för återvinning. Av de lastbils- och bussdäck som säljs i Sverige är 
cirka 45 procent regummerade, medan andelen regummerade personbilsdäck är försumbar (Svensk 
Däckåtervinning, 2020). I producentansvaret och återvinningsstatistiken ingår inte heller däck som är 
originalmonterade på fordon under 3,5 ton då de i stället ingår i producentansvaret för fordonen 
(Svensk Däckåtervinning, 2020).  

De insamlade däcken sorteras och behandlas för olika användningsområden i form av hela däck, klipp, 
granulat eller pulver (Svensk Däckåtervinning, 2020). I granuleringsprocessen urskiljs gummi, textil 
och stål i separata fraktioner som återvinns separat (Svensk Däckåtervinning, 2020). De olika 
däckåtervinningskategorierna fördelade sig år 2019 enligt Svensk Däckåtervinning på följande sätt: 

• Energiutvinning 69,7 % (varav cementindustrin 30,1 %) 

• Övrig materialåtervinning (t.ex. stål från däcket och däck som går till pyrolys) 15,6 % 

• Materialåtervinning sprängmattor 5,9 % 

• Materialåtervinning granulat 4,5 % 

• Materialersättning (t.ex. grus i dräneringslager) 3,2 % 

• Export hela däck 1,1 %. 

Andelarna i dessa kategorier har varierat de senaste åren. Framför allt har andelen materialåtervinning 
som går till sprängmattor och granulat halverats, vilket enligt Svensk Däckåtervinning (2020) är en 
konsekvens av rapporter om mikroplast och konstgräsplaner. Den största delen, nästan 70 procent går 
idag till energiutvinning där cementindustrin är den största mottagaren.  

Naturvårdsverket (2019b) föreslår i ett regeringsuppdrag om mikroplaster i miljön att anläggningar 
större än 200 m2 med konstgräs eller gjutet granulat och ridanläggningar som innehåller gummi eller 
plast ska omfattas av anmälningsplikt för att möjliggöra för kommunen att ställa de krav som behövs 
när det gäller anläggande och underhåll (t.ex. installationer för att samla dagvatten och filtrera 
partiklar). De föreslår även att befintlig vägledning om konstgräs utökas till att omfatta anläggningar 
utomhus för idrott och lek som har underlag som innehåller produkter av gummi eller plast. I Figur 11 
visas ett exempel på en åtgärd vid en konstgräsplan där gummigranulat från skor och kläder borstas av 
på en borstningsstation för att minska spridningen av gummigranulat från planen. 
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Figur 11. Konstgräsplan med gummigranulat samt borstningsstation med tillhörande informations-
skylt: ”Vi måste tänka på miljön. Borsta av skor och kläder här. Vi återför granulatet till 
konstgräsplanen.” Foto: Delilah Lithner. 

ECHA19 har på uppdrag av EU-kommissionen tagit fram ett förslag om att begränsa avsiktligt tillsatt 
mikroplast20 som har varit ute på remiss men som inte har beslutats. I förslaget finns två alternativ som 
innebär att gummigranulat antingen omfattas respektive inte omfattas av de begränsningar som 
föreslås (ECHA, 2020).  

Positiva sidoeffekter 

Uppsamlingssystem till konstgräsplaner kan medföra lägre kostnader eftersom mindre mängd 
gummigranulat behöver köpas in för påfyllning av planen. De gummigranulat som fångas upp inom 
området kan återanvändas på planen, vilket också är positivt ur resurssynvinkel. 

Negativa sidoeffekter 

Om användningen av uttjänta däck regleras kan det medföra en minskad efterfrågan på 
materialåtervunna däck och att i stället en större mängd uttjänta däck går till energiutvinning. 
Energiutvinning medför utsläpp av koldioxid och luftföroreningar. Om anmälningsplikt införs får 
verksamhetsutövaren ökade kostnader när det gäller tillsynsavgifter och åtgärder som minskar 
spridningen (t.ex. uppsamlingsanordningar eller system). 

Diskussion och bedömning 

Vi bedömer att det vore bra om förordningen om producentansvar utökades med en skrivning om att 
användningen av uttjänta däck ska ske på sådant sätt att spridning av mikroplast och kemiska ämnen 
från uttjänta däck minimeras eftersom det blir en generell bestämmelse som motverkar spridning.  

 
19 ECHA: European Chemicals Agency. 
20 Annex XV restriction dossier proposal (begränsningsförslag): https://echa.europa.eu/sv/registry-of-restriction-
intentions/-/dislist/details/0b0236e18244cd73 

https://echa.europa.eu/sv/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18244cd73
https://echa.europa.eu/sv/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18244cd73
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Införande av anmälningsplikt för utomhusanläggningar skulle kräva en ny bestämmelse i miljö-
prövningsförordningen som beslutas av regeringen. Verkningsfullheten av att införa anmälningsplikt 
bedöms vara mycket god eftersom spridningen av gummigranulat från välskötta anläggningar kan 
skilja sig mycket från anläggningar som inte har gjort anpassningar för att minska spridningen. 
Kostnader som tillkommer vid anmälningsplikt är avgifter för anmälan och tillsynsbesök vilket 
bekostas av verksamhetsutövaren. Genomförandet bedöms inte vara förknippat med några svårigheter. 

Kostnaden för en förordningsändring omfattar framför den arbetstid som går åt för att ändra 
förordningen. Genomförandet följer den normala gången för förordningsändring och bedöms vara 
relativt enkelt. Implementeringstiden bedöms vara kort (< 3 år). Från promemoria till beslut av 
regeringen och därefter ikraftträdande tar det minst 3–4 månader. Sannolikt skulle det ta längre tid för 
den här typen av förordningsändring eftersom den inte är av brådskande karaktär. 

Fördelen med att få in en skrivning i förordningen om producentansvar är att den då omfattar alla 
tänkbara användningsområden som kan uppkomma, medan fördelen med anmälningsplikt är att bättre 
kontroll och tillsyn finns för den typ av anläggningar som idag bedömts medföra spridning av 
mikroplast. Båda skulle dock kunna genomföras. 

Vår bedömning är att reglering av uttjänta däck i producentansvaret bör prioriteras och att införande av 
anmälningsplikt för anläggningar med konstgräs, gjutet granulat och ridanläggningar som innehåller 
gummi eller plast bör prioriteras högt för fördjupad utredning. 

3.5. Potentiella styrmedel för delmål 3 – Minska effekter och 
persistens 

I detta avsnitt beskrivs styrmedel som primärt handlar om att minska effekter och persistens i miljön 
eller öka kunskapen om effekter och persistens så att lämpliga styrmedel kan tas fram. Det kan t.ex. 
röra sig om att på olika sätt minska mängden farliga kemikalier i däck och vägmarkeringar genom 
förbud, miljömärkning, krav på upphandling och att utveckla nya däck som bryts ner lättare.  

3.5.1. Förbud mot farliga kemikalier i däck och vägmarkeringar 
Precisering: a) Främja utredning om vilka farliga kemiska ämnen som är möjliga kandidater för begränsningar 
eller förbud samt b) införa generella eller riktade förbud eller begränsningar inom EU mot farliga kemiska 
ämnen. 

Ett styrmedel som skulle kunna minska risken för toxiska effekter orsakade av kemiska ämnen från 
däck och vägmarkeringar är att införa olika förbud mot eller begränsningar av farliga kemikalier i däck 
och vägmarkeringar inom EU. Det är känt att däck kan innehålla flera olika miljö- och hälsofarliga 
kemiska ämnen och att de samt nedbrytningsprodukter kan läcka till vattenmiljön eller avges till luft.  

Den enda begränsningen som finns specifikt för däck idag inom EU när det gäller kemikalieinnehåll är 
begränsning av halten PAH:er. Genom ett tidigare EU-direktiv (2005/69/EG) och Kommissionens 
förordning ((EU) nr 1272/2013) som gäller nu har halten sedan 1 januari 2010 begränsats till 1 mg/kg 
för bensoapyren (BaP) och 10 mg/kg för summan av åtta listade PAH:er. Även andra farliga kemiska 
ämnen i däck skulle kunna förbjudas eller begränsas för att minska risken för negativa effekter när de 
släpps ut i miljön. Utöver generella förbud mot användning av vissa kemikalier inom vissa områden 
skulle förbudslistor kunna införas i eventuella framtida ekodesignkrav för däck (se avsnitt 3.3.6). 
Generella begränsningar för fordon finns i Europaparlamentets och rådets direktiv (2000/53/EG) om 
uttjänta fordon och omfattar bland annat förbud mot innehåll av de miljö- och hälsofarliga metallerna 
bly, kvicksilver, kadmium och sexvärt krom. 

Även vägmarkeringar kan innehålla miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen. I en del länder används 
exempelvis blykromat som pigment i gula vägmarkeringar. I vissa typer av vägmarkeringar kan miljö- 
och hälsofarliga lösningsmedel, epoxihartser och mjukgörare användas. För vägmarkeringar finns inga 
studier om läckage av kemiska ämnen från dem och hur detta påverkar organismer förutom de som har 
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genomförts som ett delprojekt inom ramen för detta regeringsuppdrag (Österblad, 2021; Lithner, 
2021), se avsnitt 3.5.3.  

Positiva sidoeffekter 

Generella förbud eller begränsningar av användning av ett miljö- eller hälsofarligt kemiskt ämne 
skulle medföra minskad belastning från det farliga ämnet inte bara från däck utan även från andra 
varor och produkter där ämnet ingår. 

Negativa sidoeffekter 

Ett farligt kemiskt ämne som förbjuds behöver ersättas med ett annat kemiskt ämne som kanske inte 
uppfyller likvärdiga funktionskrav eller som är sämre på något annat sätt. Det är viktigt att försäkra sig 
om att ersättningskemikalien verkligen är bättre ur miljö- och hälsosynpunkt.  

Diskussion och bedömning 

Att förbjuda de mest skadliga kemiska ämnena i däck och vägmarkeringar inom EU bedöms vara ett 
verkningsfullt styrmedel. Hur verkningsfullt beror på i vilken utsträckning det finns ersättnings-
kemikalier med acceptabel funktion och vilken miljö- och hälsofarlighet de har. Förbud mot eller 
begränsningar av vissa kemiska ämnen inom EU kan även påverka den globala marknaden i positiv 
riktning. Sådana förbud tar flera år att implementera då det är en omfattande process inom EU att 
genomdriva ett förbud. För att komma vidare med det här styrmedlet behöver vi först samla befintlig 
kunskap om innehåll, läckage och effekter av miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen från däck och 
komplettera den med ny kunskap. Därefter behöver möjligheter till substitution utredas. Att införa 
förbud mot eller begränsningar av skadliga ämnen ingår i en kontinuerlig process och aktualiseras allt 
eftersom vi får ny kunskap om farliga ämnen som läcker ut och deras effekter. Inför beslut om 
substitution behöver det beaktas om substitutionen skulle leda till en försämring avseende någon 
annan viktig aspekt som exempelvis slitagebenägenhet, buller, rullmotstånd och väggrepp. 

Vår bedömning är att det bör vara högt prioriterat att i ett första steg främja utredning om vilka farliga 
ämnen som är möjliga kandidater för begränsningar och förbud i däck och vägmarkeringar. Om eller 
när sådana kandidater identifierats bör det i ett andra steg vara högt prioriterat att införa förbud eller 
begränsningar. Eftersom däckslitagepartiklar genereras i mycket större mängder bör det i första hand 
prioriteras för däck.  

3.5.2. Miljömärkning av däck baserat på kemikalieinnehåll 
Precisering: a) Ta fram kriterier för märkning av däck baserat på kemikalieinnehåll, samt b) miljömärka däck 
baserat på godkänt innehåll av kemiska ämnen. 

Ett alternativ eller komplement till förbud mot farliga kemiska ämnen i däck skulle kunna vara 
miljömärkning av däck baserat på godkänt kemikalieinnehåll. Kriterierna kan då visa vilka ämnen som 
får ingå eller inte får ingå för att produkten ska kunna bli miljömärkt. Tidigare fanns kriterier för 
Svanenmärkning av däck. Det första kriteriedokumentet beslutades 1999, men intresset från däck-
branschen att Svanenmärka sina däck var mycket svagt; totalt var det bara ett par regummerare och 
däcktillverkare som valde att Svanenmärka sina däck (Sterner, Svanen, personlig kommunikation, 
2020-07-01). Svikande intresse från däckbranschen var huvudanledningen till att Svanenmärkningen 
av däck upphörde med den sista aktiva licensen någon gång under 2011 eller 2012 (Sterner, personlig 
kommunikation 2020-07-01). I märkningen togs bland annat hänsyn till innehåll av PAH:er och 
metaller, rullmotstånd, våtgrepp, buller, avfall och hållbarhet. I stället för en frivillig märkning skulle 
kemikalieinnehåll kunna ingå i den befintliga märkningen av däck (se avsnitt 3.3.3.) eller eventuella 
framtida ekodesignkrav för däck (se avsnitt 3.3.6.).  
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Positiva sidoeffekter 

Kemikaliebelastningen från däck på människa och miljö kan minska under hela däckets livscykel, inte 
enbart från den mikroplast som genereras. 

Negativa sidoeffekter 

Däckkostnaden kan öka något för att bekosta miljömärkningen. Om märkningen skulle göras enbart 
baserat kemikalieinnehåll missas information om däcket är sämre ur någon annan aspekt, t.ex. 
slitagebenägenhet vilket behöver beaktas vid utformningen av styrmedlet. 

Diskussion och bedömning 

Att försöka inkludera miljömärkning med avseende på kemikalieinnehåll i den befintliga EU-
märkningen av däck eller eventuella framtida ekodesignkrav för däck bedöms vara lämpligare än t.ex. 
Svanenmärkning av däck av flera anledningar:  

• Tidigare erfarenhet från Svanmärkning visar svagt intresse från däckbranschen för frivillig 
märkning. 

• Det finns redan en obligatorisk märkning av däck inom EU som eventuellt skulle kunna 
utökas till att omfatta kemikalieinnehåll. 

• Om det inkluderas i eventuella framtida ekodesignkrav blir det tvingande krav som får större 
genomslag än om märkningen är frivillig. 

• Det blir enklare för både däckproducenter och konsumenter med ett system inom EU.  

• Däckmarknaden är global vilket gör att anpassningar för enstaka länder eller små marknader 
blir svårgenomförbara. 

Implementeringstiden bedöms kunna ta några år eftersom det först behöver utredas vilka ämnen som 
inte bör ingå och säkerställa att det finns lämpliga alternativ och därefter krävs en ändring i märk-
ningsförordningen vilket kan ta ytterligare några år. Om krav på kemikalieinnehåll i stället skulle 
läggas in i en ekodesignförordning behöver först en sådan tas fram. Det är också viktigt att i en sådan 
process beakta om ändrat kemikalieinnehåll kan komma att påverka andra viktiga aspekter hos däck.  

Vår bedömning är att det inte bör vara prioriterat att ta fram kriterier för märkning av däck inom 
ramen för ett separat miljömärkningssystem. Vår bedömning är att det i stället bör läggas till som en 
del i eventuella framtida ekodesignkrav för däck (se avsnitt 3.3.6) eller som en del i däckmärknings-
förordningen (se avsnitt 3.3.3), eller att förbudslistor ingår i globala tekniska föreskrifter för däck (se 
avsnitt 3.3.7). 

3.5.3. Miljömärkning av vägmarkeringar baserat på kemikalieinnehåll 
Precisering: a) Främja forskning om innehåll, läckage och effekter av kemiska ämnen från vägmarkeringar, 
samt b) ta fram kriterier för miljömärkning av vägmarkeringar.  

Ett alternativ eller komplement till generella förbud mot farliga kemiska ämnen skulle kunna vara 
miljömärkning av vägmarkeringar baserat på godkänt kemikalieinnehåll. 

Om vägmarkeringar som innehåller farliga ämnen utsätts för vatten och slitage kan det medföra att 
farliga ämnen eller nedbrytningsprodukter från vägmarkeringarna läcker ut. Idag finns redan en 
Svanenmärkning av olika typer av inomhus- och utomhusfärger, men inte för vägmarkeringar.  

VTI har inom ramen för detta regeringsuppdrag tillsammans med Stockholms universitet genomfört en 
studie med lakning av olika vägmarkeringsprodukter med efterföljande toxicitetstest och kemiska 
analyser på lakvattnen. Resultaten från den studien visar på skillnad mellan olika vägmarkerings-
produkter när det gäller påverkan på testorganismer och vilka ämnen och i vilka halter de läcker ut 
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(Österblad, 2021; Lithner, 2021). Eftersom detta är en första och begränsad studie kan inga generella 
slutsatser dras utan det behöver studeras vidare med fler produkter, upprepade tester och andra typer 
av tester. 

Negativa sidoeffekter 

Priset på vägmarkeringar som miljömärks kan öka något för att finansiera miljömärkningen. Om 
märkningen görs enbart baserat kemikalieinnehåll är det möjligt att vägmarkeringen är sämre ur någon 
annan aspekt, t.ex. slitagebenägenhet, vilket bör beaktas vid utformningen av märkningen.  

Diskussion och bedömning 

Den frivilliga miljömärkningen (t.ex. Svanen) bedöms vara en effektiv åtgärd för att få bort skadliga 
ämnen som skulle kunna finnas i vägmarkeringar. Implementeringstiden är svårbedömd då det först 
behöver tas fram mer kunskap om vägmarkeringsprodukternas miljöfarlighet. I bästa fall skulle 
implementeringstiden kunna blir kort (< 3 år). Först görs en ansökan till Nordisk miljömärkning, sedan 
görs en förstudie, därefter tas kriterier fram och skickas på remiss och slutligen beslutar Nordiska 
miljömärkningsnämnden om kriteriernas giltighet (Svanen, 2020). Eftersom det är en frivillig 
märkning bygger hela åtgärden på att det finns ett intresse för märkning hos tillverkarna av 
vägmarkeringar. På grund av att det finns så lite kunskap om vilka miljö- och hälsofarliga kemiska 
ämnen som ingår och i vilken utsträckning de lakas ut är det svårt att bedöma verkningsfullheten av 
åtgärden innan den kunskapen har tagits fram.  

Vår bedömning är att det bör prioriteras att främja forskning om innehåll, läckage och effekter av 
farliga ämnen från vägmarkeringar. Beroende på resultaten av denna kan det i nästa steg bli aktuellt att 
prioritera att ta fram kriterier för miljömärkning, men detta kan inte prioriteras i dagsläget.  

3.5.4. Däck som är mer lättnedbrytbara 
Precisering: Främja forskning om möjligheten att utveckla mer lättnedbrytbara däck. 

Däckens persistens i miljön har betydelse för hur länge partiklarna kan påverka miljön och hur 
omfattande ackumuleringen i miljön blir. Om däck som bryts ner snabbare i miljön utvecklades skulle 
ackumuleringen i miljön minska. Det finns mikroorganismer i miljön som i viss utsträckning kan bryta 
ner gummi, men nedbrytningen beror bland annat på vilka organismer som finns tillgängliga och 
gummimaterialets sammansättning. Ett sätt att öka den mikrobiella nedbrytningen av däck skulle 
enligt Stevenson m.fl. (2008) vara att ändra den kemiska sammansättningen hos däck. Till däck 
tillsätts många antimikrobiella additiv och stabilisatorer som är påverkar mikroorganismerna negativt 
och därmed nedbrytningen. Eventuellt är det enligt Stevenson m.fl. (2008) inte möjligt ändra dessa 
tillsatser utan att påverka funktion och säkerhet. Däremot pekar de på möjligheten att ändra samman-
sättningen genom att öka andelen naturgummi eftersom naturgummi normalt är mer bionedbrytbart än 
många syntetiska gummityper.  

Negativa sidoeffekter 

Nedbrytbarhet skulle kunna komma i konflikt med hur länge däcken håller och mängden partiklar som 
genereras. Dessutom är det möjligt att en snabb nedbrytning av däck eventuellt medför att skadliga 
ämnen och nedbrytningsprodukter frigörs snabbt och att halterna av dem tillfälligt kan blir högre 
eftersom tiden för utspädning blir kortare. Risk finns också att funktion och säkerhet påverkas, vilket 
behöver beaktas. 

Diskussion och bedömning 

Vår bedömning är att forskning om möjligheten att producera däck som bryts ner snabbare i miljön, 
och som samtidigt har bibehållen funktion och hållbarhet vid användning och inte genererar mer 
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slitagepartiklar, bör prioriteras. Det är många olika egenskaper som ett sådant däck samtidigt behöver 
uppfylla vilket gör det komplicerat. Sannolikt kan det ta många år innan det finns mer lättnedbrytbara 
däck på marknaden.  

3.6. Potentiella styrmedel och åtgärder för delmål 4 – Öka kunskapen 
generellt 

I detta avsnitt beskrivs styrmedel och åtgärder som handlar om att öka kunskapen generellt. De 
omfattar t.ex. ökad kunskap om utsläpp, spridning, effekter och nedbrytning för att kunna bedöma 
risken med mikroplast från däck- och vägslitage. Vidare ingår utveckling av metoder för att kunna 
studera detta, samt kunskapsutbyte, kunskapsförmedling och vägledning. 

3.6.1. Forskning om utsläpp, spridning, effekter och nedbrytning 
Precisering: Främja forskning om utsläpp, spridning, effekter och nedbrytning av mikroplast från däck- och 
vägslitage. 

Kunskapsbristen är stor när det gäller många områden som rör utsläpp, spridning, effekter och 
nedbrytning av mikroplast från däck- och vägslitage (Andersson-Sköld m.fl., 2020; Baench-Baltrschat 
m.fl. 2020). Samtidigt finns en del kunskap framför allt om däck, däckslitage och däckslitagepartiklar 
som har medfört att det har identifierats som ett potentiellt problem. Avseende mikroplast från 
vägmarkeringar och polymermodifierad bitumen som dock står för en mycket mindre andel av 
mikroplastutsläppen från vägtrafiken (se kapitel 1) finns det nästan ingen kunskap alls (Andersson-
Sköld m.fl., 2020). Som övergripande förutsättning för många av de ovan nämnda styrmedlen behövs 
mer kunskap när det gäller utsläpp, spridning och effekter av mikroplastpartiklar från däck- och 
vägslitage. Det behövs bland annat mer kunskap om hur stora utsläppen är och vad som påverkar 
utsläppens storlek, var i miljön partiklarna hamnar och ackumuleras, vilka effekter som uppstår i 
miljön, hur lång tid det tar för partiklarna att brytas ner i olika miljöer och vilka nedbrytningsprodukter 
som bildas. Det här är ett mycket stort område och vi har här valt att inte i detalj beskriva den 
kunskapsbrist som råder (se vidare Andersson-Sköld m.fl., 2020; Baench-Baltrschat m.fl. 2020). 
Styrmedel som medför att forskning främjas inom dessa områden kan indirekt leda till minskad 
belastning genom den kunskap som kommer fram och som skapar förutsättningar att ta fram effektiva 
styrmedel och åtgärder. 

Diskussion och bedömning 

Vår bedömning är att forskning om utsläpp, spridning, effekter och nedbrytning av mikroplast från 
däck och vägslitage bör prioriteras högt eftersom denna kunskap behövs som underlag vid 
bedömningen av riskerna för människor och miljö och behovet av styrmedel och åtgärder. 

3.6.2. Standardiserade och automatiserade metoder för provtagning, provberedning 
och analys 

Precisering: Främja utveckling av a) standardiserade metoder för provtagning, provberedning och analys, samt 
b) automatiserade metoder för analys av däck- och vägslitagepartiklar. 

En förutsättning för kunskapsuppbyggnad när det gäller däck- och vägslitagepartiklar är att partiklarna 
kan analyseras och att olika studier kan jämföras med varandra. För att möjliggöra och underlätta detta 
arbete behövs standardiserade metoder för provtagning, provberedning och analys av däck- och 
vägslitagepartiklar samt automatiserade analysmetoder. Standardiserade metoder för provtagning, 
provberedning och analys av däck- och vägslitagepartiklar saknas (Andersson-Sköld m.fl., 2020). Idag 
kan det, beroende på medium som provet tas i och vilken aspekt man önskar analysera, vara mycket 
svårt, kostsamt och tidskrävande att utföra analyser av däck- och vägslitagepartiklar. Området är dock 
relativt nytt och en utveckling beträffande provberedning och t.ex. automatiserade analyser med hjälp 
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av bland annat maskininlärning pågår. Precis som avsnittet ovan är även det här ett mycket stort 
område och handlar om ett mer indirekt styrmedel för minskad belastning av mikroplast från däck- 
och vägslitage än de andra styrmedlen vi tagit upp i de här rapporten. 

Utveckling av standardiserade metoder för provtagning och provberedning samt standardiserade och 
automatiserade metoder för analys bedöms vara mycket viktigt för att det ska bli möjligt att få till 
stånd den kunskapsuppbyggnad som behövs. Vår bedömning är att sådan forskning och 
metodutveckling bör prioriteras högt. 

3.6.3. Kompetensnätverk och initiativ för kunskapsutbyte och framtagande av ny 
kunskap 

Precisering: Upprätthålla och uppmuntra deltagande i kompetensnätverk för däck- och vägslitage för 
kunskapsutbyte och framtagande av ny kunskap. 

Kompetensnätverk och initiativ om däck- och vägslitage med experter inom olika områden och från 
olika håll (forskare, myndigheter och industrin) kan bidra till effektivt kunskapsutbyte och 
framtagande av ny kunskap. 

Det finns industriledda initiativ med syfte att öka kunskapen om mikroplast från däck- och vägslitage. 
Ett exempel är European Tyre Wear Platform som leds av den europeiska branschorganisationen för 
däck- och gummitillverkare ETRMA21. I den ingår experter från däckindustrin, myndigheter och den 
akademiska världen samt representanter från NGO:s. Syftet är att ta fram och dela vetenskaplig 
kunskap och undersöka möjliga åtgärder för att begränsa uppkomsten och spridningen av däck- och 
vägslitagepartiklar i miljön (ETRMA, 2019).  

Ett annat exempel är ”the Tire Industry Project” som grundades 2005 och består av 11 ledande 
däckproducenter som tillsammans står för cirka 65 procent av världens däcktillverkningskapacitet. 
Syftet är att proaktivt identifiera och adressera den potentiella miljö- och hälsopåverkan som är 
kopplad till däcken under deras livscykel (World Business Council for Sustainable Development, 
2020). Denna sammanslutning har finansierat många vetenskapliga studier om däck- och vägslitage.  

I Sverige finns sedan 2020 den Nationella plastsamordningen som Naturvårdsverket ansvarar för 
(Naturvårdsverket, 2020d). Den ska vara en drivande och samlande kraft för att Sverige ska uppnå en 
hållbar plastanvändning. Kunskapsuppbyggnad om mikroplast (inklusive däck- och vägslitage) är en 
prioriterad del. Naturvårdsverket ansvarar för att samla in och förmedla kunskap samt att främja dialog 
och samverkan mellan alla berörda aktörer. 

Diskussion och bedömning 

Det är viktigt att forskning och utveckling om däck bedrivs av industrin eftersom de har specialist-
kompetens inom däckområdet. Samtidigt är det också viktigt att forskning bedrivs av forskare som är 
helt fristående från olika intressen och med kompetens från olika områden. Dessutom behöver 
utvärderingar och utredningar göras av forskare och myndigheter. Att samla och utbyta kunskap 
mellan olika aktörer bedöms vara mycket värdefullt. Industriledda plattformar kan bidra till ett ökat 
informationsutbyte mellan olika forskargrupper och myndigheter. Med kompetens från experter och 
aktörer med olika kompetens och erfarenhet får resultatet av arbetet en hög trovärdighet i den mån de 
olika aktörerna kan enas.  

Att från myndigheter och akademin uppmuntra, skapa, upprätthålla, och delta i kompetensnätverk för 
däck- och vägslitage bedömer vi är viktigt. Detta eftersom det kan effektivisera och förbättra 
kvaliteten på arbetet med att öka kunskapen om mikroplast från däck- och vägslitage. Därmed ökar 
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möjligheten att rätt åtgärder vidtas för att minska de problem som uppstår eller motverka att problem 
uppstår. 

Vår bedömning är att upprätthålla och uppmuntra deltagande i kompetensnätverk för däck- och 
vägslitage för kunskapsutbyte och framtagande av ny kunskap bör prioriteras högt. 

3.6.4. Riktad vägledning om åtgärder för minskad belastning av mikroplast från 
däck- och vägslitage 

Precisering: Ta fram vägledning för frivilliga åtgärder för minskad belastning av mikroplast från däck- och 
vägslitage. 

För att underlätta arbetet med att minska belastningen av mikroplast från däck- och vägslitage skulle 
en vägledning om frivilliga åtgärder för minskad belastning kunna tas fram. Stockholms stad har tagit 
fram en handlingsplan mot mikroplast som beslutades i januari 2020. Både för sådana omfattande 
handlingsplaner och mindre insatser kan det vara värdefullt med en vägledning.  

Diskussion och bedömning 

En samlad vägledning skulle kunna användas av myndigheter och andra aktörer som t.ex. taxi och 
speditionsföretag som vill bidra till att minska utsläpp, spridning och effekter av mikroplast från däck- 
och vägslitage. En sådan vägledning kan till exempel utgå från det som vi idag känner till kan minska 
utsläpp, spridning och effekter. Eftersom verkningsfullheten av flera åtgärder som skulle kunna ingå i 
en sådan vägledning är svårbedömda och de i det här fallet skulle bli frivilliga är det svårt att bedöma 
hur stor effekt den skulle få. Dessutom tillkommer osäkerheten beträffande svårigheten att göra en 
sådan vägledning känd för relevanta aktörer. Å andra sidan skulle kostnaden för att producera en 
vägledning vara begränsad. Man skulle t.ex. kunna göra en mer omfattande vägledning som riktas till 
kommuner och en mer specifik som t.ex. riktas till speditionsföretag, taxiföretag och kollektivtrafik-
företag. Dessa vägledningar kan lämpligen uppdateras när mer kunskap erhålls t.ex. vid utvärdering av 
olika åtgärder.  

Vår bedömning är att ta fram vägledning för frivilliga åtgärder för minskad belastning av mikroplast 
från däck- och vägslitage bör prioriteras högt. 

3.6.5. Informationsinsatser om problemet med mikroplast från däck- och vägslitage 
Precisering: Utreda om det är motiverat att till riktade målgrupper informera om problemen med mikroplast 
från däck- och vägslitage och vad som kan göras för att minska problemen. 

För att få acceptans för styrmedel och åtgärder och få till stånd beteendeförändringar behövs 
informationsinsatser dels om problembilden, dels om vad som kan göras för att avhjälpa problemen. 
Dessutom behöver styrmedlen och åtgärderna uppfattas som rimliga och rättvisa. Information kan 
riktas till olika delar av samhället och allmänheten i stort. Möjliga medel för detta är exempelvis 
information via media, korta informationsfilmer och broschyrer.  

Diskussion och bedömning 

Riktade upplysnings- och informationsinsatser bedöms vara viktiga för att de styrmedel och åtgärder 
som sätts in ska kunna få genomslag eftersom det kan bidra till förståelse och acceptans för 
styrmedlen. Utan förståelse och acceptans är det svårt att få till stånd önskvärda beteendeförändringar. 
Varje styrmedel och åtgärd behöver kombineras med någon information. Hur den ska genomföras och 
utformas måste bedömas från fall till fall. Den här åtgärden kan således inte ses separat och dess 
verkningsfullhet kan inte heller bedömas separat. Särskilt viktigt att det med motiverande information 
om åtgärden riktas till allmänheten och är frivillig. Kostnaden för informationsinsatsen bedöms variera 
mycket beroende på åtgärd och målgrupp.  
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Vår bedömning är att utreda om det är motiverat att till riktade målgrupper informera om problemen 
med mikroplast från däck- och vägslitage och vad som kan göras för att minska problemen bör 
prioriteras. 

3.7. Sammanfattande tabell – potentiella styrmedel och åtgärder samt 
prioritering 

I Tabell 2 nedan som är uppdelad i fyra deltabeller (en för respektive delmål) listas samtliga styrmedel 
och åtgärder som har beskrivits under avsnitt 3.3 till 3.6 i denna rapport. Tabellen följer rapportens 
struktur och visar avsnittsnummer, styrmedels- eller åtgärdsrubrik samt vilken eller vilka preciseringar 
som omfattas under rubriken, dvs. mer detaljerat vad styrmedlet eller åtgärden handlar om. I sista 
kolumnen visas också hur respektive styrmedel eller åtgärd har prioriterats och vad som framför allt 
har legat till grund för prioriteringen. Oftast baseras prioriteringen på mycket grova antaganden av 
endast någon eller några aspekter t.ex. verkningsfullhet. Prioriteringen görs i tre huvudnivåer: högt 
prioriterat, prioriterat och inte prioriterat. Inom dessa nivåer finns följande skrivningar och innebörd: 

• ”Högt prioriterat” samt ”prioriterat” innebär att implementering bedöms vara möjligt idag 
(t.ex. styrmedlet att främja forskning). 

• ”Högt prioriterat för fördjupad utredning” samt ”prioriterat för fördjupad utredning” innebär 
att det finns kunskap som visar att belastningen kan minskas med det aktuella styrmedlet eller 
den aktuella åtgärden, men att det först behöver utredas för att avgöra om eller hur eventuell 
implementering bör ske.  

• ”Inte prioriterat i dagsläget, behöver invänta xx, men är därefter högt prioriterat…” innebär att 
styrmedlet eller åtgärden inte kan prioriteras i dagsläget för att ett annat styrmedel eller en 
åtgärd måste genomföras först, men därefter bör det prioriteras högt. Även i det här fallet finns 
kunskap om att belastningen kan minskas med det aktuella styrmedlet eller den aktuella 
åtgärden. 

• ”Inte prioriterat i dagsläget, beror av utfall i a)” innebär att styrmedlet eller åtgärden inte kan 
prioriteras för att ett annat styrmedel eller en åtgärd måste genomföras först. I det här fallet 
råder det osäkerhet om huruvida det aktuella styrmedlet eller den aktuella åtgärden kan minska 
belastningen, alternativt minska den i någon väsentlig utsträckning.  

• ”Inte prioriterat” innebär att styrmedlet eller åtgärden bedöms mindre relevant av en eller flera 
anledningar. 

 

  



74  VTI-rapport 1092 

Tabell 2. Sammanfattande tabeller (2a-d) över potentiella styrmedel och åtgärder för respektive 
delmål samt prioritering utifrån ett mikroplastperspektiv. Prioriteringen visas med följande 
färgkodning: rött för högt prioriterat, gult för prioriterat och ofärgat för inte prioriterat styrmedel 
eller åtgärd. Dessutom används rosa för de som inte kan prioriteras i dagsläget för att de behöver 
invänta ett annat styrmedel, men som därefter är högt prioriterade. 

Tabell 2a. Potentiella styrmedel och åtgärder för delmål 1 – Minska utsläppen 

Avsnitt Styrmedels- eller 
åtgärdsrubrik 

Precisering av styrmedel eller 
åtgärd 

Prioritering 

3.3.1. Minskat trafikarbete. Alla styrmedel och åtgärder som 
minskar vägtrafiken. Det handlar om 
styrmedel och åtgärder som försvårar 
för person- och godstransporter på 
väg, och sådana som främjar 
alternativa transportsätt eller att 
transporter undviks, dvs både piskor 
och morötter. 

Högt prioriterat för fördjupad 
utredning eller forskning (baserat på 
verkningsfullhet). 

3.3.2. Styrning av 
fordonsflottans 
sammansättning och 
utveckling. 

a) Främja forskning om betydelsen av 
bilars vikt, motorstyrka och 
accelerationsförmåga för däck- och 
vägslitage, samt b) minska andelen 
tyngre bilar med starkare motor och 
högre accelerationsförmåga (såsom 
SUV:ar) t.ex. genom skatter eller 
modifierat bonus-malus-system. 

a) Högt prioriterat (baserat på att det 
kan ge verkningsfullt styrmedel i 
nästa steg). 
b) Prioriterat för fördjupad utredning 
(baserat på verkningsfullhet). 

3.3.3. Märkning av däcks 
slitagebenägenhet. 

a) Främja och driva på utveckling av 
en standardiserad metod för mätning 
av däckslitage samt b) införa märkning 
av däcks slitagebenägenhet i EU-
förordningen om märkning av däck. 

a) Högt prioriterat (baserat på att det 
kan ge verkningsfulla styrmedel i 
nästa steg). 
b) Inte prioriterat i dagsläget, behöver 
invänta a), men är därefter högt 
prioriterat (baserat på 
verkningsfullhet). 

3.3.4. Däck med låg 
slitagebenägenhet. 

Främja forskning och utveckling av 
däck med låg slitagebenägenhet. 

Högt prioriterat (baserat på verknings-
fullhet). 

3.3.5. Gränsvärden för 
däckslitage. 

Ta fram EU-gränsvärden för 
däckslitage. 

Inte prioriterat i dagsläget, behöver 
invänta 3.3.3a, men är därefter högt 
prioriterat för fördjupad utredning 
(baserat på verkningsfullhet).  

3.3.6. Ekodesignkrav för 
däck om däckslitage 
och farliga kemiska 
ämnen. 

Ta fram en EU-förordning om 
ekodesignkrav för däck, t.ex. 
inkluderande a) gränsvärden för 
däckslitage och b) förbud mot farliga 
ämnen. 

a) Inte prioriterat i dagsläget, behöver 
invänta 3.3.3a och 3.3.5, men är 
därefter högt prioriterat för fördjupad 
utredning (baserat på 
verkningsfullhet).  
b) Inte prioriterat i dagsläget, behöver 
invänta 3.5.1 a), men är därefter högt 
prioriterat för fördjupad utredning 
(baserat på potentiell 
verkningsfullhet). 
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Avsnitt Styrmedels- eller 
åtgärdsrubrik 

Precisering av styrmedel eller 
åtgärd 

Prioritering 

3.3.7. Globala tekniska 
föreskrifter för däck om 
däckslitage och farliga 
kemiska ämnen. 

Inkludera a) krav på lägre däckslitage 
och b) förbud mot farliga kemiska 
ämnen i globala tekniska föreskrifter 
för däck. 

a) Inte prioriterat i dagsläget, behöver 
invänta 3.3.3a och 3.3.5, men är 
därefter högt prioriterat för fördjupad 
utredning (baserat på 
verkningsfullhet). 
b) Inte prioriterat i dagsläget, behöver 
invänta 3.5.1 a, men därefter högt 
prioriterat (baserat på potentiell 
verkningsfullhet). 

3.3.8. Begränsning av eller 
förbud mot användning 
av dubbdäck. 

Främja forskning om minskad andel 
dubbdäck och dess påverkan på a) 
utsläpp av däckslitagepartiklar och b) 
trafiksäkerhet (friktion och väggrepp). 

a) Prioriterat (baserat på att det 
potentiellt kan ge verkningsfullt 
styrmedel i nästa steg). 
b) Prioriterat (baserat på 
kunskapsbehov). 

3.3.9. Begränsning av tiden 
för användning av 
odubbade vinterdäck. 

a) Införa begränsning för när under 
året som odubbade vinterdäck får 
användas, t.ex. genom ändring i TSFS 
2009:19 samt b) komplettera med 
informationsinsatser. 

a) Prioriterat för fördjupad utredning 
(potentiell kostnadseffektivitet).  
b) Inte prioriterat i dagsläget (beror av 
utfall i a). 

3.3.10. Däcktrycksövervakning 
eller utökad 
däcktryckskontroll. 

Finansiera utredning om vilka 
styrmedel eller åtgärder som är 
lämpligast för att öka andelen däck 
med korrekt lufttryck 
(däcktrycksövervaknings-system eller 
utökad däcktryckskontroll).  

Högt prioriterat (baserat på potentiell 
verkningsfullhet i nästa steg). 

3.3.11. Kontroll av 
hjulinställning och 
däckbalans. 

a) Främja forskning om i vilken 
utsträckning felaktig hjulinställning och 
hjulbalans påverkar mängden 
däckslitagepartiklar som genereras, 
samt b) utreda hur kontroll av 
hjulinställning och däckbalans skulle 
kunna öka.  

a) Högt prioriterat (baserat på att det 
potentiellt kan ge verkningsfullt 
styrmedel i nästa steg). 
b) Inte prioriterat i dagsläget (beror på 
utfall i a). 

3.3.12. Vägmarkeringar med 
låg slitagebenägenhet. 

Främja forskning och utveckling av 
mindre slitagebenägna 
vägmarkeringar 

Prioriterat (baserat på potentiell 
verkningsfullhet).  

3.3.13. Användning av 
certifierade 
vägmarkeringar. 

a) Främja forskning om huruvida 
certifierade vägmarkeringar är bättre 
ur mikroplastsynpunkt, samt b) införa 
riktlinjer om att använda certifierade 
vägmarkeringar även på kommunala 
vägar. 

a) Prioriterat (baserat på att det 
potentiellt kan ge verkningsfullt 
styrmedel i nästa steg).  
b) Inte prioriterat i dagsläget (beror av 
utfall i a). 

3.3.14. Försänkning av 
vägmarkeringar. 

a) Utöka försök med försänkning av 
vägmarkeringar, samt b) utreda under 
vilka förutsättningar försänkning av 
vägmarkeringar kan vara lämpligt på 
det svenska vägnätet. 

a) & b) Prioriterat (baserat på att det 
potentiellt kan ge verkningsfullt 
styrmedel i nästa steg, b) även 
baserat på potentiell 
kostnadseffektivitet). 

3.3.15. Vägbeläggning som 
minskar däckslitaget. 

a) Främja forskning om vägtextur och 
utveckla vägbeläggning som 
optimeras för lågt däckslitage, samt b) 
utöka vägunderhållet. 

a) Prioriterat (baserat på potentiell 
verkningsfullhet). 
b) Inte prioriterat i dagsläget (baserat 
på att andra aspekter är mer styrande 
för valet av vägbeläggning). 
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Avsnitt Styrmedels- eller 
åtgärdsrubrik 

Precisering av styrmedel eller 
åtgärd 

Prioritering 

3.3.16. Vägutformning som 
minskar däckslitaget. 

a) Främja forskning om i vilken 
omfattning vägars och gators 
utformning påverkar däck- och 
vägslitaget, samt b) utforma vägar och 
gator med mindre andel tvära kurvor 
och branta backar.  

a) Inte prioriterat (se motiv under b). 
b) Inte prioriterat (baserat på att andra 
aspekter bedöms vara mer styrande 
samt att kostnadseffektiviteten 
bedöms vara låg). 

3.3.17. Hastighetsbegräns-
ningar och 
hastighetsanpassning. 

a) Främja forskning om i vilken 
utsträckning hastighetsbegränsningar 
och hastighetsanpassning kan 
påverka mängden slitagepartiklar, 
samt b) införa 
hastighetsbegränsningar och 
hastighetsanpassning. 

a) Högt prioriterat (baserat på att det 
potentiellt kan ge verkningsfullt 
styrmedel i nästa steg). 
b) Inte prioriterat i dagsläget (beror av 
utfall i a). 

3.3.18. Information om 
körstilens betydelse 
samt satsning på 
EcoDriving. 

a) Informera om körstilens betydelse, 
b) öka andelen EcoDriving-utbildade, 
samt c) främja utveckling och 
användning av effektiva EcoDriving-
stödsystem. 

a) Högt prioriterat (baserat på värdet 
av att öka medvetenheten). 
b) Högt prioriterat för fördjupad 
utredning (baserat på liten insats 
samt verkningsfullhet). 
c) Högt prioriterat (baserat på 
verkningsfullhet). 

3.3.19. Snöröjning optimerad 
för minskat slitage av 
vägmarkeringar. 

a) Främja forskning eller utredning om 
hur snöröjning kan optimeras för 
minskat slitage av vägmarkeringar, b) 
ta fram en vägledning, samt c) ställa 
krav vid upphandling. 

a) Prioriterat (baserat på låg kostnad 
och att det potentiell kan ge 
verkningsfullt styrmedel i nästa steg). 
b) & c) Inte prioriterade i dagsläget 
(beror av utfall i a). 

3.3.20. Miljöanpassad 
upphandling. 

a) Identifiera vilka varor och tjänster 
som medför mindre belastning 
avseende däck- och 
vägslitagepartiklar och b) ställa krav i 
offentlig upphandling. 

a) & b) Prioriterat för fördjupad 
utredning (baserat på potentiellt hög 
verkningsfullhet och kostnads-
effektivitet). 

Tabell 2b. Potentiella styrmedel och åtgärder för delmål 2 – Minska spridningen 

Avsnitt Styrmedels- eller 
åtgärdsrubrik 

Precisering av styrmedel eller åtgärd Prioritering 

3.4.1. Uppsamling av 
däckpartiklar under 
färd. 

 Främja forskning, utveckling och 
utvärdering av anordningar som samlar 
upp däckpartiklar under färd. 

Högt prioriterat (baserat på potentiell 
verkningsfullhet och 
kostnadseffektivitet). 

3.4.2. Hållbar hantering av 
vägdagvatten och 
däck- och vägslitage-
förorenade massor. 

Främja forskning och utveckling av 
hållbara lösningar för 
omhändertagande av vägdagvatten 
och massor som innehåller däck- och 
vägslitagepartiklar. 

Högt prioriterat (baserat på l 
verkningsfullhet). 

3.4.3. Städning av gator och 
vägar samt 
möjligheter till 
optimering. 

a) Främja forskning om hur städning av 
gator och vägar påverkar spridningen 
av mikroplast och b) utreda vilka 
möjligheter till optimering som finns. 

a) Högt prioriterat (baserat på 
kunskapsbehov och att det potentiellt 
kan ge verkningsfullt styrmedel i 
nästa steg. 
b) Inte prioriterat i dagsläget (beror på 
utfall i a). 

3.4.4. Dammbindnings-
åtgärder. 

Främja forskning om hur 
dammbindning påverkar spridning av 
mikroplast. 

Inte prioriterat (baserat på förmodat 
låg verkningsfullhet). 
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Avsnitt Styrmedels- eller 
åtgärdsrubrik 

Precisering av styrmedel eller åtgärd Prioritering 

3.4.5. Hållbar hantering av 
mikroplast i 
snömassor. 

a) Främja forskning om huruvida 
mikroplast i snömassor utgör ett 
potentiellt problem, samt b) utreda 
lämplig hantering av snömassor. 

a) Högt prioriterat (baserat på 
kunskapsbehov för att bedöma 
eventuellt åtgärdsbehov). 
b) Inte prioriterat i dagsläget (beror av 
utfall i a). 

3.4.6. Reglering av 
användningen av 
uttjänta däck. 

Införa a) krav i producentansvaret för 
uttjänta däck avseende spridning av 
mikroplast, samt b) anmälningsplikt för 
anläggningar med konstgräs, gjutet 
granulat och ridanläggningar som 
innehåller gummi eller plast. 

a) Prioriterat för fördjupad utredning 
(baserat på kostnadseffektivitet (liten 
insats och potentiell verkningsfullhet).  
b) Högt prioriterat för fördjupad 
utredning (baserat på 
verkningsfullhet).  

Tabell 2c. Potentiella styrmedel och åtgärder för delmål 3 – Minska effekter och persistens 

Avsnitt Styrmedels- eller 
åtgärdsrubrik 

Precisering av styrmedel eller åtgärd Prioritering 

3.5.1. Förbud mot farliga 
kemikalier i däck och 
vägmarkeringar. 

a) Främja utredning om vilka farliga 
kemiska ämnen som är möjliga 
kandidater för begränsningar eller 
förbud samt b) införa generella eller 
riktade förbud eller begränsningar inom 
EU mot farliga kemiska ämnen. 

a) Högt prioriterat (baserat på att det 
troligen kan ge verkningsfullt 
styrmedel i nästa steg). 
b) Inte prioriterat i dagsläget, behöver 
invänta a), men är därefter sannolikt 
högt prioriterat (baserat på 
verkningsfullhet). 

3.5.2. Miljömärkning av däck 
baserat på 
kemikalieinnehåll. 

a) Ta fram kriterier för märkning av 
däck baserat på kemikalieinnehåll, 
samt b) Miljömärka däck baserat på 
godkänt innehåll av kemiska ämnen. 

a) & b) Inte prioriterat (baserat på 
tidigare lågt intresse från 
däckindustrin).  

3.5.3. Miljömärkning av 
vägmarkeringar 
baserat på 
kemikalieinnehåll. 

a) Främja forskning om innehåll, 
läckage och effekter av kemiska ämnen 
från vägmarkeringar, samt b) ta fram 
kriterier för miljömärkning av 
vägmarkeringar. 

a) Prioriterat (baserat på 
kunskapsbehov för att bedöma risker 
och åtgärdsbehov). 
b) Inte prioriterat i dagsläget (beror på 
utfall i a).  

3.5.4. Däck som är mer 
lättnedbrytbara. 

Främja forskning om möjligheten att 
utveckla mer lättnedbrytbara däck. 

Prioriterat (baserat på kunskapsbehov 
och att det kan ge ett potentiell 
verkningsfullt styrmedel i nästa steg. 

Tabell 2d. Potentiella styrmedel och åtgärder för delmål 4 – Öka kunskapen generellt 

Avsnitt Styrmedels- eller 
åtgärdsrubrik 

Precisering av styrmedel eller åtgärd Prioritering 

3.6.1. Forskning om utsläpp, 
spridning, effekter och 
nedbrytning. 

Främja forskning om utsläpp, spridning, 
effekter och nedbrytning av mikroplast 
från däck- och vägslitage. 

Högt prioriterat (baserat på kunskaps-
behov för att bedöma risker och 
åtgärdsbehov). 

3.6.2. Standardiserade och 
automatiserade 
metoder för 
provtagning, 
provberedning och 
analys. 

Främja utveckling av a) 
standardiserade metoder för 
provtagning, provberedning och analys, 
samt b) automatiserade metoder för 
analys av däck- och 
vägmarkeringspartiklar. 

a) & b) Högt prioriterat (baserat på 
kunskapsbehov om problemets 
omfattning).  
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Avsnitt Styrmedels- eller 
åtgärdsrubrik 

Precisering av styrmedel eller åtgärd Prioritering 

3.6.3. Kompetensnätverk 
och initiativ för 
kunskapsutbyte och 
framtagande av ny 
kunskap. 

Upprätthålla och uppmuntra deltagande 
i kompetensnätverk för däck- och 
vägslitage för kunskapsutbyte och 
framtagande av ny kunskap. 

Högt prioriterat (baserat på kunskaps-
behov och verkningsfullhet). 

3.6.4. Riktad vägledning om 
åtgärder för minskad 
belastning av 
mikroplast från däck- 
och vägslitage. 

Ta fram vägledning för frivilliga 
åtgärder för minskad belastning av 
mikroplast från däck- och vägslitage. 

Högt prioriterat (baserat på potentiell 
kostnadseffektivitet). 

3.6.5. Informationsinsatser 
om problemen med 
mikroplast från däck- 
och vägslitage. 

Utreda om det är motiverat att till 
riktade målgrupper informera om 
problemen med mikroplast från däck- 
och vägslitage och vad som kan göras 
för att minska problemen. 

Prioriterat (baserat på potentiell 
kostnadseffektivitet och potentiell 
verkningsfullhet i nästa steg. 

I Tabell 3 visas ett utdrag ur Tabell 2a-d där enbart de potentiella styrmedel och åtgärder som har 
prioriterats högt visas. Totalt är det 20 av 58 preciseringar som har prioriterats högt.  

Tabell 3. Utdrag ur Tabell 2a-d som visar de potentiella styrmedel och åtgärder som är högt 
prioriterade. Fet stil anger vilka som handlar om forskning eller forskning och utveckling. 

Avsnitt Styrmedels- eller 
åtgärdsrubrik 

Precisering av styrmedel eller åtgärd Högt prioriterad… 

3.3.1. Minskat trafikarbete. Alla styrmedel och åtgärder som minskar 
vägtrafiken. Det handlar om styrmedel och 
åtgärder som försvårar för person- och 
godstransporter på väg, och sådana som 
främjar alternativa transportsätt eller att 
transporter undviks, dvs både piskor och 
morötter. 

för fördjupad utredning eller 
forskning (baserat på 
verkningsfullhet). 

3.3.2. Styrning av fordonsflottans 
sammansättning och 
utveckling. 

a) Främja forskning om betydelsen av 
bilars vikt, motorstyrka och 
accelerationsförmåga för däck- och 
vägslitage. 

a) (baserat på att det kan ge 
verkningsfullt styrmedel i nästa 
steg). 

3.3.3. Märkning av däcks 
slitagebenägenhet. 

a) Främja och driva på utveckling av en 
standardiserad metod för mätning av 
däckslitage. 

a) (baserat på att det kan ge 
verkningsfulla styrmedel i 
nästa steg). 

3.3.4. Däck med låg 
slitagebenägenhet. 

Främja forskning och utveckling av 
däck med låg slitagebenägenhet. 

(baserat på verkningsfullhet). 

3.3.10. Däcktrycksövervakning eller 
utökad däcktryckskontroll. 

Finansiera utredning om vilka styrmedel 
eller åtgärder som är lämpligast för att öka 
andelen däck med korrekt lufttryck 
(däcktrycksövervaknings-system eller 
utökad däcktryckskontroll).  

(baserat på potentiell 
verkningsfullhet i nästa steg). 

3.3.11. Kontroll av hjulinställning och 
däckbalans. 

a) Främja forskning om i vilken 
utsträckning felaktig hjulinställning och 
hjulbalans påverkar mängden 
däckslitagepartiklar som genereras. 

a) (baserat på att det 
potentiellt kan ge verkningsfullt 
styrmedel i nästa steg). 

3.3.17. Hastighetsbegränsningar och 
hastighetsanpassning. 

a) Främja forskning om i vilken 
utsträckning hastighetsbegränsningar och 
hastighetsanpassning kan påverka 
mängden slitagepartiklar.  

a) (baserat på att det 
potentiellt kan ge verkningsfullt 
styrmedel i nästa steg). 
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Avsnitt Styrmedels- eller 
åtgärdsrubrik 

Precisering av styrmedel eller åtgärd Högt prioriterad… 

3.3.18. Information om körstilens 
betydelse samt satsning på 
EcoDriving. 

 a) Informera om körstilens betydelse, b) 
öka andelen EcoDriving-utbildade, samt c) 
främja utveckling och användning av 
effektiva EcoDriving-stödsystem. 

a) (baserat på värdet av att 
öka medvetenheten). 
b) för fördjupad utredning 
(baserat på liten insats samt 
verkningsfullhet). 
c) (baserat på 
verkningsfullhet). 

3.4.1. Uppsamling av däckpartiklar 
under färd. 

 Främja forskning, utveckling och 
utvärdering av anordningar som samlar 
upp däckpartiklar under färd. 

(baserat på potentiell 
verkningsfullhet och 
kostnadseffektivitet). 

3.4.2. Hållbar hantering av 
vägdagvatten och däck- och 
vägslitageförorenade massor. 

Främja forskning och utveckling av 
hållbara lösningar för omhändertagande 
av vägdagvatten och massor som 
innehåller däck- och vägslitagepartiklar. 

(baserat på verkningsfullhet). 

3.4.3. Städning av gator och vägar 
samt möjligheter till 
optimering. 

a) Främja forskning om hur städning av 
gator och vägar påverkar spridningen av 
mikroplast.  

a) (baserat på kunskapsbehov 
och att det potentiellt kan ge 
verkningsfullt styrmedel i nästa 
steg.  

3.4.5. Hållbar hantering av 
mikroplast i snömassor. 

a) Främja forskning om huruvida 
mikroplast i snömassor utgör ett potentiellt 
problem. 

a) (baserat på kunskapsbehov 
för att bedöma eventuellt 
åtgärdsbehov). 

3.4.6. Reglering av användningen 
av uttjänta däck. 

Införa b) anmälningsplikt för anläggningar 
med konstgräs, gjutet granulat och 
ridanläggningar som innehåller gummi 
eller plast. 

b) för fördjupad utredning 
(baserat på verkningsfullhet).  

3.5.1. Förbud mot farliga kemikalier i 
däck och vägmarkeringar. 

a) Främja utredning om vilka farliga 
kemiska ämnen som är möjliga kandidater 
för begränsningar eller förbud. 

a) (baserat på att det troligen 
kan ge verkningsfullt styrmedel 
i nästa steg). 

3.6.1. Forskning om utsläpp, 
spridning, effekter och 
nedbrytning. 

Främja forskning om utsläpp, spridning, 
effekter och nedbrytning av mikroplast från 
däck- och vägslitage. 

(baserat på kunskapsbehov för 
att bedöma risker och åtgärds-
behov). 

3.6.2. Standardiserade och 
automatiserade metoder för 
provtagning, provberedning 
och analys. 

Främja utveckling av a) standardiserade 
metoder för provtagning, provberedning 
och analys, samt b) automatiserade 
metoder för analys av däck- och 
vägmarkeringspartiklar. 

a) & b) (baserat på 
kunskapsbehov om 
problemets omfattning).  

3.6.3. Kompetensnätverk och 
initiativ för kunskapsutbyte 
och framtagande av ny 
kunskap. 

Upprätthålla och uppmuntra deltagande i 
kompetensnätverk för däck- och 
vägslitage för kunskapsutbyte och 
framtagande av ny kunskap. 

(baserat på kunskapsbehov 
och verkningsfullhet). 

3.6.4. Riktad vägledning om 
åtgärder för minskad 
belastning av mikroplast från 
däck- och vägslitage. 

Ta fram vägledning för frivilliga åtgärder 
för minskad belastning av mikroplast från 
däck- och vägslitage. 

(baserat på potentiell 
kostnadseffektivitet). 
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4. Diskussion och slutsatser  
Eftersom det övergripande syftet med denna rapport är att identifiera potentiella styrmedel och 
åtgärder som kan minska belastningen av mikroplast från däck- och vägslitage på miljön bör man vid 
prioriteringen mellan olika styrmedel och åtgärder fokusera på dem som på det mest kostnadseffektiva 
sättet minskar risken med mikroplast från vägtrafiken. Kostnaden för riskminskningen bör på 
marginalen inte överstiga nyttan med den. Men det finns bara begränsad kunskap om hur stor miljö- 
och hälsopåverkan är och t.ex. hur den varierar beroende på var, när och hur utsläppen sker, hur stora 
partiklarna är och vilken typ av mikroplastpartiklar det är. Om vi hade haft sådan kunskap skulle en 
naturlig strategi för att minska risken vara att fokusera på styrmedel och åtgärder som minskar den 
negativa miljö- och hälsopåverkan mest per kostnad. Eftersom vi inte har sådan detaljerad kunskap har 
vi valt att kartlägga alla potentiella styrmedel och åtgärder vi har kunnat finna. Beroende på den 
kunskap som framkommer i nästa steg får man vid val av styrmedel och åtgärder välja strategi för 
riskminskning. Om tillräcklig kunskap finns bör man välja strategin att minska miljö- och hälso-
påverkan så kostnadseffektivt som möjligt. Men när inte tillräckligt med kunskap finns kan man i 
stället försöka minska utsläppen och spridningen generellt så kostnadseffektivt som möjligt oavsett var 
utsläppen sker, var påverkan är störst och vilken typ av mikroplastpartiklar från vägtrafiken det 
handlar om. Det är sannolikt inte det mest effektiva sättet att minska risken men en rimlig strategi när 
nämnda kunskap saknas.  

Fokus – att minska utsläpp av däckslitagepartiklar 

Samtliga fyra delmål som de kartlagda styrmedlen och åtgärderna delats in under, dvs. 1) att minska 
utsläppen, 2) att minska spridningen 3) att minska effekter och persistens och 4) att öka kunskapen 
generellt, kan bidra till minskad miljö- och hälsopåverkan av mikroplast från vägtrafiken. Störst fokus 
har i kartläggningen dock lagts på styrmedel som bidrar till att begränsa uppkomst och utsläpp av 
däckpartiklar. Detta motiveras både av att däckpartiklar utgör den allra största källan till mikroplast 
från vägtrafiken och att det generellt är effektivast att vidta en åtgärd tidigt i kedjan (från uppkomst till 
effekter i miljön), dvs. helst innan partiklarna genereras eller släpps ut i miljön. Under delmålet att 
”minska utsläppen” finns omkring 60 procent av både styrmedels- och åtgärdsrubrikerna och av 
preciseringarna.  

Bred kartläggning – många olika styrmedel och åtgärder  

Denna kartläggning av potentiella styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och vägslitage 
omfattar i rapporten totalt 35 styrmedels- och åtgärdsrubriker som översiktligt anger vad det handlar 
om. De en till tre preciseringar som finns till varje rubrik och som mer i detalj beskriver vad det är för 
styrmedel eller åtgärd som avses uppgår till totalt 58 stycken (se Tabell 2a-d). För flera av styrmedels- 
och åtgärdsrubrikerna handlar preciseringarna om styrmedel eller åtgärder i två steg, dvs. att i ett första 
steg t.ex. främja forskning om betydelsen av vägfordons hastighet för genereringen av mikroplast-
partiklar och att sedan i ett andra steg t.ex. beroende på utfallet i det första steget införa hastighets-
begränsningar. I de flesta fall är styrmedels- och åtgärdsrubrikerna ganska avgränsande medan de i 
några fall är riktade mot större områden inom vilka flera styrmedel och åtgärder är tänkbara. Ett 
exempel på det senare är rubriken ”minskat trafikarbete” där flera olika styrmedel eller åtgärder som 
leder till minskat trafikarbete ingår, men som vi har valt att inte precisera. Detsamma gäller rubrikerna 
”offentlig” upphandling” och ”forskning om utsläpp, spridning, effekter och nedbrytning”. Det går 
därför inte ge någon exakt siffra på hur många potentiella styrmedel och åtgärder som ingår i 
kartläggningen. 

En del av de beskrivna styrmedlen och åtgärderna är inte heller unika utan överlappar varandra eller är 
olika varianter på samma tema där angreppssättet, styrningen eller aktören skiljer sig åt. Exempel på 
detta är styrmedel som rör krav kopplade till slitagebenägenhet hos däck. Där kan styrmedlet 
”gränsvärden för däckslitage” ingå som en del i styrmedlen ”ekodesignkrav för däck” och ”globala 
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tekniska föreskrifter för däck”. I de här exemplen är det framför allt aktören (EU respektive 
internationell organisation) som skiljer mellan styrmedlen.  

Hur de olika styrmedlen och åtgärderna interagerar med varandra har inte bedömts eftersom 
kartläggningen inte resulterar i förslag på en lämplig kombination av styrmedel och åtgärder för direkt 
implementering utan är en kartläggning av alla tänkbara styrmedel och åtgärder oberoende av 
varandra. En kombination av styrmedel och åtgärder behövs dock då inget enskilt styrmedel täcker in 
alla delar (t.ex. minskning av mängden partiklar, spridningen och giftigheten) och inte heller är så 
verkningsfullt som bedöms vara önskvärt. Eftersom vi inte vet hur allvarligt problemet är kan vi dock 
inte veta hur stort åtgärdsbehovet är. 

Främst är det styrmedel som ingår i kartläggningen och det är enbart några få som är åtgärder som inte 
föregås av styrmedel. Det är en bred blandning av mer eller mindre omfattande styrmedel och åtgärder 
som kan delas in i olika kategorier. Drygt 40 procent (24 av 58) handlar om att främja forskning eller 
forskning och utveckling (inklusive produkt-, metod- och systemutveckling). Några ytterligare handlar 
om andra sätt att öka kunskapen t.ex. genom vägledning, information och utbildning som kan leda till 
förändrat beteende (t.ex. avseende körstil, res- och transportvanor och konsumtion). Utöver dessa 
informativa styrmedel ingår administrativa styrmedel (t.ex. begränsningar eller förbud mot farliga 
ämnen, krav på märkning av däcks slitagebenägenhet, gränsvärden för däckslitage och ekodesign-
krav), ekonomiska styrmedel (t.ex. för minskat trafikarbete och styrning av fordonsflottans 
utveckling), fysisk planering (t.ex. för minskat trafikarbete). Även styrmedel eller åtgärder med fokus 
på mer fysiska insatser ingår (t.ex. däckpartikeluppsamling, däcktrycksövervakning, justering av 
hjulinställningar och utformning av vägar).  

Kunskapsbrist – inga skarpa förslag 

Den generella kunskapsbristen och den specifika kunskapsbristen om bland annat avgörande 
parametrar såsom verkningsfullhet, kostnadseffektivitet och genomförbarhet medför att det inte har 
varit möjligt att göra någon riktig utvärdering av de kartlagda styrmedlen och åtgärderna. Det har inte 
heller varit möjligt att göra väl avvägda prioriteringar mellan olika styrmedel och åtgärder. Därför är 
det inte heller möjligt att lämna en lista med förslag på styrmedel eller åtgärder för omedelbar 
implementering och som direkt leder till minskad belastning. Däremot har det varit möjligt att föreslå 
styrmedel som handlar om att främja forskning och utveckling eller bara forskning. Den forskning 
samt forskning och utveckling som vi har bedömt bör prioriteras högt och bör vara aktuell redan nu 
finns sammanställd i Tabell 3 över högt prioriterade styrmedel och åtgärder. Dessa kan, eller har 
potential att, i ett andra steg minska belastningen. Det är både forskning av generell eller övergripande 
karaktär, t.ex. avseende utsläpp, spridning, effekter och risk, och av mer specifik karaktär som handlar 
om ett specifikt potentiellt styrmedel, t.ex. att främja forskning och utveckling av däck med låg 
slitagebenägenhet. Kunskapsuppbyggnad behövs dels för att bedöma omfattningen av problemen med 
mikroplast från däck- och vägslitage och behovet av styrmedel och åtgärder, dels för att kunna utforma 
effektiva styrmedel eller åtgärder.  

Eftersom vi inte vet vilka miljö- och hälsoeffekter som exponeringen för nuvarande halter av 
mikroplaster i miljön medför och därmed inte hur omfattande åtgärdsbehovet är går det inte att på 
vetenskapliga grunder avgöra hur långtgående styrmedel och åtgärder som bör implementeras 
respektive vidtas under denna osäkerhet. Hur vi ska agera vid rådande kunskapsbrist är inte en 
vetenskaplig fråga utan en värderingsfråga där ett agerande nu kan innebära onödiga kostnader medan 
att avvakta kan medföra miljö- och hälsoproblem som i sin tur innebär kostnader för samhället. Det 
faktum att utsläppen av mikroplast från däck- och vägslitage är mycket stora och ökar i och med att 
vägtrafiken ökar, att partiklarna sannolikt är svårnedbrytbara i miljön och att partiklarna och miljö- 
och hälsofarliga ämnen i dem kan påverka organismer negativt bedöms dock vara tillräckligt för att 
motivera att förebyggande åtgärder vidtas som minskar belastningen. Behovet av åtgärder mot 
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mikroplast har bland annat lyfts av Europeiska kommissionens grupp av ledande vetenskapliga 
rådgivare och ligger också i linje med försiktighetsprincipen. 

Den kunskapsbrist som identifierats baseras på den kunskap och de osäkerheter som vi funnit i 
tillgänglig i litteratur, på webbsidor och vid samtal med experter. Det är dock sannolikt att 
däckindustrin redan idag har en hel del kunskap inom dessa områden som inte är allmänt tillgänglig, 
framför allt när det gäller däckutveckling och tekniska aspekter. Kompetensnätverk och initiativ för 
kunskapsutbyte och framtagande av ny kunskap där både däckindustrin, akademien och övriga 
intressenter ingår är därför viktiga för att påskynda och effektivisera kunskapsuppbyggnaden. 

Högt prioriterade, prioriterade och inte prioriterade styrmedel och åtgärder 

De prioriteringar av styrmedel och åtgärder som har gjorts är osäkra eftersom de oftast baseras på 
grova uppskattningar som enbart bygger på någon eller några aspekter. De tre huvudnivåerna av 
prioriteringar som har använts, dvs. högt prioriterad, prioriterad och inte prioriterad, har kompletterats 
med mer information eftersom utgångspunkten för prioriteringarna skiljer sig åt. Därför anges i Tabell 
2a-d även om implementeringen bedöms vara möjlig i dag, om det först krävs en fördjupad utredning, 
om man först behöver invänta viss kunskap för att därefter genomföra styrmedlet eller åtgärden, eller 
om man först behöver invänta mer kunskap för att därefter avgöra om styrmedlet eller åtgärder ska 
genomföras (se även punktlistan i avsnitt 3.7). 

I många fall är det antingen aspekten ”verkningsfullhet” eller ”potentiell verkningsfullhet” som har 
legat till grund för prioriteringen. I det första fallet har vi bedömt att styrmedlet eller åtgärden är 
verkningsfull. I det senare fallet har vi bedömt att det finns en möjlighet att styrmedlet eller åtgärden 
är verkningsfull, men om så är fallet får visas t.ex. genom den forskning som ofta ingår som ett första 
steg. 

De styrmedel och åtgärder som prioriterats högt handlar framför allt om att främja forskning eller både 
forskning och utveckling med fokus på däck eller däckpartiklar. Av de totalt 20 preciseringar som har 
prioriterats högt handlar åtta om att främja forskning och ytterligare fem om att främja forskning och 
utveckling (se Tabell 3). Att dessa andelar är höga var förväntat givet dels kunskapsbristen, dels 
behovet att utveckla mindre miljöbelastande däck- och vägmarkeringar, förbättrade mät- och 
analysmetoder och anordningar eller system (t.ex. dagvattensystem) som samlar upp mikroplast-
partiklar. Resterande högt prioriterade styrmedel och åtgärder är mer direkta och handlar t.ex. om att 
minska trafikarbetet, införa anmälningsplikt för bland annat konstgräsanläggningar med däckgranulat, 
informera om körstilens betydelse, öka andelen EcoDriving-utbildade, utreda lämpligaste sättet att öka 
andelen däck med korrekt lufttryck och ta fram vägledning om åtgärder till riktade grupper. För dessa 
behöver dock fördjupad utredning genomföras innan implementering kan ske.  

Dessutom finns det några styrmedel som inte är prioriterade i dagsläget, men som är högt prioriterade 
eller sannolikt högt prioriterade i ett andra steg, dvs. när det första steget har genomförts. Detta 
omfattar att införa märkning av däcks slitagebenägenhet, införa generella eller riktade förbud eller 
begränsningar inom EU mot farliga kemiska ämnen, ta fram EU-gränsvärden för däckslitage och ta 
fram en EU-förordning om ekodesignkrav för däck alternativt inkludera motsvarande krav i globala 
tekniska föreskrifter för däck. 

Bland de styrmedel och åtgärder som inte bedömts vara prioriterade finns både de som bedömts ha låg 
verkningsfullhet (t.ex. dammbindningsåtgärder) och de vilkas prioritering beror av utfallet av ett annat 
styrmedel (t.ex. forskningsstyrmedel) och därför inte kan prioriteras i dagsläget. Här finns också 
styrmedel där kostnadseffektiviteten bedömts vara låg eller där andra aspekter har bedömts viktigare 
än frågan om mikroplast (t.ex. vägutformning).  

Eftersom bedömningarna är osäkra finns det inte några skarpa eller entydiga gränser mellan de 
styrmedel eller åtgärder som har bedömts högt prioriterade och prioriterade respektive prioriterade och 
inte prioriterade. På grund av bristande kunskap och osäkerhet i bedömningarna och att vi inte vill 
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missa att ta med ett styrmedel eller en åtgärd som med mer kunskap skulle prioriteras högt har vi varit 
relativt generösa med vilka vi har bedömt vara högt prioriterade för forskning och utveckling. 
Prioriteringen kan ändras när ny kunskap blir tillgänglig.  

Styrmedel som motiveras av positiva sidoeffekter 

Vid bedömning av vilka styrmedel och åtgärder som eventuellt ska genomföras måste man göra 
avvägningar mellan de olika styrmedlens och åtgärdernas positiva och negativa sidoeffekter. I de 
prioriteringar som har gjorts har emellertid de positiva sidoeffekterna inte vägts in, utan priori-
teringarna har gjorts utifrån ett mikroplastperspektiv. Däremot har sidoeffekterna diskuterats i varje 
avsnitt. I vissa fall kan negativa sidoeffekter vara skäl att inte prioritera ett styrmedel eller en åtgärd. I 
ett fall har vi bedömt att den negativa sidoeffekten hög kostnad i kombination med andra skäl gör att 
åtgärden ”utforma vägar och gator med mindre andel tvära kurvor och branta backar” inte bör 
prioriteras (se 3.3.16). 

I en del fall kan de positiva sidoeffekterna sannolikt enskilt motivera genomförandet av ett styrmedel 
eller en åtgärd och då kommer minskade utsläpp av mikroplast med som en bonus. Exempel på detta 
är minskat trafikarbete och styrning av fordonsflottans sammansättning och utveckling. I andra fall 
kan sannolikt positiva sidoeffekter tillsammans med minskad belastning av mikroplast motivera 
styrmedlet. Exempel på detta är begränsning av tiden för användning av odubbade vinterdäck, 
gatustädning och utökad kontroll av lufttryck. 

Styrmedel som ger betydande positiva sidoeffekter skulle kunna vara mer motiverade än de som 
enbart leder till minskad belastning av mikroplast och därmed leda till en annan prioritering än den 
som gjorts i denna rapport där fokus är mikroplast. Dock kan dessa vara nog så viktiga ur ett 
belastningsperspektiv då de innebär att behoven att utreda ett styrmedel utifrån ett mikroplast-
perspektiv minskar varvid tiden för implementering skulle kunna förkortas.  

Konsekvensanalys och information 

Innan man fattar beslut om att införa ett styrmedel eller ett styrmedelspaket bör man genomföra en 
utredning där alla relevanta aspekter beaktas och en bred konsekvensanalys genomförs. I detta ingår 
exempelvis att utreda verkningsfullhet, kostnadseffektivitet, genomförbarhet, eventuella interaktioner 
mellan andra styrmedel, positiva eller negativa sidoeffekter och annat av betydelse som kan påverka 
bedömningen och därmed beslutet. 

För att ett styrmedel ska få så bra genomslag som möjligt är det viktigt att informera relevanta 
målgrupper om varför styrmedlet eller åtgärden behövs. Om det resulterar i en ökad allmän kunskap 
skapas förutsättningar för acceptans och därmed ökar sannolikheten att åtgärder som behöver vidtas 
faktiskt vidtas och får genomslag. Även informationsinsatser på ett generellt plan är viktiga eftersom 
de kan bidra till frivilliga beteendeförändringar som är gynnsamma ur ett mikroplastperspektiv såsom 
förändrad körstil, transportvanor och inköp. Det är dock inte tillräckligt med frivilliga åtgärder utan 
det behövs även styrmedel för att nå de mål som sätts upp. 

Sammanfattningsvis finns det många potentiella styrmedel och åtgärder för att minska belastningen av 
mikroplast från däck- och vägslitage som är mer eller mindre relevanta av olika anledningar. Av de 
styrmedel och åtgärder vi har prioriterat högt är det några som vi anser är särskilt intressanta. De är de 
som handlar om 1) minskat trafikarbete, 2) förändrat körbeteende (genom information i körutbildning, 
ökad andel EcoDriving-utbildade och utveckling av EcoDriving-stödsystem), 3) minskat slitage från 
däck (genom utveckling av mindre slitagebenägna däck och en metod för mätning av däcks slitage-
benägenhet), 4) optimering av lufttryck och hjulinställningar, 5) reglering av farliga ämnen, 6) upp-
samling av däckpartiklar under färd, 7) hållbar hantering av vägdagvatten, och 8) kunskapsupp-
byggnad för bedömning av risker och behov av åtgärder.  



84  VTI-rapport 1092 

Referenser 
Amato, F., Querol, X., Johansson, C., Nagl, C., Alastuey, A., (2010). A review on the effectiveness of 
street sweeping, washing and dust suppressants as urban PM control methods. Science of The Total 
Environment 408, 3070-3084. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.04.025 

Andersson-Sköld, Y., Johannesson, M., Gustafsson, M., Järlskog, I., Lithner, D., Polukarova, M., & 
Strömvall, A.-M. (2020). Mikroplast från däck- och vägslitage: en kunskapssammanställning. VTI-
rapport 1028. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-14958 

Aronsson, M., Galfi, H., Magnusson, K., Polukarova, M., Strömwall, A.-M. & Gustafsson, K. (2018). 
Förekomst och spridning av mikroplast, gummi och asfaltspartiklar från vägtrafik. Trafikkontoret, 
Göteborgs stad. 
https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f4730d8/1625758703370/FULLTEXT01.pdf 

Ashley, R. (2015, 1 december). UTQG Ratings Unfurled. TireReview, November 2015. Hämtad 2020-
09-11 från https://www.tirereview.com/utqg-ratings-unfurled/ 

Babić, D., Burghardt, T. E. & Babić, D. (2015). Application and Characteristics of Waterborne Road 
Marking Paint. International Journal for Traffic and Transport Engineering 5(2): 150-169. 
http://dx.doi.org/10.7708/ijtte.2015.5(2).06 

Baench-Baltrschat, B., Kocher, B., Stock, F. & Reifferscheid, G. (2020). Tyre and road wear particles 
(TRWP) – A review of generation, properties, emissions, human health risk, ecotoxicity, and fate in 
the environment. Science of the Total Environment, 733, 137823. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720313358 

Bjerkesjö, P., Boberg, N., Hwargård, L., Nielsen, T., Romson, Å. & Stenmarck, Å. (2020). Styrmedel 
för minskad klimatpåverkan från plast. Naturvårdsverket rapport 6928. 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/6900/978-91-620-6928-5.pdf?pid=26791 

Blecken, G.W. (2016). Kunskapssammanställning – Dagvattenrening. (Rapport Nr 2016-05.). 
https://www.svensktvatten.se/contentassets/979b8e35d47147ff87ef80a1a3c0b999/svu-rapport_2016-
05.pdf 

Bridgestone (2020). Airless tires. Hämtad 2020-11-01 från: https://www.bridgestonetire.com/tread-
and-trend/tire-talk/airless-concept-tires 

Carsten, O., Jamson, S., Brouwer, R. Kooijman, D., Mejuto, P., Olstam, J, Saint Pierre, G., Winder, A. 
(2016) D1.6: Final publishable summary report (Version 1; 12/06/16) ecoDriver. 
https://cordis.europa.eu/docs/projects/cnect/1/288611/080/deliverables/001-
Part1Finalpublishablesummaryreport160612.pdf 

CEDR (2016). Management of contaminated runoff water: current practice and future research needs. 
(Report 2016/01). https://www.cedr.eu/download/Publications/2016/CEDR2016-1-Management-of-
contaminated-runoff-water.pdf 

CEN (2020) EN 16662-1:2020 Road vehicles - Supplementary grip devices (SGD) for tyres of 
passenger cars and light duty vehicles - Part 1: General safety and performance requirements. 
https://www.en-standard.eu/bs-en-16662-1-2020-road-vehicles-supplementary-grip-devices-for-tyres-
of-passenger-cars-and-light-duty-vehicles-general-safety-and-performance-requirements/ 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.04.025
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-14958
https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f4730d8/1625758703370/FULLTEXT01.pdf
https://www.tirereview.com/utqg-ratings-unfurled/
http://dx.doi.org/10.7708/ijtte.2015.5(2).06
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720313358
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/6900/978-91-620-6928-5.pdf?pid=26791
https://www.svensktvatten.se/contentassets/979b8e35d47147ff87ef80a1a3c0b999/svu-rapport_2016-05.pdf
https://www.svensktvatten.se/contentassets/979b8e35d47147ff87ef80a1a3c0b999/svu-rapport_2016-05.pdf
https://www.bridgestonetire.com/tread-and-trend/tire-talk/airless-concept-tires
https://www.bridgestonetire.com/tread-and-trend/tire-talk/airless-concept-tires
https://cordis.europa.eu/docs/projects/cnect/1/288611/080/deliverables/001-Part1Finalpublishablesummaryreport160612.pdf
https://cordis.europa.eu/docs/projects/cnect/1/288611/080/deliverables/001-Part1Finalpublishablesummaryreport160612.pdf
https://www.cedr.eu/download/Publications/2016/CEDR2016-1-Management-of-contaminated-runoff-water.pdf
https://www.cedr.eu/download/Publications/2016/CEDR2016-1-Management-of-contaminated-runoff-water.pdf
https://www.en-standard.eu/bs-en-16662-1-2020-road-vehicles-supplementary-grip-devices-for-tyres-of-passenger-cars-and-light-duty-vehicles-general-safety-and-performance-requirements/
https://www.en-standard.eu/bs-en-16662-1-2020-road-vehicles-supplementary-grip-devices-for-tyres-of-passenger-cars-and-light-duty-vehicles-general-safety-and-performance-requirements/


VTI-rapport 1092  85 

CEN CENELEC (2020). EN 16662-1:2020 a new step for road vehicles safety when driving on snow 
and ice. Hämtad 2020-12-19 från https://www.cencenelec.eu/News/brief_News/Pages/TN-2020-
040.aspx 

Construction equipment (13 februari 2012). Recessed striping increases safety. Hämtad 2020-06-09 
från: https://www.constructionequipment.com/recessed-striping-increases-safety 

Continental (2020a, u.å). Vinterdäck på sommaren. Hämtad 2020-06-08 från: https://www.xn--
continental-dck-dlb.se/personbil/allt-om-daeck/byta-och-vaelja-daeck/daeckbyte-under-
aret/vinterdaeck-pa-sommaren 

Continental (2020b, u.å.). Sommardäck på vintern. Hämtad 2020-06-08 från https://www.xn--
continental-dck-dlb.se/personbil/allt-om-daeck/byta-och-vaelja-daeck/daeckbyte-under-
aret/sommardaeck-pa-vintern 

Continental (2021a, u.å.). Att uppnå perfekt däckbalans. Hämtad 2021-02-20 från: https://www.xn--
continental-dck-dlb.se/personbil/allt-om-daeck/daeckskoetsel-och-underhall/balansera-daecken 

Continental (2021b, u.å.). Mileage and tyre wear. Hämtad 2021-05-10 från: https://www.continental-
tyres.co.uk/car/all-about-tyres/tyre-care-maintenance/mileage-and-tyre-wear 

Continental (2021c, u.å.). Best tyres for electric cars and hybrids. Hämtad 2021-05-12 från: 
https://www.continental-tyres.ie/car/all-about-tyres/tyre-essentials/electric-vehicle-tyres 

Doftek (2020, u.å.). Wheel alignment monitoring for a sustainable future. Doftek Active Wheel 
Alignment. Hämtad 2020-12-12 från: https://www.doftek.com.au/#technolog 

Däckrazzia (Energimyndigheten, Polisen, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF, 
Bilprovningen) (2018). Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2017. 
https://www.dackinfo.se/wp-content/uploads/2011/09/Rapport_unders_17.pdf 

Däckrazzia (Energimyndigheten, Polisen, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF, 
Bilprovningen) (2019). Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2018. 
https://www.dackinfo.se/wp-content/uploads/2019/09/Rapport_unders_18.pdf 

Däckrazzia (Energimyndigheten, Polisen, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF, 
Bilprovningen) (2020). Däckrazzia 2021. Hämtad 2021-01-01 från: https://dackrazzia.se/ 

ECHA (2020). Background Document to the Opinion on the Annex XV report proposing restrictions 
on intentionally added microplastics. Committee for Risk Assessment (RAC) Committee for Socio-
economic Analysis (SEAC). ECHA/RAC/RES-O-0000006790-71-01/F. ECHA/SEAC/RES-O-
0000006901-74-01/F. https://echa.europa.eu/documents/10162/b56c6c7e-02fb-68a4-da69-
0bcbd504212b 

Energimyndigheten (2018, 1 juni). Ekodesigndirektivet. Hämtad 2020-06-23 från: 
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-
produkter/ekodesign-energimarkning-och-ce-markning/ekodesign/ekodesigndirektivet/ 

Energimyndigheten (2020, 23 oktober). Ecodesignprocessen. Hämtad 2020-10-30 från: 
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/lagar-och-
krav/ekodesigndirektivet/ekodesignprocessen/ 

https://www.cencenelec.eu/News/brief_News/Pages/TN-2020-040.aspx
https://www.cencenelec.eu/News/brief_News/Pages/TN-2020-040.aspx
https://www.constructionequipment.com/recessed-striping-increases-safety
https://www.continental-d%C3%A4ck.se/personbil/allt-om-daeck/byta-och-vaelja-daeck/daeckbyte-under-aret/vinterdaeck-pa-sommaren
https://www.continental-d%C3%A4ck.se/personbil/allt-om-daeck/byta-och-vaelja-daeck/daeckbyte-under-aret/vinterdaeck-pa-sommaren
https://www.continental-d%C3%A4ck.se/personbil/allt-om-daeck/byta-och-vaelja-daeck/daeckbyte-under-aret/vinterdaeck-pa-sommaren
https://www.continental-d%C3%A4ck.se/personbil/allt-om-daeck/byta-och-vaelja-daeck/daeckbyte-under-aret/sommardaeck-pa-vintern
https://www.continental-d%C3%A4ck.se/personbil/allt-om-daeck/byta-och-vaelja-daeck/daeckbyte-under-aret/sommardaeck-pa-vintern
https://www.continental-d%C3%A4ck.se/personbil/allt-om-daeck/byta-och-vaelja-daeck/daeckbyte-under-aret/sommardaeck-pa-vintern
https://www.continental-d%C3%A4ck.se/personbil/allt-om-daeck/daeckskoetsel-och-underhall/balansera-daecken
https://www.continental-d%C3%A4ck.se/personbil/allt-om-daeck/daeckskoetsel-och-underhall/balansera-daecken
https://www.continental-tyres.co.uk/car/all-about-tyres/tyre-care-maintenance/mileage-and-tyre-wear
https://www.continental-tyres.co.uk/car/all-about-tyres/tyre-care-maintenance/mileage-and-tyre-wear
https://www.continental-tyres.ie/car/all-about-tyres/tyre-essentials/electric-vehicle-tyres
https://www.doftek.com.au/#technology
https://www.dackinfo.se/wp-content/uploads/2011/09/Rapport_unders_17.pdf
https://www.dackinfo.se/wp-content/uploads/2019/09/Rapport_unders_18.pdf
https://dackrazzia.se/
https://echa.europa.eu/documents/10162/b56c6c7e-02fb-68a4-da69-0bcbd504212b
https://echa.europa.eu/documents/10162/b56c6c7e-02fb-68a4-da69-0bcbd504212b
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/ekodesign-energimarkning-och-ce-markning/ekodesign/ekodesigndirektivet/
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/ekodesign-energimarkning-och-ce-markning/ekodesign/ekodesigndirektivet/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/lagar-och-krav/ekodesigndirektivet/ekodesignprocessen/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/lagar-och-krav/ekodesigndirektivet/ekodesignprocessen/


86  VTI-rapport 1092 

ETRMA (2019). European TRWP Platform: Way Forward Report. https://www.etrma.org/wp-
content/uploads/2019/10/20200330-FINAL-Way-Forward-Report.pdf 

Europeiska kommissionen (2019). Environmental and Health Risks of Microplastic Pollution. 
Directorate-General for Research and Innovation. Unit RTD.DDG1.02 – Scientific Advice 
Mechanism. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/groups/sam/ec_rtd_sam
-mnp-opinion_042019.pdf 

Europeiska kommissionen (2020a, u.å.). Tyres. Energy labelling requirements apply to this product. 
Hämtad 2020-10-01 från: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-
tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-
efficient-products/tyres_en 

Europeiska kommissionen (2020b, u.å.). International technical harmonisation. Hämtad 2020-12-23 
från: https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/technical-harmonisation/international_en 

Europeiska kommissionen (2020c, 13 juli). European Commission Automotive Industry – Global 
Technical Regulations. Hämtad 2020-10-13 från: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42306 

Europeiska kommissionen (2021a). Intelligent Speed Adaptation (ISA). Hämtad 2021-02-28 från: 
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/speed/new_technologies_new_opportu
nities/intelligent_speed_adaptation_isa_en 

Europeiska kommissionen (2021b, u.å.). Sustainable product policy & ecodesign. Hämtad 2021-05-06 
från: https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/product-policy-and-ecodesign_en 

Europeiska kommissionen (2021c, u.å.). Tyre label. Hämtad 2021-05-06 från: 
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-
labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en 
ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter. ELI: 
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/2012-12-04 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav 
för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, 
komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0661-20190424 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG nr 1222/2009) om märkning av däck. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1222 

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2020/740 av den 25 maj 2020 om märkning av däck 
med avseende på drivmedelseffektivitet och andra parametrar, om ändring av förordning (EU) 
2017/1369 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0740&from=EN 

https://www.etrma.org/wp-content/uploads/2019/10/20200330-FINAL-Way-Forward-Report.pdf
https://www.etrma.org/wp-content/uploads/2019/10/20200330-FINAL-Way-Forward-Report.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/groups/sam/ec_rtd_sam-mnp-opinion_042019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/groups/sam/ec_rtd_sam-mnp-opinion_042019.pdf
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/technical-harmonisation/international_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42306
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/speed/new_technologies_new_opportunities/intelligent_speed_adaptation_isa_en
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/speed/new_technologies_new_opportunities/intelligent_speed_adaptation_isa_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/product-policy-and-ecodesign_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/tyres_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/2012-12-04
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0661-20190424
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0661-20190424
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1222
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1222
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0740&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0740&from=EN


VTI-rapport 1092  87 

Europeiska rådet (2020a, 25 februari). Labelling of tyres: Council adopts new rules. 
[Pressmeddelande]. Hämtad 2020-09-10 från: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2020/02/25/labelling-of-tyres-council-adopts-new-rules/ 

Europeiska rådet (2020b). Position of the Council at first reading in a view to adoption of a 
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the labelling of 
tyres with respect to fuel efficiency and other parameters, amending Regulation (EU) 2017/1369 and 
repealing Regulation (EC) No 1222/2009. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14649-
2019-INIT/en/pdf 

Europeiska unionen (2020). Ekodesignkrav. Hämtad 2020-07-08 från: https://europa.eu/youreurope-
/business/product-requirements/compliance/ecodesign/index_sv.htm 

EVvolumes.com (2020, u.å.). Global Plug-in Vehicle Sales Reached over 3,2 Million in 2020. Hämtad 
2021-06-18 från: https://www.ev-volumes.com/country/total-world-plug-in-vehicle-volumes/ 

Finansdepartementet (2018, 9 mars) En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik. Publ. 9 
mars 2018 Fi2018/01103/S2. Promemoria. Hämtad 2021-04-30 från: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2018/03/en-ny-
inriktning-for-beskattning-av-tung-lastbilstrafik/ 

Finansdepartementet (2020). Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg. Dir. 2020:38. 
Kommittédirektiv. 
https://www.regeringen.se/4a6c5c/contentassets/6e76b569e98645dab9b1a075aa478c93/nytt-
miljostyrande-system-for-godstransporter-pa-vag-dir.-202038.pdf 

Foitzik, M.-J., Unrau, H.-J., Gauterin, F., Dörnhöfer, J. & Koch, T. (2018). Investigation of ultra fine 
particulate matter emission of rubber tires. Wear 394-395: 87–95. 
https://doi.org/10.1016/j.wear.2017.09.023 

Furberg, A., Arvidsson, R., & Molander, S. (2018). Live and Let Die? Life Cycle Human Health 
Impacts from the Use of Tire Studs. International Journal of Environmental Research and Public 
Health, 15(8).  https://doi.org/10.3390/ijerph15081774 

Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar. Ändring t.o.m. SFS 2021:200. Mijödepartementet. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-
20171334-om-klimatbonusbilar_sfs-2017-1334 

Gjerstad, K.-I., Gustafsson, M., Blomqvist, G., Denby, B., Elmgren, M., Grythe, H., Janhäll, S., 
Järlskog, I., Johansson, C., Kulovuori, S., Kupiainen, K., Lundberg, J., Malinen, A., Norman, M., 
Ritola, R., Silvergren, S., Stojiljkovic, A., Sundvor, I., Þorsteinsson, Þ., Stefani, M., Vogt, M. (2019). 
NORDUST: Nordic Road Dust Project. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-14950 

Grigoratos, T., Gustafsson, M., Eriksson, O., & Martini, G. (2018). Experimental investigation of 
tread wear and particle emission from tyres with different treadwear marking. Atmospheric 
Environment, 182, 200-212. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.03.049 

Gustafsson, M., Blomqvist, G., Jonsson, P., Ferm, M. (2010). Effekter av dammbindning av belagda 
vägar. VTI Rapport 666. VTI, Linköping. http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:675408/fulltext01.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/25/labelling-of-tyres-council-adopts-new-rules/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/25/labelling-of-tyres-council-adopts-new-rules/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14649-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14649-2019-INIT/en/pdf
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/ecodesign/index_sv.htm
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/ecodesign/index_sv.htm
https://www.ev-volumes.com/country/total-world-plug-in-vehicle-volumes/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2018/03/en-ny-inriktning-for-beskattning-av-tung-lastbilstrafik/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2018/03/en-ny-inriktning-for-beskattning-av-tung-lastbilstrafik/
https://www.regeringen.se/4a6c5c/contentassets/6e76b569e98645dab9b1a075aa478c93/nytt-miljostyrande-system-for-godstransporter-pa-vag-dir.-202038.pdf
https://www.regeringen.se/4a6c5c/contentassets/6e76b569e98645dab9b1a075aa478c93/nytt-miljostyrande-system-for-godstransporter-pa-vag-dir.-202038.pdf
https://doi.org/10.1016/j.wear.2017.09.023
https://doi.org/10.3390/ijerph15081774
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20171334-om-klimatbonusbilar_sfs-2017-1334
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20171334-om-klimatbonusbilar_sfs-2017-1334
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-14950
https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.03.049
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:675408/fulltext01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:675408/fulltext01.pdf


88  VTI-rapport 1092 

Gustafsson, M., Lindén, J., Tang, L., Forsberg, B., Orru, H., Åström, S., & Sjöberg, K. (2018). 
Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts. 
Report C 317. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-7870 

Gustafsson, M., Blomqvist, G., Elmgren, M., Johansson, C., Järlskog, I., Lundberg, J., Norman, M., 
Silvergren, S. (2019a). Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm : utvärdering av vintersäsongen 2017–
2018. 03476030 (ISSN), Statens väg- och transportforskningsinstitut. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-13579 

Gustafsson, M., Blomqvist, G., Järlskog, I., Lundberg, J., Niska, A., Janhäll, S., Norman, M., Eneroth, 
K., Johansson, C. (2019b). Optidrift : optimerad vinter- och barmarksdrift för bättre luftkvalitet, 
03476030 (ISSN), Statens väg- och transportforskningsinstitut. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-13669 

Göteborgs stad (2020, u.å.). Dubbdäcksförbud. Hämtad 2020-03-16 från: 
https://goteborg.se/wps/portal/start/gator-vagar-och-torg/gator-och-vagar/trafikregler/dubbdack 

Halmstads kommun (2020). Vanliga frågor om snöröjning. Hämtad 2020-06-08 från: 
https://www.halmstad.se/trafikinfrastruktur/gatorochvagar/snorojning/vanligafragoromsnorojning.496
0.html 

Hennlock, M., Hult, C., Roth, A., Nilsson, L., Nilsson, M., Sprei, F., & Kåberger, T. (2020). Vägskatt 
för personbilar. Nr C 469. 
https://www.ivl.se/download/18.4447c37f16fa0999d1916a7/1580126098529/C469.pdf 

Hjort, M., Bruzelius, F., Andersson, H., Krafft, M., Ydenius, A., & Rizzi, M. (2015). Jämförelse av 
vinter och sommardäck på barmark sommartid : tester, riskanalys och djupstudier. VTI-rapport 849. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-7816 

Honarmand, M., Tanzadeh, J., Beiranvand, M. (2019). Bitumen and its modifier for use in pavement 
engineering. I Heneda, S. (red.), Sustainable construction and building materials, IntechOpen. 
https://www.intechopen.com/books/sustainable-construction-and-buildingmaterials/bitumen-and-its-
modifier-for-use-in-pavement-engineering 

Wilson, J. (2020, 4 mars). World’s first device to capture harmful tyre particles invented by students. 
[Nyhet] Imperial College. Hämtad 2020-06-29 från: https://www.imperial.ac.uk/news/195595/worlds-
first-device-capture-harmful-tyre/ 

Industry Europe (2019, 3 december). EU Tyre Label Renewed With Focus On Winter Safety & Eco-
Friendliness. [Nyhet]. Hämtad 2020-07-02 från: https://industryeurope.com/eu-tyre-label-renewed-
with-focus-on-winter-safety-eco-friendliness/ 

Internationella energimyndigheten, IEA (Cozzi, L., Petropolous, A) (2019, 15 oktober). Growing 
preference for SUVs challenges emissions reductions in passenger car market. EIA. Hämtad 2020-06-
22 från: https://www.iea.org/commentaries/growing-preference-for-suvs-challenges-emissions-
reductions-in-passenger-car-market 

Johansen, T. C., & Fors, C. (2018). Nordic certification of road marking materials in Norway and 
Sweden 2016–2018. (03476030 (ISSN)). VTI-rapport 995A. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-13440 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-7870
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-13579
https://goteborg.se/wps/portal/start/gator-vagar-och-torg/gator-och-vagar/trafikregler/dubbdack
https://www.halmstad.se/trafikinfrastruktur/gatorochvagar/snorojning/vanligafragoromsnorojning.4960.html
https://www.halmstad.se/trafikinfrastruktur/gatorochvagar/snorojning/vanligafragoromsnorojning.4960.html
https://www.ivl.se/download/18.4447c37f16fa0999d1916a7/1580126098529/C469.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-7816
https://www.intechopen.com/books/sustainable-construction-and-buildingmaterials/bitumen-and-its-modifier-for-use-in-pavement-engineering
https://www.intechopen.com/books/sustainable-construction-and-buildingmaterials/bitumen-and-its-modifier-for-use-in-pavement-engineering
https://www.imperial.ac.uk/news/195595/worlds-first-device-capture-harmful-tyre/
https://www.imperial.ac.uk/news/195595/worlds-first-device-capture-harmful-tyre/
https://industryeurope.com/eu-tyre-label-renewed-with-focus-on-winter-safety-eco-friendliness/
https://industryeurope.com/eu-tyre-label-renewed-with-focus-on-winter-safety-eco-friendliness/
https://www.iea.org/commentaries/growing-preference-for-suvs-challenges-emissions-reductions-in-passenger-car-market
https://www.iea.org/commentaries/growing-preference-for-suvs-challenges-emissions-reductions-in-passenger-car-market
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-13440


VTI-rapport 1092  89 

Johansson, C., Norman, M. & Burman, L. (2011). Vad dubbdäcksförbudet på Hornsgatan har betytt 
för luftkvaliteten. Miljöförvaltningen i Stockholm, SLB analys 2:2011. 
https://www.slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2011_002.pdf 

Järlskog, I., Blomqvist, G., Gustafsson, M. & Janhäll, S. (2017). Utvärdering av städmaskiners 
förmåga att reducera vägdammsförrådet i gatu- och tunnelmiljöer: En fältstudie i Trondheim 2016. 
Statens väg- och transportforskningsinstitut. VTI-rapport 953. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-12559 

Jönsson, R. (2016). Mikroplast i dagvatten och spillvatten: Avskiljning i dagvattendammar och 
anlagda våtmarke. [Examansarbete, Magisteruppsats, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala 
Universitet]. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1049924&dswid=7680 

 Kommissionens förordning (EU) nr 1272/2013 av den 6 december 2013 om ändring av bilaga XVII 
till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller polycykliska aromatiska kolväten. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1272 

Kwak, J-H., Kim, H., Lee, J., Lee, S. (2013). Characterization of non-exhaust coarse and fine particles 
from on-road driving and laboratory measurements. Science of the Total Environment  458-460, 273-
282. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.04.040 

Li, Y., Zuo, S., Lei, L., Yang, X. & Wu, X. (2011). Analysis of impact factors of tire wear. Journal of 
Vibration and Control 18(6): 833–840. https://doi.org/10.1177/1077546311411756 

Linjemarkering Väst AB (2020). Vägmarkering. Hämtad 2020-06-08 från: 
https://linjemarkering.se/vagmarkeringar/  

Lithner, D. (2021). Toxicitetstest och kemiska analyser på lakvatten från olika typer av 
vägmarkeringar. [Manuskript under arbete]. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). 

Ljungberg, M. (2000). Vinterväghållning och expertsystem – en kunskapsöversikt. VTI-meddelande 
902. Väg och transportforskningsinstitutet. 
https://www.semanticscholar.org/paper/Vinterv%C3%A4gh%C3%A5llning-och-expertsystem-%3A-
en-Ljungberg/38d7524f53fdf379568a3a467b2b18562c588bf6 

Lundberg, T., Ekblad, J., Göransson, N.-G., Sjögren, L., & Arvidsson, A. K. (2015). Makrotexturens 
möjlighet att identifiera låg friktion : tillståndsmätning av vägytan. VTI-rapport 877. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-8279 

Lundberg, T., Eriksson, O., & Glantz, C. (2019). Kontroll och uppföljning av entreprenader - del 2, 
tillståndsutveckling, mätfel och risker : Vägytemätning med mätbil. VTI-rapport 1018. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-13994 

Michelin. (2018, 25 april). Low tire pressure a major concern. Nyhet 25 april 2018. Hämtad 2020-11-
01 från: https://www.michelin.com/en/news/low-tire-pressure-a-major-concern/ 

Michelin (2020a). Michelin® Uptis – The first airless mobility solution for passenger vehicles. FAQ. 
Hämtad 2020-12-01 från: https://michelinmedia.com/michelin-uptis/ 

https://www.slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2011_002.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-12559
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1049924&dswid=7680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1272
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.04.040
https://doi.org/10.1177/1077546311411756
https://linjemarkering.se/vagmarkeringar/
https://www.semanticscholar.org/paper/Vinterv%C3%A4gh%C3%A5llning-och-expertsystem-%3A-en-Ljungberg/38d7524f53fdf379568a3a467b2b18562c588bf6
https://www.semanticscholar.org/paper/Vinterv%C3%A4gh%C3%A5llning-och-expertsystem-%3A-en-Ljungberg/38d7524f53fdf379568a3a467b2b18562c588bf6
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-8279
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-13994
https://www.michelin.com/en/news/low-tire-pressure-a-major-concern/
https://michelinmedia.com/michelin-uptis/


90  VTI-rapport 1092 

Michelin (2020b). När bör jag kontrollera hjulinställningen?. Hämtad 2020-11-01 från: 
https://www.michelin.se/auto/tips-och-rad/tips-for-saker-korning/nar-ska-jag-kontrollera-
hjulinstallningen 

Mirabedini, S.M., Zareanshahrakia, F., Mannaria, V. (2020). Enhancing thermoplastic road-marking 
paints performance using sustainable rosin ester. Progress in Organic Coatings, Volume 139, 105454. 
https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2019.105454 

Modales (2019). Modales. About. Hämtad 2021-06-17 från: https://modales-project.eu/about/ 

Naturvårdsverket (2012). Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen – En kartläggning. 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6415-0.pdf?pid=3723 

Naturvårdsverket (2016). Styrmedel för minskad dubbdäcksanvändning. PM 2016-03-09. NV-00416-
16. http://naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/luft/Styrmedel%20för%20minskad%20dubbdäcksanvändning%20-
%20en%20studie.%20Naturvårdsverket,%202016.pdf 

Naturvårdsverket (2017). Mikroplaster – Redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster 
och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige. https://www.naturvardsverket.se/Om-
Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6772-4 

Naturvårdsverket (2019a). Regeringsuppdrag att föreslå etappmål om dagvatten. Skrivelse 2019-03-
26. Ärendenr: NV-08865-17. https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-
samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2019/redovisning-ru-etappmal-for-dagvatten-
skrivelse.pdf 

Naturvårdsverket (2019b). Mikroplaster i år 2019 – Redovisning av ett regeringsuppdrag. Skrivelse 
2019-05-28. Ärendenr: NV-08867-17. https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-
samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2019/ru2019-05-28uppdrag-mikroplaster.pdf 

Naturvårdsverket (2020a). Styrmedel för att förändra val och beslut som orsakar miljöproblem. 
Hämtad 2020-06-20 från: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsekonomisk-konsekvensanalys/Hur-losa-miljoproblem/Utforligare-
stod/Styrmedel/ 

Naturvårdsverket (2020b). Transporterna och miljön. Hämtad 2020-06-24 från: 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Transporter-och-trafik/ 

Naturvårdsverket (2020c). Producentansvar för däck. Hämtad 2020-06-05 från: 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/Dack/ 

Naturvårdsverket (2020d, 7 september). Nu startar den nationella samordningen för en hållbar 
plastanvändning. [Nyhet]. Hämtad 2021-02-01 från: https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-
pressmeddelanden/Nu-startar-den-nationella-samordningen-for-en-hallbar-plastanvandning/ 

Naturvårdsverket (2021a). Konstgräsplaners miljöpåverkan. Hämtad 2021-04-09 från: 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-
mikroplast/Konstgrasplaner/Konstgrasplaners-miljopaverkan/ 

https://www.michelin.se/auto/tips-och-rad/tips-for-saker-korning/nar-ska-jag-kontrollera-hjulinstallningen
https://www.michelin.se/auto/tips-och-rad/tips-for-saker-korning/nar-ska-jag-kontrollera-hjulinstallningen
https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2019.105454
https://modales-project.eu/about/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6415-0.pdf?pid=3723
http://naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/luft/Styrmedel%20f%C3%B6r%20minskad%20dubbd%C3%A4cksanv%C3%A4ndning%20-%20en%20studie.%20Naturv%C3%A5rdsverket,%202016.pdf
http://naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/luft/Styrmedel%20f%C3%B6r%20minskad%20dubbd%C3%A4cksanv%C3%A4ndning%20-%20en%20studie.%20Naturv%C3%A5rdsverket,%202016.pdf
http://naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/luft/Styrmedel%20f%C3%B6r%20minskad%20dubbd%C3%A4cksanv%C3%A4ndning%20-%20en%20studie.%20Naturv%C3%A5rdsverket,%202016.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6772-4
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6772-4
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2019/redovisning-ru-etappmal-for-dagvatten-skrivelse.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2019/redovisning-ru-etappmal-for-dagvatten-skrivelse.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2019/redovisning-ru-etappmal-for-dagvatten-skrivelse.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2019/ru2019-05-28uppdrag-mikroplaster.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2019/ru2019-05-28uppdrag-mikroplaster.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsekonomisk-konsekvensanalys/Hur-losa-miljoproblem/Utforligare-stod/Styrmedel/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsekonomisk-konsekvensanalys/Hur-losa-miljoproblem/Utforligare-stod/Styrmedel/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsekonomisk-konsekvensanalys/Hur-losa-miljoproblem/Utforligare-stod/Styrmedel/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Transporter-och-trafik/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Transporter-och-trafik/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/Dack/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nu-startar-den-nationella-samordningen-for-en-hallbar-plastanvandning/
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nu-startar-den-nationella-samordningen-for-en-hallbar-plastanvandning/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-mikroplast/Konstgrasplaner/Konstgrasplaners-miljopaverkan/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-mikroplast/Konstgrasplaner/Konstgrasplaners-miljopaverkan/


VTI-rapport 1092  91 

Naturvårdsverket (2021b). Bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via 
dagvatten 2021. Hämtad 2021-05-10 från: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Bidrag/Utslapp-via-dagvatten-20201/ 

Nokian Tyres (2019, 21 november). There is a common misconception relates to electric cars – in 
reality, tyres will last for a long time. [Företagsnyhet]. Hämtad 2021-01-15 från: 
https://www.nokiantyres.com/company/news-article/there-is-a-common-misconception-related-to-
electric-cars-in-reality-tires-will-last-for-a-long-time/ 

Nokian Tyres (2020, 15 september). Greener driving for northern summer roads: the new Nokian 
Hakka Green 3 sumer tire rolls lightly and sustainably. [Företagsnyhet]. Hämtad 2021-02-02 från: 
https://www.nokiantyres.com/company/news-article/greener-driving-for-northern-summer-roads-the-
new-nokian-hakka-green-3-summer-tire-rolls-lightly-and/ 

Nordström, O. & Samuelsson, E. (1990). Vinterdäcks väggrepp på is. VTI rapport 354. 
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A674833&dswid=-2812 

Norman, M. (2016). Utvärdering av dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Flemminggatan, effekten på 
luftkvaliteten, emissionerna till luften samt trafiken och dubbdäcksanvändningen. Miljöförvaltningen i 
Stockholm, SLB analys 8:2016. https://www.slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2016_008.pdf 

OECD (2020a). Mitigating microplastics in marine and freshwaters – A sectoral focus on textiles and 
tyres. 14th Meeting of the Working Party on Resource Productivity and Waste 17-20 November. First 
draft. [Opublicerat manuskript, utkast 2020-11-02]. Working Party on Resource Productivity and 
Waste. 

OECD (2020b). Non-exhaust particulate emissions from road transport, an ignored envronmental 
policy challenge. OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/4a4dc6ca-en 

Paige, J., (2012). The Effect of Underinflation on Tire Operating Temperature. Rubber & Plastics 
News, November 26, 2012. https://www.rubbernews.com/assets/pdf/rn841521129.pdf 

Pohrt, R. (2019). Tire wear particel hot spots – review of influencing factors. Facta universitatis, 
Mechanical Engeneering, 17, 17–27. https://doi.org/10.22190/FUME190104013P 

Polukarova, M., Markiewicz, A., Björklund, K., Strömvall, A.-M., Galfi, H., Andersson Sköld, Y., 
Gustafsson, M., Järlskog, I. & Aronsson, M. (2020). Organic pollutants, nano- and microparticles in 
street sweeping road dust and washwater. Enviromental International 105337. 
https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105337 

Polukarova, M., Gustafsson, M, Hjort, M., Agewall, J. & Wallgren, K. (2021) [Manuskript under 
arbete]: Estimation of total tyre wear in Sweden. 

Porto, M., Caputo, P., Loise, V., Eskandarsefat, S., Teltayev, B. & Oliviero Rossi, C. (2019). Bitumen 
and Bitumen Modification: A Review on Latest Advances. Applied Sciences 9(4), 742. 
https://doi.org/10.3390/app9040742 

Proposition 2008/09:93. Mål för framtidens resor och transporter. 
https://www.regeringen.se/49bbc2/contentassets/80dd7d80fc64401ca08b176a475393c5/mal-for-
framtidens-resor-och-transporter-prop.-20080993 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Utslapp-via-dagvatten-20201/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Utslapp-via-dagvatten-20201/
https://www.nokiantyres.com/company/news-article/there-is-a-common-misconception-related-to-electric-cars-in-reality-tires-will-last-for-a-long-time/
https://www.nokiantyres.com/company/news-article/there-is-a-common-misconception-related-to-electric-cars-in-reality-tires-will-last-for-a-long-time/
https://www.nokiantyres.com/company/news-article/greener-driving-for-northern-summer-roads-the-new-nokian-hakka-green-3-summer-tire-rolls-lightly-and/
https://www.nokiantyres.com/company/news-article/greener-driving-for-northern-summer-roads-the-new-nokian-hakka-green-3-summer-tire-rolls-lightly-and/
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A674833&dswid=-2812
https://www.slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2016_008.pdf
https://doi.org/10.1787/4a4dc6ca-en
https://www.rubbernews.com/assets/pdf/rn841521129.pdf
https://doi.org/10.22190/FUME190104013P
https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105337
https://doi.org/10.3390/app9040742
https://www.regeringen.se/49bbc2/contentassets/80dd7d80fc64401ca08b176a475393c5/mal-for-framtidens-resor-och-transporter-prop.-20080993
https://www.regeringen.se/49bbc2/contentassets/80dd7d80fc64401ca08b176a475393c5/mal-for-framtidens-resor-och-transporter-prop.-20080993


92  VTI-rapport 1092 

Regeringen (2017a). Det klimatpolitiska ramverket. [Artikel från Miljödepartementet, 2017-06-12]. 
Hämtad 2020-07-05 från: https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/ 

Regeringen (2017b). Uppdrag att ta fram och sprida kunskap om mikoplastutsläpp från 
transportsystemet. Uppdrag till VTI. Regeringsbeslut 2017-12-21, diarienummer N2017/07856/SUBT. 
https://www.regeringen.se/4b02db/contentassets/9b998a48d2ed4150a3c701ab2b264398/rb-ii-11-n17-
07856-subt-uppdrag-att-ta-fram-och-sprida-kunskap-om-mikroplastutslappt-fran-
transportsystemet.pdf 

Regeringen (2021). Mål för transportpolitiken. Hämtad 2021-02-28 från: 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-
infrastruktur/ 

Research and Markets (2020). Global and China Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Industry 
Report, 2020-2026. Hämtad 2020-12-20 från: 
https://www.researchandmarkets.com/reports/5062101/global-and-china-tire-pressure-monitoring-
system 

Riksförbundet M Sverige (2020). Vinterregler i Europa: Dubbade och odubbade vinterdäck, 
sommardäck, snökedjor och autosocks. Hämtad 2020-05-19 från: https://msverige.se/resa-med-
bil/bila-utomlands/bila-i-europa/vinterregler-for-dack-i-vara-europeiska-lander/ 

RISE (2019, 4 december). Ecodesign för miljövänliga produkter. Hämtad 2020-06-23 från: 
https://www.ri.se/sv/berattelser/ekodesign-miljovanliga-produkter 

Salminen, K. (2014). Parametrizing tyre wear using a brush tyre model. Master thesis. KTH Royal 
Institute of Technology. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:802101/FULLTEXT01.pdf 

Sandberg, U., Ejsmont, J.A. (2002). Tyre/Road Noise Reference Book, (se figur 9.50). Informex HB, 
SE-59039 Kisa, Sweden (www.informex.info). 

Sandberg, L. (Ed) (2012). Reseavdrag och slopad förmånsbeskattning av kollektivtrafikbiljetter – 
Effektiva styrmedel som ger önskad effekt. WSP Sverige AB. 
https://www.transportportal.se/Energieffektivitet/Energieffektivisering-och-%C3%B6kad-
kollektivtrafikandel-reseavdraget-kollektivtrafikbiljetter.pdf 

SFS 1994:1236. Förordning (1994:1236) om producentansvar för däck. Ändringar t.o.m. SFS 
2020:634. Miljödepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-19941236-om-producentansvar-for-dack_sfs-1994-1236 

SFS 1998:808. Miljöbalk. Ändringar t.o.m. SFS 2020:1174. Miljödepartementet. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-
1998808_sfs-1998-808 

SFS 1998:812. Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Ändringar t.o.m. 
SFS 2019:903. Miljödepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-1998812-med-sarskilda-bestammelser-om_sfs-1998-812 

SFS 1998:1276. Trafikförordning (1998:1276). Ändringar t.o.m. SFS 2020:86. 
Infrastrukturdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276 

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/
https://www.regeringen.se/4b02db/contentassets/9b998a48d2ed4150a3c701ab2b264398/rb-ii-11-n17-07856-subt-uppdrag-att-ta-fram-och-sprida-kunskap-om-mikroplastutslappt-fran-transportsystemet.pdf
https://www.regeringen.se/4b02db/contentassets/9b998a48d2ed4150a3c701ab2b264398/rb-ii-11-n17-07856-subt-uppdrag-att-ta-fram-och-sprida-kunskap-om-mikroplastutslappt-fran-transportsystemet.pdf
https://www.regeringen.se/4b02db/contentassets/9b998a48d2ed4150a3c701ab2b264398/rb-ii-11-n17-07856-subt-uppdrag-att-ta-fram-och-sprida-kunskap-om-mikroplastutslappt-fran-transportsystemet.pdf
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.researchandmarkets.com/reports/5062101/global-and-china-tire-pressure-monitoring-system
https://www.researchandmarkets.com/reports/5062101/global-and-china-tire-pressure-monitoring-system
https://msverige.se/resa-med-bil/bila-utomlands/bila-i-europa/vinterregler-for-dack-i-vara-europeiska-lander/
https://msverige.se/resa-med-bil/bila-utomlands/bila-i-europa/vinterregler-for-dack-i-vara-europeiska-lander/
https://www.ri.se/sv/berattelser/ekodesign-miljovanliga-produkter
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:802101/FULLTEXT01.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.informex.info%2F&data=04%7C01%7Cdelilah.lithner%40vti.se%7Cf21c669a6a1241222c2108d8a1a9f611%7C44f529522a66495880d4da9db72ad662%7C1%7C0%7C637437098648105370%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Et1TZkUerq0lCJVY0lkZIEubxfpVXMoug8vkJpzR7LI%3D&reserved=0
https://www.transportportal.se/Energieffektivitet/Energieffektivisering-och-%C3%B6kad-kollektivtrafikandel-reseavdraget-kollektivtrafikbiljetter.pdf
https://www.transportportal.se/Energieffektivitet/Energieffektivisering-och-%C3%B6kad-kollektivtrafikandel-reseavdraget-kollektivtrafikbiljetter.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19941236-om-producentansvar-for-dack_sfs-1994-1236
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19941236-om-producentansvar-for-dack_sfs-1994-1236
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1998812-med-sarskilda-bestammelser-om_sfs-1998-812
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1998812-med-sarskilda-bestammelser-om_sfs-1998-812
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276


VTI-rapport 1092  93 

SFS 2004:629. Lag (2004:629) om trängselskatt. Ändringar t.o.m. SFS 2020:120. 
Finansdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-2004629-om-trangselskatt_sfs-2004-629 

SFS 2006:227. Vägtrafikskattelag (2006:227). Ändringar t.o.m. SFS 2021:164. Finansdepartementet. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vagtrafikskattelag-
2006227_sfs-2006-227 

SFS 2007:1157. Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens. Ändringar t.o.m. SFS 2021:23. 
Infrastrukturdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-20071157-om-yrkesforarkompetens_sfs-2007-1157 

SFS 2017:1201. Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. 
Ändring t.o.m. SFS 2017:1233. Infrastrukturdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20171201-om-reduktion-av-vaxthusgasutslapp_sfs-
2017-1201 

Skumlien Furusteh, I., Støhle Rødland, E. (2020). Reducing the Release of Microplastic from Tire 
Wear: Nordic Efforts. Nordiska ministerrådet. https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1515089/FULLTEXT01.pdf 

Snökedjor.se. (2020, u.å.). Snöstrumpor. Hämtad 2020-05-18 från: http://www.snokedjor.se/-
snostrumpor.html 

SOU 2015:27. Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? Betänkande av partikelhaltsutredningen. 
https://www.regeringen.se/49bb0e/contentassets/22cabc35c45844f08ce8a4aec46e9af5/skatt-pa-
dubbdacksanvandning-i-tatort-sou-201527 

SOU 2017:11. Vägskatt. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-
utredningar/vagskatt-del-1-av-2_H5B311 

SOU 2019:36. Skattelättnad för arbetsresor. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-
offentliga-utredningar/2019/06/sou-201936/ 

Stevenson, K., Stallwood, B., & Hart, A. G. (2008). Tire Rubber Recycling and Bioremediation: A 
Review. Bioremediation Journal, 12(1), 1-11. https://doi.org/10.1080/10889860701866263 

Statens vegvesen (2010). FoU prosjekt Evaluering av forsterket kantoppmerking. Nedfrest longflex og 
rumbleflex i Hedmark og Oppland. 
https://nmfv.dk/wpcontent/uploads/2012/03/Evaluering_av_forsterket_kantoppmerking.pdf 

Stockholms stad (2019a). Stockholms stads Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast. 
2020–2040. https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-
demokrati/styrande-dokument/stockholms-stads-handlingsplan-for-minskad-spridning-av-
mikroplaster-2020-2024--200326.pdf 

Stockholms stad (2019b, 10 oktober). Dubbdäck. Hämtad 2020-02-30 från: 
https://trafik.stockholm/trafiksakerhet-trafikregler/dubbdack/ 

Sundt, P., Syversen, F., Skogesal, O., & Shultze, P.-E. (2016). Primary microplastic-pollution: 
Measures and reduction potentials in Norway. 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M545/M545.pdf 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2004629-om-trangselskatt_sfs-2004-629
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2004629-om-trangselskatt_sfs-2004-629
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vagtrafikskattelag-2006227_sfs-2006-227
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vagtrafikskattelag-2006227_sfs-2006-227
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20071157-om-yrkesforarkompetens_sfs-2007-1157
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20071157-om-yrkesforarkompetens_sfs-2007-1157
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20171201-om-reduktion-av-vaxthusgasutslapp_sfs-2017-1201
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20171201-om-reduktion-av-vaxthusgasutslapp_sfs-2017-1201
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20171201-om-reduktion-av-vaxthusgasutslapp_sfs-2017-1201
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1515089/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1515089/FULLTEXT01.pdf
http://www.snokedjor.se/snostrumpor.html
http://www.snokedjor.se/snostrumpor.html
https://www.regeringen.se/49bb0e/contentassets/22cabc35c45844f08ce8a4aec46e9af5/skatt-pa-dubbdacksanvandning-i-tatort-sou-201527
https://www.regeringen.se/49bb0e/contentassets/22cabc35c45844f08ce8a4aec46e9af5/skatt-pa-dubbdacksanvandning-i-tatort-sou-201527
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/06/sou-201936/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/06/sou-201936/
https://doi.org/10.1080/10889860701866263
https://nmfv.dk/wpcontent/uploads/2012/03/Evaluering_av_forsterket_kantoppmerking.pdf
https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrande-dokument/stockholms-stads-handlingsplan-for-minskad-spridning-av-mikroplaster-2020-2024--200326.pdf
https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrande-dokument/stockholms-stads-handlingsplan-for-minskad-spridning-av-mikroplaster-2020-2024--200326.pdf
https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrande-dokument/stockholms-stads-handlingsplan-for-minskad-spridning-av-mikroplaster-2020-2024--200326.pdf
https://trafik.stockholm/trafiksakerhet-trafikregler/dubbdack/
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M545/M545.pdf


94  VTI-rapport 1092 

Svanen (2020). Hur tas kraven fram av Nordisk Miljömärkning? Hämtad 2020-11-15 från: 
https://www.svanen.se/svanens-arbete/hur-funkar-det/hur-tas-kraven-fram-av-nordisk-miljomarkning/ 

Svanen (2021). Om oss. Hämtad 2021-03-04 från: https://www.svanen.se/Om-oss/ 

Svensk Däckåtervinning (2020) Ny nytta för 94 550 ton däck bromsar resursslöseriet. Årsrapport 
2019. https://www.sdab.se/media/1468/sdab-arsrapport-web.pdf 

Svenskt Vatten (2016). Avledning av dag- drän- och spillvatten. Funktionskrav, hydraulisk 
dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Publikation P110 – Del 1. Svenskt Vatten 
AB. http://vav.griffel.net/filer/P110_del1_web_low_180320.pdf 

Tokvam AS (2020). Spara bränsle och slitstål under plogning. Hämtad 2020-06-30 från: 
https://www.snowhero.tokvam.no/sv/spara-br%C3%A4nslekostnader-och-slitst%C3%A5l-vid-
plogning#så_här_gör_du_för_att_spara_både_bränslekostnader_och_slitstål 

Trafikanalys (2018). ABC om styrmedel. https://www.trafa.se/globalassets/pm/2018/pm-2018_2-abc-
om-styrmedel.pdf 

Trafikverket (2014). Val av beläggning. Rapport 2014:173. https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/12329/RelatedFiles/2014_173_val_av_belaggning.pdf 

Trafikverket (2018). Framkomlighetsprogram. Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms 
primära vägnät används på bästa sätt. TRV 2018/84 794. https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/50154/Ineko.Product.RelatedFiles/2018-
_185_Framkomlighetsprogram_Trafikverkets_inriktning_for_hur_Storstockholms_primara_vagnat_an
vands_pa_basta_satt.pdf#page=15 

Trafikverket (2019). Undersökning av däcktyp i Sverige – vintern 2019 (januari – mars). 
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/66906/Ineko.Product.RelatedFiles/2019_146_undersokning_av_dacktyp_i_sverige_vintern_2019.p
df 

Trafikverket (2020a). Krav – VGU, Vägars och gators utformning. Trafikverket publikation 2020:029. 
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/71830/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_029_vagar_och_gators_utformning_krav.pdf 

Trafikverket (2020b). Prognos för persontrafiken 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2020-06-15 
(2020:128). http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1442656/FULLTEXT01.pdf 

Trafikverket (2020c). Sveriges vägnät. Hämtad 2020-12-01från: https://www.trafikverket.se/resa-och-
trafik/vag/Sveriges-vagnat/ 

Trafikverket (2020d). Prognos för godstransporter 2040 – Trafikverkets basprognoser 2020. 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1442798/FULLTEXT03.pdf 

Trafikverket (2020e). Avvattning – Avvattning, Dimensionering och utformning. KRAV TRVINFRA-
00231 (Version 1.0 Publiceringsdatum 2020-10-01) https://puben.trafikverket.se/dpub/visa-
dokument/bbe38e42-5c14-4703-a5ca-3261f034a02f 

Transport & Environment (2016). Failure of Indirect Tyre Pressure monitoring systems puts drivers 
and road users at risk. Independent tests show indirect TPMS pass the regulatory test but fail to work 

https://www.svanen.se/svanens-arbete/hur-funkar-det/hur-tas-kraven-fram-av-nordisk-miljomarkning/
https://www.svanen.se/Om-oss/
https://www.sdab.se/media/1468/sdab-arsrapport-web.pdf
http://vav.griffel.net/filer/P110_del1_web_low_180320.pdf
https://www.snowhero.tokvam.no/sv/spara-br%C3%A4nslekostnader-och-slitst%C3%A5l-vid-plogning#s%C3%A5_h%C3%A4r_g%C3%B6r_du_f%C3%B6r_att_spara_b%C3%A5de_br%C3%A4nslekostnader_och_slitst%C3%A5l
https://www.snowhero.tokvam.no/sv/spara-br%C3%A4nslekostnader-och-slitst%C3%A5l-vid-plogning#s%C3%A5_h%C3%A4r_g%C3%B6r_du_f%C3%B6r_att_spara_b%C3%A5de_br%C3%A4nslekostnader_och_slitst%C3%A5l
https://www.trafa.se/globalassets/pm/2018/pm-2018_2-abc-om-styrmedel.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/pm/2018/pm-2018_2-abc-om-styrmedel.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/12329/RelatedFiles/2014_173_val_av_belaggning.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/12329/RelatedFiles/2014_173_val_av_belaggning.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/50154/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_185_Framkomlighetsprogram_Trafikverkets_inriktning_for_hur_Storstockholms_primara_vagnat_anvands_pa_basta_satt.pdf#page=15
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/50154/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_185_Framkomlighetsprogram_Trafikverkets_inriktning_for_hur_Storstockholms_primara_vagnat_anvands_pa_basta_satt.pdf#page=15
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/50154/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_185_Framkomlighetsprogram_Trafikverkets_inriktning_for_hur_Storstockholms_primara_vagnat_anvands_pa_basta_satt.pdf#page=15
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/50154/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_185_Framkomlighetsprogram_Trafikverkets_inriktning_for_hur_Storstockholms_primara_vagnat_anvands_pa_basta_satt.pdf#page=15
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/66906/Ineko.Product.RelatedFiles/2019_146_undersokning_av_dacktyp_i_sverige_vintern_2019.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/66906/Ineko.Product.RelatedFiles/2019_146_undersokning_av_dacktyp_i_sverige_vintern_2019.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/66906/Ineko.Product.RelatedFiles/2019_146_undersokning_av_dacktyp_i_sverige_vintern_2019.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/71830/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_029_vagar_och_gators_utformning_krav.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/71830/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_029_vagar_och_gators_utformning_krav.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1442656/FULLTEXT01.pdf
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Sveriges-vagnat/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Sveriges-vagnat/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1442798/FULLTEXT03.pdf
https://puben.trafikverket.se/dpub/visa-dokument/bbe38e42-5c14-4703-a5ca-3261f034a02f
https://puben.trafikverket.se/dpub/visa-dokument/bbe38e42-5c14-4703-a5ca-3261f034a02f


VTI-rapport 1092  95 

on the road. A briefing by Transport & Environment, November 2016. 
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2016_11_TPMS_report_final.pdf 

Transport & Environment (2020). Plug-in hybrids: Is Europe heading for a new Dieselgate? 
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2020_11_Plug-
in_hybrids_report_final.pdf 

Transportstyrelsen (2014, 13 juni). Däcktrycksövervakningssystem. Hämtad 2020-05-20 från: 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/allmant-for-
vagfordon/Dacktrycksovervakningssystem/ 

Transportstyrelsen (2015). Konsekvensutredning – föreskrifter och allmänna råd om bilar och 
släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare. Dnr. TSF 2014-7. 
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/regler/remisser/vagtrafik/tsfs-
2010/konsekvensutredning.pdf 

Transportstyrelsen (2020a, 30 september). Vinterdäck. Hämtad 2020-10-02 från: 
https://www.transportstyrelsen.se/vinterdack 

Transportsstyrelsen (2020b). Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. 
Hämtad 2020-10-23 från: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/bonus-malus/ 

Transportstyrelsen (2021). Yrkesförarkompetens. Hämtad 2021-01-28 från: 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Yrkesforarkompetens/ 

 TSFS 2009:19. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. 
avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 
14 april 2009. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2019:44. 
https://transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202009_19k.pdf 

Tuonononen A.J and Sainio P. (2014). Optimal proportion of studded tyres in traffic flow to prevent 
polishing of an icy road. Accident Analysis & Prevention 65, 53-62 
https://doi.org/10.1016/j.aap.2013.12.009 

Töyrä, A., Doherty, A., Hammargren, G., Bern, A.-B., Morild, K., & Pyk, L. (2019). Statistik om 
offentlig upphandling 2019. Upphandlingsmyndigheten rapport 2019:5; Konkurrensverket rapport 
2019:3. 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/rapporter/statistikrapport_2019_
webb.pdf 

uCARe (2020, u.å.). Project uCARe: You Can Always Reduce Emissions because you care. Hämtad 
2020-06-28 från: https://www.project-ucare.eu/ 

UNECE (2014). Addendum 16: Global technical regulation No. 16: Global technical regulation on 
tyres. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29registry/ECE-
TRANS-180a16e.pdf 

UNECE (2019). World Forum For Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29) How it works - 
How to join it. Fourth Edition. 
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29pub/WP29-BlueBook-
4thEdition2019-Web.pdf 

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2016_11_TPMS_report_final.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2020_11_Plug-in_hybrids_report_final.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2020_11_Plug-in_hybrids_report_final.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/allmant-for-vagfordon/Dacktrycksovervakningssystem/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/allmant-for-vagfordon/Dacktrycksovervakningssystem/
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/regler/remisser/vagtrafik/tsfs-2010/konsekvensutredning.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/regler/remisser/vagtrafik/tsfs-2010/konsekvensutredning.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/vinterdack
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/bonus-malus/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Yrkesforarkompetens/
https://transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202009_19k.pdf
https://doi.org/10.1016/j.aap.2013.12.009
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/rapporter/statistikrapport_2019_webb.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/rapporter/statistikrapport_2019_webb.pdf
https://www.project-ucare.eu/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29registry/ECE-TRANS-180a16e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29registry/ECE-TRANS-180a16e.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29pub/WP29-BlueBook-4thEdition2019-Web.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29pub/WP29-BlueBook-4thEdition2019-Web.pdf


96  VTI-rapport 1092 

UNECE (2020, u.å.). WP29 World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29). Hämtad 
2020-12-23 från: https://unece.org/transport/vehicle-regulations/wp29-world-forum-harmonization-
vehicle-regulations-wp29 

Uppsala kommun. (2019, 6 november). Dubbdäck i stan. Hämtad 2020-03-16 från: 
https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/dubbdack-i-stan/ 

Vaa T. och Giaever T. (2003). Vinterfriksjonsprojektet – Studie av konsekvenser av endret 
piggdekkbruk. Norsk Trafikksenter. SINTEF Intern rapport nr. 2369. 
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-
xmlui/bitstream/handle/11250/193937/vinterfriksjonsprosjektetnr2369.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Van Zyl, S., van Goethem, S., Kanarachos, S., Rexeis, M., Hausberger, S., Smokers, R. (2013). Study 
on Tyre Pressure Monitoring Systems (TPMS) as a means to reduce Light Commercial and Heavy-
Duty Vehicles fuel consumption and CO2 emissions. TNO 2013 R10986 | final report. 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/vehicles/heavy/docs/tno_2013_final_report_en.pd
f 

Verschoor, A. J., & de Valk, E. (2017). Potential measures against microplastic emissions to water, 
RIVM Report 2017-0193. National Institute for Public Health and the Environment. 
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0193.pdf 

VIANOR (2020). FAQ: Ofta frågat om TPMS-system. Hämtad 2020-10-01 från: 
https://vianor.se/information-om-dack/tpms-system/tpms-faq/#Q6 

Vogelsang, C., Lusher, A. L., Dadkhah, M. E., Sundvor, I., Umar, M., Ranneklev, S. B., Eidsvoll, D., 
Meland, S. (2018). Microplastics in road dust – characteristics, pathways and measures. Norwegian 
Environment Agency (Miljødirektoratet). Norwegian Institute for Water Research (NIVA). 
Uppdaterad 2019 och 2020. https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/-
M959/M959.pdf 

VTI (2019). Däck - vinterdäck. Hämtad 2020-05-20 från: 
https://www.vti.se/sv/forskningsomraden/vinterdack/ 

Vägverket (2003). Vägdikenas funktion och utformning - En beskrivning av multifunktionella diken. 
Publikation 2003:103. https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/11120/RelatedFiles/2003_103_vagdikenas_funktion_och_utformning.pdf 

Wadsten, E., Arm, M. (2008). Skötsel av öppna vägdagvattenanläggningar. Publikation 2008:30, 
Vägverket. https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/11437/RelatedFiles/2008_30_skotsel_av_oppna_vagdagvattenanlaggningar.pdf 

Wang, T. (2017) Analysis on Tyre Wear: Modelling and Simulations. [Degree project in vehicle 
engineering, second cycle, 30 credits, KTH Royal Institute of Technology]. http://www.diva-
portal.se/smash/get/diva2:1416550/FULLTEXT01.pdf 

Wik, A. & Dave, G. (2005). Environmental labeling of car tires-toxicity to Daphnia magna can be 
used as a screening method. Chemosphere (58): 645–651. 
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2004.08.103 

https://unece.org/transport/vehicle-regulations/wp29-world-forum-harmonization-vehicle-regulations-wp29
https://unece.org/transport/vehicle-regulations/wp29-world-forum-harmonization-vehicle-regulations-wp29
https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/dubbdack-i-stan/
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/bitstream/handle/11250/193937/vinterfriksjonsprosjektetnr2369.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/bitstream/handle/11250/193937/vinterfriksjonsprosjektetnr2369.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/vehicles/heavy/docs/tno_2013_final_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/vehicles/heavy/docs/tno_2013_final_report_en.pdf
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0193.pdf
https://vianor.se/information-om-dack/tpms-system/tpms-faq/#Q6
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M959/M959.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M959/M959.pdf
https://www.vti.se/sv/forskningsomraden/vinterdack/
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11120/RelatedFiles/2003_103_vagdikenas_funktion_och_utformning.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11120/RelatedFiles/2003_103_vagdikenas_funktion_och_utformning.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11437/RelatedFiles/2008_30_skotsel_av_oppna_vagdagvattenanlaggningar.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11437/RelatedFiles/2008_30_skotsel_av_oppna_vagdagvattenanlaggningar.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1416550/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1416550/FULLTEXT01.pdf
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2004.08.103


VTI-rapport 1092  97 

Wik, A. & Dave, G. (2006). Acute toxicity of leachates of tire wear material to Daphnia magna—
Variability and toxic components. Chemosphere 16(10): 1777-1784. 
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2005.12.045 

World Business Council for Sustainable Development (2020, u.å.). Tyre Industry project. Hämtad 
2020-06-01 från: https://www.wbcsd.org/Sector-Projects/Tire-Industry-Project 

Österblad, M. (2021). Utsläpp från vägmarkeringar – Toxicitetstest av lakvatten från 
vägmarkeringsprodukter med mikroalgen Raphidocelis subcapitata. [Masteruppsats, Stockholms 
Universitet] https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1541844&dswid=-885 

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2005.12.045
https://www.wbcsd.org/Sector-Projects/Tire-Industry-Project
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1541844&dswid=-885


98  VTI-rapport 1092 

Bilaga A. Utökad sammanfattande tabell – potentiella styrmedel och åtgärder 
I Tabell A1 nedan visas alla potentiella styrmedel och åtgärder som kartlagts, identifierats och prioriterats i denna rapport. Denna tabell är en utökning av 
Tabell 2a-d med två extra kolumner som visar vilken eller vilka styrmedels- eller åtgärdskategorier som omfattas samt vem eller vilka aktörer som är viktiga 
för implementering eller genomförande. Följande indelning i styrmedelskategorier har använts: Administrativa, Ekonomiska, Informativa, Forskning och 
utveckling och Fysisk planering (definierade i Tabell 1), samt Utredning. 

Tabell A1. Utökad sammanfattande tabell med potentiella styrmedel mot mikroplast från däck- och vägslitage som ingår i denna rapport. Den innehåller 
hänvisning till avsnitt, styrmedels- eller åtgärdsrubrik, en kort precisering av vad styrmedlet eller åtgärden innebär, hur det bedömts att styrmedlet eller 
åtgärden bör prioriteras, vilken eller vilka styrmedelskategorier som omfattas och vem som är ansvarig för implementering eller genomförande. 
Prioriteringen har färgkodats med rött för högt prioriterat, gult för prioriterat, rosa för högt prioriterat i nästa steg och ofärgat för inte prioriterat.  
Preciseringar som rör forskning eller forskning och utveckling har markerats med fet stil. 

Avsnitt Styrmedels- eller 
åtgärdsrubrik 

Precisering av styrmedel eller åtgärd Prioritering Styrmedels- 
eller 
åtgärdskategori 

Viktiga aktörer för 
implementering/ genomförande 

3.3.1. Minskat trafikarbete. Alla styrmedel och åtgärder som minskar 
vägtrafiken. Det handlar om styrmedel 
och åtgärder som försvårar för person- 
och godstransporter på väg, och sådana 
som främjar alternativa transportsätt eller 
att transporter undviks, dvs. både piskor 
och morötter. 

Högt prioriterat för fördjupad utredning 
eller forskning (baserat på verknings-
fullhet). 

Administrativa, 
Ekonomiska, 
Informativa, 
Forskning och 
utveckling, samt 
Fysisk planering. 

Regeringen och riksdagen, 
Transportstyrelsen, 
länsstyrelserna, regionala 
självstyrelseorgan, kommunala 
samarbetsorgan Trafikverket, 
kommunerna, forsknings-
finansiärer m.fl.. 

3.3.2. Styrning av 
fordonsflottans 
sammansättning och 
utveckling. 

a) Främja forskning om betydelsen av 
bilars vikt, motorstyrka och 
accelerationsförmåga för däck- och 
vägslitage, samt b) minska andelen 
tyngre bilar med starkare motor och 
högre accelerationsförmåga (såsom 
SUV:ar) t.ex. genom skatter eller 
modifierat bonus-malussystem 

a) Högt prioriterat (baserat på att det 
kan ge verkningsfullt styrmedel i nästa 
steg). 
b) Prioriterat för fördjupad utredning 
(baserat på verkningsfullhet). 

a) Forskning och 
utveckling. 
b) Administrativa, 
samt 
Ekonomiska. 

a) Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, samt EU.  
b) Regeringen och riksdagen, 
samt Transportstyrelsen. 



VTI-rapport 1092  99 

Avsnitt Styrmedels- eller 
åtgärdsrubrik 

Precisering av styrmedel eller åtgärd Prioritering Styrmedels- 
eller 
åtgärdskategori 

Viktiga aktörer för 
implementering/ genomförande 

3.3.3. Märkning av däcks 
slitagebenägenhet. 

a) Främja och driva på utveckling av en 
standardiserad metod för mätning av 
däckslitage samt b) införa märkning av 
däcks slitagebenägenhet i EU-
förordningen om märkning av däck. 

a) Högt prioriterat (baserat på att det 
kan ge verkningsfulla styrmedel i nästa 
steg). 
b) Inte prioriterat i dagsläget, behöver 
invänta a), men är därefter högt 
prioriterat (baserat på verkningsfullhet). 

a) Forskning och 
utveckling. 
b) Administrativa, 
samt Informativa. 

a) Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, däckindustrin 
samt EU. 
b) EU. 

3.3.4. Däck med låg slitage-
benägenhet. 

Främja forskning och utveckling av 
däck med låg slitagebenägenhet. 

Högt prioriterat (baserat på 
verkningsfullhet). 

a) Forskning och 
utveckling.  

a) Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, däckindustrin, 
samt EU. 

3.3.5. Gränsvärden för 
däckslitage. 

Ta fram EU-gränsvärden för däckslitage. Inte prioriterat i dagsläget, behöver 
invänta 3.3.3a, men är därefter högt 
prioriterat för fördjupad utredning 
(baserat på verkningsfullhet).  

Administrativa. EU. 

3.3.6. Ekodesignkrav för däck 
om däckslitage och 
farliga kemiska ämnen. 

Ta fram en EU-förordning om 
ekodesignkrav för däck, t.ex. 
inkluderande a) gränsvärden för 
däckslitage och b) förbud mot farliga 
ämnen. 

a) Inte prioriterat i dagsläget, behöver 
invänta 3.3.3a och 3.3.5, men är 
därefter högt prioriterat för fördjupad 
utredning (baserat på verkningsfullhet).  
b) Inte prioriterat i dagsläget, behöver 
invänta 3.5.1 a), men är därefter högt 
prioriterat för fördjupad utredning 
(baserat på potentiell verkningsfullhet). 

Administrativa. EU. 

3.3.7. Globala tekniska 
föreskrifter för däck om 
däckslitage och farliga 
kemiska ämnen. 

Inkludera a) krav på lägre däckslitage 
och b) förbud mot farliga kemiska ämnen 
i globala tekniska föreskrifter för däck. 

a) Inte prioriterat i dagsläget, behöver 
invänta 3.3.3a och 3.3.5, men är 
därefter högt prioriterat för fördjupad 
utredning (baserat på verkningsfullhet). 
b) Inte prioriterat i dagsläget, behöver 
invänta 3.5.1 a, men därefter högt 
prioriterat (baserat på potentiell 
verkningsfullhet). 

Administrativa. Avtalsslutande parter i 
internationell överenskommelse 
(UNECE) där EU är en 
avtalsslutande part. 
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Avsnitt Styrmedels- eller 
åtgärdsrubrik 

Precisering av styrmedel eller åtgärd Prioritering Styrmedels- 
eller 
åtgärdskategori 

Viktiga aktörer för 
implementering/ genomförande 

3.3.8. Begränsning av eller 
förbud mot användning 
av dubbdäck. 

Främja forskning om minskad andel 
dubbdäck och dess påverkan på a) 
utsläpp av däckslitagepartiklar och b) 
trafiksäkerhet (friktion och väggrepp). 

a) Prioriterat (baserat på att det 
potentiellt kan ge verkningsfullt 
styrmedel i nästa steg). 
b) Prioriterat (baserat på 
kunskapsbehov). 

Forskning och 
utveckling.  

Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter. 

3.3.9. Begränsning av tiden för 
användning av odubbade 
vinterdäck. 

a) Införa begränsning för när under året 
som odubbade vinterdäck får användas, 
t.ex. genom ändring i TSFS 2009:19 
samt b) komplettera med 
informationsinsatser. 

a) Prioriterat för fördjupad utredning 
(potentiell kostnadseffektivitet).  
b) Inte prioriterat i dagsläget (beror av 
utfall i a). 

a) Administrativa. 
b) Informativa. 

a) Transportstyrelsen och 
eventuellt regeringen. 
b) Transportstyrelsen. 

3.3.10. Däcktrycksövervakning 
eller utökad däcktrycks-
kontroll. 

Finansiera utredning om vilka styrmedel 
eller åtgärder som är lämpligast för att 
öka andelen däck med korrekt lufttryck 
(däcktrycksövervakningssystem eller 
utökad däcktryckskontroll).  

Högt prioriterat (baserat på potentiell 
verkningsfullhet i nästa steg). 

Utredning. Regeringen och 
Transportstyrelsen. 

3.3.11. Kontroll av hjulinställning 
och däckbalans. 

a) Främja forskning om i vilken 
utsträckning felaktig hjulinställning och 
hjulbalans påverkar mängden 
däckslitagepartiklar som genereras, samt 
b) utreda hur kontroll av hjulinställning 
och däckbalans skulle kunna öka.  

a) Högt prioriterat (baserat på att det 
potentiellt kan ge verkningsfullt 
styrmedel i nästa steg). 
b) Inte prioriterat i dagsläget (beror på 
utfall i a). 

Forskning och 
utveckling.  

Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, samt EU. 

3.3.12. Vägmarkeringar med låg 
slitagebenägenhet. 

Främja forskning och utveckling av 
mindre slitagebenägna vägmarkeringar 

Prioriterat (baserat på potentiell 
verkningsfullhet).  

Forskning och 
utveckling.  

Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, EU samt 
vägmarkeringsbranschen. 

3.3.13. Användning av 
certifierade 
vägmarkeringar. 

a) Främja forskning om huruvida 
certifierade vägmarkeringar är bättre ur 
mikroplastsynpunkt, samt b) införa 
riktlinjer om att använda certifierade 
vägmarkeringar även på kommunala 
vägar. 

a) Prioriterat (baserat på att det 
potentiellt kan ge verkningsfullt 
styrmedel i nästa steg).  
b) Inte prioriterat i dagsläget (beror av 
utfall i a). 

a) Forskning och 
utveckling. 
b) Administrativa. 

a) Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, samt 
vägmarkeringsbranschen. 
b) Trafikverket och kommunerna 
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Avsnitt Styrmedels- eller 
åtgärdsrubrik 

Precisering av styrmedel eller åtgärd Prioritering Styrmedels- 
eller 
åtgärdskategori 

Viktiga aktörer för 
implementering/ genomförande 

3.3.14. Försänkning av 
vägmarkeringar. 

a) Utöka försök med försänkning av 
vägmarkeringar, samt b) utreda under 
vilka förutsättningar försänkning av 
vägmarkeringar kan vara lämpligt på det 
svenska vägnätet. 

a) & b) Prioriterat (baserat på att det 
potentiellt kan ge verkningsfullt 
styrmedel i nästa steg, b) även baserat 
på potentiell kostnadseffektivitet). 

a) Forskning och 
utveckling. 
b) Utredning. 
 

Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter. 
 

3.3.15. Vägbeläggning som 
minskar däckslitaget. 

a) Främja forskning om vägtextur och 
utveckla vägbeläggning som optimeras 
för lågt däckslitage, samt b) utöka 
vägunderhållet. 

a) Prioriterat (baserat på potentiell 
verkningsfullhet). 
b) Inte prioriterat i dagsläget (baserat på 
att framför allt andra aspekter styr 
behovet). 

a) Forskning och 
utveckling.  
b) 
Underhållsåtgärd. 

a) Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, samt EU. 
b) Trafikverket och kommunerna. 
 

3.3.16. Vägutformning som 
minskar däckslitaget. 

a) Främja forskning om i vilken 
omfattning vägars och gators utformning 
påverkar däck- och vägslitaget, samt b) 
utforma vägar och gator med mindre 
andel tvära kurvor och branta backar.  

a) Inte prioriterat (se motiv under b). 
b) Inte prioriterat (baserat på att andra 
aspekter bedöms vara mer styrande 
samt att kostnadseffektiviteten bedöms 
vara låg). 

a) Forskning och 
utveckling. 
b) Fysik 
planering, samt 
Anläggningsåtgär
d. 

a) Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, samt EU. 
b) Trafikverket och kommunerna. 
 

3.3.17. Hastighetsbegränsningar 
och 
hastighetsanpassning. 

a) Främja forskning om i vilken 
utsträckning hastighetsbegränsningar 
och hastighetsanpassning kan påverka 
mängden slitagepartiklar, samt b) införa 
hastighetsbegränsningar och 
hastighetsanpassning. 

a) Högt prioriterat (baserat på att det 
potentiellt kan ge verkningsfullt 
styrmedel i nästa steg). 
b) Inte prioriterat i dagsläget (beror av 
utfall i a). 

a) Forskning och 
utveckling. 
b) Fysik 
planering, samt 
Administrativa. 

a) Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, samt EU och 
däckindustrin. 
b) Trafikverket, länsstyrelserna 
och kommunerna. 

3.3.18. Information om körstilens 
betydelse samt satsning 
på EcoDriving. 

 a) Informera om körstilens betydelse, b) 
öka andelen EcoDriving-utbildade, samt 
c) främja utveckling och användning av 
effektiva EcoDriving-stödsystem. 

a) Högt prioriterat (baserat på värdet av 
att öka medvetenheten). 
b) Högt prioriterat för fördjupad 
utredning (baserat på potentiell 
kostnadseffektivitet samt 
verkningsfullhet). 
c) Högt prioriterat (baserat på 
verkningsfullhet). 

a) Informativa. 
b) Ekonomiska, 
samt Informativa. 
c) Forskning och 
utveckling. 

a) Utbildningsansvariga och 
utbildningsledare för körkort, 
yrkesförarkompetensbevis samt 
EcoDriving. 
b) Regeringen och riksdagen, 
samt Transportstyrelsen. 
c) Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, samt EU. 
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Avsnitt Styrmedels- eller 
åtgärdsrubrik 

Precisering av styrmedel eller åtgärd Prioritering Styrmedels- 
eller 
åtgärdskategori 

Viktiga aktörer för 
implementering/ genomförande 

3.3.19. Snöröjning optimerad för 
minskat slitage av 
vägmarkeringar. 

a) Främja forskning eller utredning om 
hur snöröjning kan optimeras för minskat 
slitage av vägmarkeringar, b) ta fram en 
vägledning, samt c) ställa krav vid 
upphandling. 

a) Prioriterat (baserat på låg kostnad 
och att det potentiell kan ge 
verkningsfullt styrmedel i nästa steg). 
b) & c) Inte prioriterade i dagsläget 
(beror av utfall i a). 

a) Forskning och 
utveckling. 
b) Informativa. 
c) 
Administrativa., 
samt Informativa. 

a) Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter. 
b) Trafikverket och kommuner. 
c) Statliga myndigheter (t.ex. 
Trafikverket) och kommunerna. 

3.3.20. Miljöanpassad 
upphandling. 

a) Identifiera vilka varor och tjänster som 
medför mindre belastning avseende 
däck- och vägslitagepartiklar och b) ställa 
krav i offentlig upphandling. 

a) & b) Prioriterat för fördjupad 
utredning (baserat på potentiellt hög 
verkningsfullhet och 
kostnadseffektivitet). 

a) Utredning. 
b) Administrativa, 
samt Informativa. 

a) Statliga myndigheter. 
b) Statliga myndigheter och 
kommunerna. 

3.4.1. Uppsamling av 
däckpartiklar under färd. 

Främja forskning, utveckling och 
utvärdering av anordningar som samlar 
upp däckpartiklar under färd. 

Högt prioriterat (baserat på potentiell 
verkningsfullhet och 
kostnadseffektivitet). 

Forskning och 
utveckling. 

Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, samt EU. 

3.4.2. Hållbar hantering av 
vägdagvatten och däck- 
och vägslitageförorenade 
massor. 

Främja forskning och utveckling av 
hållbara lösningar för omhändertagande 
av vägdagvatten och massor som 
innehåller däck- och vägslitagepartiklar. 

Högt prioriterat (baserat på 
verkningsfullhet). 

Forskning och 
utveckling. 

Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, samt EU. 

3.4.3. Städning av gator och 
vägar samt möjligheter till 
optimering. 

a) Främja forskning om hur städning av 
gator och vägar påverkar spridningen av 
mikroplast och b) utreda vilka möjligheter 
till optimering som finns. 

a) Högt prioriterat (baserat på 
kunskapsbehov och att det potentiellt 
kan ge verkningsfullt styrmedel i nästa 
steg. 
b) Inte prioriterat i dagsläget (beror på 
utfall i a). 

Forskning och 
utveckling. 

Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, samt EU. 

3.4.4. Dammbindningsåtgärder. Främja forskning om hur dammbindning 
påverkar spridning av mikroplast. 

Inte prioriterat (baserat på förmodat låg 
verkningsfullhet). 

Forskning och 
utveckling. 

 Myndigheter och kommuner 
(större städer). 

3.4.5. Hållbar hantering av 
mikroplast i snömassor. 

a) Främja forskning om huruvida 
mikroplast i snömassor utgör ett 
potentiellt problem, samt b) utreda 
lämplig hantering av snömassor. 

a) Högt prioriterat (baserat på 
kunskapsbehov för att bedöma 
eventuellt åtgärdsbehov). 
b) Inte prioriterat i dagsläget (beror av 
utfall i a)). 

Forskning och 
utveckling. 

Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, samt 
Nordiska ministerrådet. 
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Avsnitt Styrmedels- eller 
åtgärdsrubrik 

Precisering av styrmedel eller åtgärd Prioritering Styrmedels- 
eller 
åtgärdskategori 

Viktiga aktörer för 
implementering/ genomförande 

3.4.6. Reglering av 
användningen av uttjänta 
däck. 

Införa a) krav i producentansvaret för 
uttjänta däck avseende spridning av 
mikroplast, samt b) anmälningsplikt för 
anläggningar med konstgräs, gjutet 
granulat och ridanläggningar som 
innehåller gummi eller plast. 

a) Prioriterat för fördjupad utredning 
(baserat på liten insats och potentiell 
verkningsfullhet).  
b) Högt prioriterat för fördjupad 
utredning (baserat på verkningsfullhet).  

Administrativa. Regeringen.  

3.5.1. Förbud mot farliga 
kemikalier i däck och 
vägmarkeringar. 

a) Främja utredning om vilka farliga 
kemiska ämnen som är möjliga 
kandidater för begränsningar eller förbud 
samt b) införa generella eller riktade 
förbud eller begränsningar inom EU mot 
farliga kemiska ämnen. 

a) Högt prioriterat (baserat på att det 
troligen kan ge verkningsfullt styrmedel i 
nästa steg). 
b) Inte prioriterat i dagsläget, behöver 
invänta a), men är därefter sannolikt 
högt prioriterat (baserat på 
verkningsfullhet). 

a) Forskning.  
b) Administrativa. 

a) Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, samt EU. 
b) EU. 

3.5.2. Miljömärkning av däck 
baserat på 
kemikalieinnehåll. 

a) Ta fram kriterier för märkning av däck 
baserat på kemikalieinnehåll, samt b) 
Miljömärka däck baserat på godkänt 
innehåll av kemiska ämnen. 

a) & b) Inte prioriterat (baserat på 
tidigare lågt intresse från däckindustrin).  

a) Forskning.  
b) Administrativa 
eller Informativa. 

Miljömärkningsorgan, samt EU. 

3.5.3. Miljömärkning av 
vägmarkeringar baserat 
på kemikalieinnehåll. 

a) Främja forskning om innehåll, 
läckage och effekter av kemiska ämnen 
från vägmarkeringar, samt b) ta fram 
kriterier för miljömärkning av 
vägmarkeringar. 

a) Prioriterat (baserat på 
kunskapsbehov för att bedöma risker 
och åtgärdsbehov). 
b) Inte prioriterat i dagsläget (beror på 
utfall i a).  

a) Forskning.  
b) Administrativa 
eller Informativa. 
 

a) Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, samt EU. 
b) Miljömärkningsorgan och EU. 
 

3.5.4. Däck som är mer 
lättnedbrytbara. 

Främja forskning om möjligheten att 
utveckla mer lättnedbrytbara däck. 

Prioriterat (baserat på kunskapsbehov 
och att det kan ge ett potentiellt 
verkningsfullt styrmedel i nästa steg).  

Forskning och 
utveckling. 

Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, samt EU och 
däckindustrin eller bransch-
organisation. 
 

3.6.1. Forskning om utsläpp, 
spridning, effekter och 
nedbrytning. 

Främja forskning om utsläpp, spridning, 
effekter och nedbrytning av mikroplast 
från däck- och vägslitage. 

Högt prioriterat (baserat på 
kunskapsbehov för att bedöma risker 
och åtgärdsbehov). 

Forskning och 
utveckling. 

Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, samt EU. 
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Avsnitt Styrmedels- eller 
åtgärdsrubrik 

Precisering av styrmedel eller åtgärd Prioritering Styrmedels- 
eller 
åtgärdskategori 

Viktiga aktörer för 
implementering/ genomförande 

3.6.2. Standardiserade och 
automatiserade metoder 
för provtagning, 
provberedning och 
analys. 

a) Främja utveckling av standardiserade 
metoder för provtagning, provberedning 
och analys, samt b) automatiserade 
metoder för analys av däck- och 
vägmarkeringspartiklar 

a) & b) Högt prioriterat (baserat på 
kunskapsbehov om problemets 
omfattning).  

Forskning och 
utveckling. 

Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, samt EU. 
 

3.6.3. Kompetensnätverk och 
initiativ för 
kunskapsutbyte och 
framtagande av ny 
kunskap. 

Upprätthålla och uppmuntra deltagande i 
kompetensnätverk för däck- och 
vägslitage för kunskapsutbyte och 
framtagande av ny kunskap. 

Högt prioriterat (baserat på 
kunskapsbehov och verkningsfullhet). 

Forskning och 
utveckling. 

Regeringen och riksdagen, 
statliga forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter, samt EU. 
 

3.6.4. Riktad vägledning om 
åtgärder för minskad 
belastning av mikroplast 
från däck- och vägslitage. 

Ta fram vägledning för frivilliga åtgärder 
för minskad belastning av mikroplast från 
däck- och vägslitage. 

Högt prioriterat (baserat på potentiell 
kostnadseffektivitet). 

Informativa. Statliga myndigheter och 
kommuner. 

3.6.5. Informationsinsatser om 
problemen med 
mikroplast från däck- och 
vägslitage. 

Utreda om det är motiverat att till riktade 
målgrupper informera om problemen med 
mikroplast från däck- och vägslitage och 
vad som kan göras för att minska 
problemen. 

Prioriterat (baserat på potentiell 
kostnadseffektivitet och potentiell 
verkningsfullhet i nästa steg. 

Informativa. Statliga myndigheter och 
kommuner. 
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