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Förord 
Användningen av dubbdäck har under de senaste åren fått en ny aspekt att beakta – 
bildning av inandningsbara partiklar från det slitage dubbdäcken orsakar på våra vägar. 
Då dammet från dubbdäcken starkt bidrar till att miljökvalitetsnormen för partiklar 
överskrids, finns ett stort behov av att väga samman denna aspekt med övrig kunskap 
om vinterdäckens effekter på trafiksäkerhet, miljö och samhällsekonomi. Denna rapport 
har tillkommit utifrån behovet hos Vägverket, men också hos andra myndigheter och 
kommuner att få en helhetsbild av effekterna av val av vinterdäck. Flera av Sveriges 
ledande forskare inom de olika områdena har bidragit till rapporten, som kan betraktas 
som en antologi. Rapporten har sammanställts på uppdrag av Martin Juneholm, 
Vägverket i Borlänge. Projektledare har varit Mats Gustafsson, VTI. Rapporten utgör 
slutrapport för projektet ”Effekter av vinterdäck, state-of-the-art” och författare till de 
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Effekter av vinterdäck 
av Mats Gustafsson, Carl Magnus Berglund, Bertil Forsberg*, Inger Forsberg,  
Sonja Forward, Stefan Grudemo, Ulf Hammarström, Mattias Hjort,  
Torbjörn Jacobson, Christer Johansson**, Anders Ljungman***, Mats Wiklund  
Olle Nordström, Ulf Sandberg, Gudrun Öberg 

VTI 
581 95  Linköping 

Sammanfattning 
Valet av vinterdäck har, från att i huvudsak varit en fråga om trafiksäkerhet och slitage 
av vägar under senare år även kommit att handla om negativa effekter av de 
inandningsbara partiklar som bildas då dubbdäck sliter på vägbanan och de effekter på 
befolkningens hälsa som dessa partiklar har. Vidare har vägslitagets inverkan på miljön 
genom spridning av bl.a. tungmetaller belysts liksom däckvalets betydelse för 
bullerproblematiken. Frågan kompliceras ytterligare av att däckvalets betydelse för 
trafiksäkerheten har många beståndsdelar inkluderande såväl tekniska parametrar, t.ex. 
friktion, som beteendevetenskapliga aspekter. I slutändan måste alla dessa aspekter 
vägas samman samhällsekonomiskt för att den för samhället mest lönsamma 
däckanvändningen skall kunna uppnås. Denna rapport belyser kunskapsläget inom detta 
komplexa problemområde. 

                                                 
* Umeå universitet 
** ITM, Stockholms universitet 
*** Hälsouniversitetet, Linköpings universitet 



 

6   

 

 



 

VTI rapport 543 7  

Effects of winter tyres – state of the art 
by Mats Gustafsson, Carl Magnus Berglund, Bertil Forsberg*, Inger Forsberg,  
Sonja Forward, Stefan Grudemo, Ulf Hammarström, Mattias Hjort,  
Torbjörn Jacobson, Christer Johansson**, Anders Ljungman***, Mats Wiklund,  
Olle Nordström, Ulf Sandberg, Gudrun Öberg 

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

Summary 
Choice of winter tyres has, from mainly being a matter of safety and economic costs for 
wearing of road pavements, during later years also become a matter of inhalable 
particles formed during pavement wear from studded tyres and their negative effects on 
public health. Further, the tyres’ effects on environment and noise have been illustrated 
in several studies. The issue is also complicated by the fact that tyre choice effects on 
traffic safety have several components, including such diverging parameters as friction 
and behaviour. Finally all aspects have to be evaluated from a socioeconomic point of 
view for society to be able to decide which kind of distribution of tyre types that is the 
most profitable. This report is a summary of current knowledge in this complex research 
field. 

                                                 
* Umeå universitet 
** ITM, Stockholms universitet 
*** Hälsouniversitetet, Linköpings universitet 
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1 Inledning och kort läsanvisning 
Valet av vinterdäck har genom decennierna präglats av olika frågeställningar. Dubb-
däcken infördes på 1970-talet för trafiksäkerhetens skull, men snart insåg man att de 
tidigare ståldubbarna orsakade stora och kostsamma skador på vägnätet. En utveckling 
mot lättare och färre dubb och samtidigt mer slitstarka beläggningar följde vilket 
minskade slitaget avsevärt. Under 1980- och 1990-talen började dock flera länder 
uppmärksamma damningen från dubbdäcksanvändningen och vilka eventuella hälso-
effekter denna kunde ha. Problemen ansågs främst kopplade till dåliga beläggnings-
material och fortsatt ståldubbsanvändning, varför problemen sannolikt inte var aktuella i 
Sverige. Under sent 1990-tal påbörjades dock partikelmätningar i gatumiljöer, vilka 
visade att halterna under senvinter och vår i vissa trafikintensiva miljöer med råge 
överskred den stundande miljökvalitetsnormen för partiklar. Denna nyvunna kunskap 
har ställt frågan på sin spets: är de hälsovinster som färre dubbdäck skulle innebära i 
paritet med de trafiksäkerhetsmässiga fördelarna med dubbdäck? Idag kan vi inte med 
säkerhet avgöra detta på grund av bristande kunskapsunderlag, men denna rapport avser 
sammanställa aktuell kunskapsstatus inom de relevanta områdena. 

Vinterdäcksanvändningen påverkar alltså inte bara trafiksäkerheten genom friktionen 
mot underlaget utan har även effekter på hur mycket vägbanan och däcken slits vilket i 
sin tur får ekonomiska effekter. Men det som slits bort från vägbanan har alltså börjat 
uppmärksammas som ett potentiellt stort problem ur miljö- och hälsosynpunkt. Främst 
är det hälsoaspekten som lyfts fram, då det visat sig att slitagepartiklarna utgör en 
mycket stor andel av de inandningsbara partiklar (PM10) som regleras av gällande 
miljökvalitetsnorm för PM10 som gäller sedan 1 januari 2005.  

Normen har införts eftersom halten PM10 har en bevisad relation såväl till befolkningens 
dödlighet, som till olika luftvägsrelaterade sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. Då 
PM10 är ett förhållandevis grovt tillyxat mått (massan av alla partiklar mindre än 
10 mikrometer i en viss luftvolym) är det dock fortfarande oklart vad i PM10 som är 
hälsofarligt. Det kan vara så att det egentligen är en viss storleksfraktion, partiklarnas 
kemi eller ytkemi, deras form eller, kanske troligare, en kombination av dessa 
egenskaper hos partiklarna som gör dem hälsofarliga. 

Det bedrivs idag intensiv forskning kring luftens partikelföroreningar vilket gör att 
kunskapen kring de inandningsbara partiklarna växer i snabb takt. Inom EU arbetar 
CAFE (Clean Air for Europe) med att omsätta den nya kunskapen i riktlinjer. Man 
diskuterar hur mindre partiklar, PM2,5, skall regleras eftersom många studier påvisar 
starkare samband mellan hälsoeffekter och mindre partiklar. I nuläget finns målvärden 
på förslag, men oklarheterna är, som nämnts, många. 

De grövre slitagepartiklarna, dvs. de som är betydligt större än 10 µm, kastas eller sköljs 
av vägbanan och deponeras i omgivande mark eller förs med dagvattnet till vattendrag 
och sjöar där de hamnar i bottensedimenten. Då partiklarna består av mineraler, men 
även av bitumen, gummi och metaller, som kan innehålla miljöskadliga föreningar, 
finns risk att dessa sprids till vattenlevande djur och växter. 

Förutom däckens slitage finns skillnader mellan hur mycket de bullrar. Buller upplevs 
av många som ett av de största miljöproblemen i dagens allt tätare bebyggelse och 
ökande trafik. I Sverige exponeras cirka två miljoner människor för trafikbuller högre 
än 55 dBA utomhus vid bostaden. Olika däcktyper ger också olika rullmotstånd, vilket 
påverkar utsläpp av koldioxid. Alltså är valet av vinterdäck även i viss mån länkat till 
växthuseffekten. 
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Partiklarnas hälso- och miljöeffekter till trots, finns en farhåga att trafiksäkerheten och 
framkomligheten skulle kunna bli lidande om andelen dubbdäck i trafiken minskade, 
vilket måste vägas mot hälsoeffekterna. Sambanden är dock komplexa. Till exempel 
påverkar dubbdäcksanvändningen även väglaget vid barmark. Dubbdäcken ruggar upp 
vägbanan så att friktionen höjs, samtidigt som de orsakar spårbildning vilket ökar risken 
för vattenplaning. 

Miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar som omnämndes i början av detta 
kapitel innebär att alla landets kommuner måste bedöma om normen överskrids. Om så 
är fallet skall detta anmälas till Länsstyrelsen som har att föreslå ett åtgärdsprogram. 
Hittills har endast länsstyrelsen i Stockholms län utarbetat och fått ett åtgärdsprogram 
mot partiklar beslutat, men tre kommuner till (Göteborg, Uppsala och Norrköping) har 
fått i uppdrag att upprätta åtgärdsprogram för partiklar. I Stockholms åtgärdsprogram är 
en central åtgärd att minska dubbdäcksanvändningen, vilket även berör Vägverkets 
vägnät i regionen. För att försöka uppnå en minskad dubbdäcksanvändning har 
informationsinsatser påbörjats. Denna rapport har sammanställt för att möta Vägverkets 
behov av att få en samlad överblick av effekter av en förändrad fördelning mellan olika 
typer av vinterdäck som underlag för ovanstående informationsarbete. 

 
Läsanvisning 
Rapporten tar först upp kunskapen om däckvalets betydelse för trafiksäkerhet, vilket 
varit den, tills relativt nyligen, helt dominerande aspekten på vinterdäcksanvändningen. 
Därefter beskrivs dubbdäckens effekter på vägbanan och i efterföljande kapitel de 
miljö- och hälsoproblem som detta slitage orsakar. Beteendestudier av däckvalets 
inverkan har därefter sammanställts för att belysa dels beteendets del av trafiksäkerhets-
effekten av däckval, dels belysa möjligheterna att påverka däckvalet. Slutligen har 
befintliga samhällsekonomiska studier där vinterdäckens effekter ingår sammanställts 
och följs av en syntes. I bilaga 1 finns en fördelning av trafikarbetet på olika väglag i 
Sverige och i bilaga 2 en djupare beskrivning av teorin bakom CBA. En ord- och 
förkortningslista finns i bilaga 3 för att enklare förstå terminologin, främst i de 
medicinska delarna. Ord som finns med i listan är kursiva första gången de dyker upp i 
texten. De olika avsnitten har författats av specialister inom respektive forsknings-
område varför språkbruket skiftar genom rapporten. Likaså har vissa överlappande 
beskrivningar ej varit möjliga att undvika. 
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2 Syfte 
Syftet med föreliggande rapport är att ge en överblick av kunskapsläget gällande vilka 
effekter val av vinterdäck har angående hälsa, miljö och trafiksäkerhet samt att 
sammanställa de samhällsekonomiska bedömningar där olika aspekter vägts in.  
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3 Metodik 
Rapporten har författats av svensk expertis inom respektive område. Författarna är 
genomgående väl insatta i aktuell forskning inom sina respektive områden och har 
författat sina bidrag utifrån sin aktuella bild av kunskapsläget. Några av texterna har 
krävt professionell litteratursökning, då kunskapsområdet varit mycket begränsat 
undersökt. 

Till grund för kapitel 7.1 om epidemiologi ligger bland annat en litteratursökning i 
databasen Pub Med. Epidemiologiska studier av road dust, wind blown dust och coarse 
particles har granskats utifrån rapportens syfte. Ett annat underlag för rapporten är en 
studie av vägdammets korttidseffekter på mortalitet och akut vård i StorStockholm, 
vilket synes vara den mest relevanta epidemiologiska analysen av PM10 från vägdamm.  

Vidare användes i kapitel 4 en enkel enkät som skickades till medlemmar i PIARC TC 
3.4 Winter Maintenance. Enkäten löd som följer: 

 

Questions about requirement/restriction of using winter tyres 

 

Has your country/state certain rules for tyres used in winter time? 

 

Requirement 

Do you have a requirement on winter tyres (studded or not studded) 
during a certain period or depending on road condition? 

 

Is all-season-tyres also allowed if you have a requirement on winter tyres?  

 

What is the most important reason why you have a requirement?  

 

Restrictions 

Do you have restrictions/ban on the use of studded tyres?  

 

What restrictions? 

 

What is the most important reason why you have restrictions? 

 

I kapitel 8 har litteratursökningar genomförts i Transguide och Trax med hjälp av VTI:s 
bibliotek. 
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4 Friktion och trafiksäkerhet 
4.1 Introduktion 
Dubbdäck började i Sverige användas i mitten på 1960-talet eftersom de ger möjligheter 
till bättre kontroll av fordonet vid körning på is och snö (styrning, bromsning och 
acceleration). Dubbarna gör att isen/snön får en grövre textur och därmed högre friktion. 
Detta gäller även beläggningar som får en högre våtfriktion året om pga. dubbslitaget 
(en indirekt säkerhetseffekt) men det leder också till spår och till att det blir smutsigare 
vägmiljö. I finska undersökningar har man uppskattat den indirekta trafiksäkerhets-
förbättringen, den negativa avräknad, till 20 % av den direkta effekten på is/snö 
(Kallberg, 1988). 

I Carlsson m.fl. (1992) antas i beräkningarna att dubbarna vid tunn is står för 80 % av 
den olycksreducerande effekten och mönstret för 20 %. Vid tjock is/packad snö antages 
motsvarande siffror till 50/50 %. Vid lös snö/snömodd antages dubbeffekten vara noll 
och hela effekten ligger hos mönstret. Sista antagandet är diskutabelt för om det finns 
någon form av is under snön blir effekten tvärtom stor för dubbarna. 

För att bedöma hur vanligt det är med olika is/snöväglag i olika delar av landet och på 
olika stora vägar redovisas den trafikarbetsmässiga fördelningen av väglag i bilaga 1. 
Data har hämtats från Vägverkets uppföljning under fyra vintrar om hur väl 
vinterväghållningen fungerat. Dessa väglagsobservationer för vintrarna 1993/1994–
1996/1997 har VTI analyserat (Möller & Wretling, 1998).  

 
4.2 Vinterdäcks friktionspåverkande egenskaper 
Däckens viktigaste egenskaper 
Genom studier av olycksstatistik har ett starkt samband mellan olycksrisk och 
vägfriktion kunnat påvisas speciellt vid friktionskoefficienter under 0,5 (Wallman och 
Åström, 2001). Av detta samband framgår dock inte i vad mån detta beror på bristande 
stabilitet, styrförmåga eller bromsförmåga. Enligt en finsk statistik 1989 (Craelius, 
1989) är en stor del av vinterväglagsolyckorna i Finland sladdrelaterade. En svensk 
studie (Brorsson och Iver, 1984) påvisar att detta också gällde i Sverige vintern  
1982–1983. I studien anges också att bilar med dubbade vinterdäck hade mindre 
olycksrisk.  

Bilar med antisladdsystem (ESP) har enligt två svenska olycksstatistikstudier (Tingvall 
m.fl., 2003; Tingvall m.fl., 2005) visat sig kraftigt reducera risken sladdrelaterade 
olyckor på våt väg och vinterväglag. Eftersom ESP beroende på situationen stabiliserar 
fordonet eller förbättrar styrförmågan stödjer dessa resultat att stabilitet och styrbarhet 
är viktiga faktorer för god trafiksäkerhet. Vägverket rekommenderar i ett press-
meddelande 2005-04-04 på grundval av dessa studier att man vid köp av ny bil skall 
välja en med ESP. Av samma rapporter framgår att man i Sverige inte lyckats påvisa 
lika tydliga effekter av ABS som ju endast är i funktion under bromsning. ABS, eller 
låsningsfria bromsar som det normalt kallas, är ett bromssystem till fordon som hindrar 
hjulen från att låsa vid bromsning. Detta innebär dels att bromssträckan vid rak 
bromsning normalt blir något kortare jämfört med traditionella bromssystem med 
hjullåsning, men den stora fördelen med ABS-bromsar är att styrförmågan bibehålls 
under bromsning. I en tysk studie utförd 1984 (Aschenbrenner m.fl., 1988) kunde ingen 
total olycksreduktion påvisas trots att bilarna med ABS i mindre utsträckning körde in i 
andra fordon under bromsning. Förarna med ABS körde slarvigare och aggressivare och 
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blev inblandade i fler olyckor av denna orsak. Beteendet benämndes riskkompensering. 
En studie i USA 1995 (Evans, 1995) gav inte heller påvisbar total säkerhetseffekt trots 
att risken för kollision med andra fordon på våt väg minskade. Denna positiva effekt 
uppvägdes av ökad risk för avkörning från vägen och vältning. Detta gällde fordon med 
ABS på samtliga hjul, d.v.s. styrbarhet men inte nödvändigtvis stabilitet förelåg. 
Stabiliteten under ABS-bromsning är beroende av hur systemet reglerar förhållandet 
mellan hjulhastigheterna och därmed styrförmågan för fram och bakhjul (Kullberg m.fl., 
1976). Här finns skillnader mellan olika biltyper.  För fordon med ABS enbart på 
bakhjulen erhölls däremot en entydig olycksreduktion. 

En svensk statistikstudie (Kullgren m.fl., 1994) visade på en olycksreduktion mellan 
4 och 15 % av de olyckor där ABS kunde förväntas ha betydelse. Det svenska ESV-
projektet ”Steerability during emergency braking” 1972–1974 gjorde en liknande 
förutsägelse av möjlig olycksreduktion (Rundkvist, 1974; Rundkvist m.fl., 1974). 

Sammanfattningsvis visar forskningen som förväntat att såväl styrförmåga som 
bromsförmåga är viktig men att stabilitet mot bakvagnssladd tycks vara en förutsättning 
för att förbättrad styrbarhet och bromsförmåga skall ge en totalt påtagligt olycks-
reducerande effekt. 

ESP förutsätter ABS och båda systemen verkar via däckens friktion mot vägbanan och 
har i princip bättre funktion ju högre friktionen är. Eftersom systemen endast griper in 
när friktionen är fullt utnyttjad på något eller några hjul för att förhindra hjullåsning 
eller hindra bakvagnssladd resp. få fordonet att följa avsedd kurs är sannolikheten för en 
sådan situation större ju lägre friktionen är. Om situationen uppkommit på grund av för 
hög ingångshastighet i en kurva är främsta uppgiften för såväl ABS som ESP att minska 
hastigheten så att behovet av sidfriktion minskar. Den uppgiften blir vid en given 
överhastighet svårare ju lägre friktionen är. Det är därför speciellt angeläget att höja 
däckfriktionen på vinterväglag för såväl styrning som bromsning så mycket som 
möjligt. 

 
Däcks styr- och bromsegenskaper 
När styrfriktionen tas i anspråk uppstår, delvis på grund av däckets elasticitet och delvis 
på grund av en glidning i sidled hos kontaktytan, en vinkel mellan hjulets färdriktning 
och hjulets styrvinkel relativt fordonet. Vinkeln kallas avdriftsvinkel. Styrkraften ökar 
normalt med ökad avdriftsvinkel till en viss gräns då friktionen har utnyttjats maximalt. 
Vid ytterligare ökad avdriftsvinkel minskar friktionen och därmed styrkraften mer eller 
mindre beroende på underlag och däcktyp. På vinterväglag har sidkraften vid en 
avdriftsvinkel av 20 grader för ett obromsat hjul normalt sjunkit till ett värde av samma 
storleksordning som bromskraften vid låst hjul. 

Motsvarande gäller vid bromsning men här använder man begreppet slip uttryckt i % 
som är hundra gånger differensen mellan hjulets varvtal frirullande och under 
bromsning dividerad med frirullningsvarvtalet. Vid låst hjul är slipet 100 % och vid 
frirullning noll. När man bromsar ökar bromskraften i proportion till pedalkraften tills 
maximal friktion utnyttjats. Utan ABS låses hjulet vid ytterligare ökad pedalkraft. 
Friktionen vid låst hjul är normalt lägre än den maximala.  

VTI har i sina senare däckundersökningar (Nordström och Gustavsson, 1997a; 
Nordström och Gustavsson; 1998, Nordström, 2003a; Nordström, 2003b; Nordström, 
2004a; Nordström, 2004b) valt att karakterisera däckens friktionsegenskaper på is i 
form av: 
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1. Maximal styrfriktion 

2. Styrfriktionsstabilitet (Maximal styrfriktion/styrfriktion vid 20 graders 
avdriftsvinkel (sladd)) 

3. Maximal bromsfriktion 

4. Bromsfriktionsstabilitet (Max bromsfriktion/friktion vid låst hjul). 

En målsättning bör rimligen vara att friktionen inte på något underlag får understiga 
värden som möjliggör praktisk manövrering av fordonet vid försiktig körning. 
Stabiliseringssystemen (ESP) fungerar bättre ju högre friktionen är, såväl i längsled som 
sidled. VTI föreslog i en av trafiksäkerhetsverket bekostad dubbdäcksutredning 1987 
(Nordström och Samuelsson, 1987) en experimentell typprovning av dubbdäcks friktion 
på slät is med krav på maxvärden på minst 0,2 och låst hjulvärde på minst 0,15.  

Lagkrav på minimifriktion för däck på specificerade vinterväglag saknas fortfarande, 
detsamma gäller våt vägbana. På torr vägbana finns indirekta krav eftersom ett fordons 
bromssystem skall kunna ge en minsta medelretardation av cirka 6 m/s2 på en torr 
vägbana som förutsätts ha en friktion på minst 0,8 som teoretiskt skulle kunna ge en 
retardation på cirka 8 m/s2. Lagkrav baserade på experimentell provning av stabilitet 
hos komplett fordon under kurvtagning saknas ännu för såväl vinterväglag som 
barmark. Förslag till provmetod och krav har framlagts inom det internationella 
Experimental Safety Vehicle (ESV) programmet bl.a. från svensk sida 1974 
(Nordström, 2004b; Rundkvist, 1974) och 1987 (Nordström, 1989).  

Vinterdäckslagen i Sverige överlåter åt däckindustrin att upplysa konsumenten om vilka 
däck som resp. undertillverkare klassar som vinterdäck och något krav på användning 
av dubbdäck finns inte så när som på att de, om de används, skall sättas på samtliga hjul 
eftersom de normalt har betydligt bättre friktion på isväglag speciellt våt is och en 
blandning skulle kunna ge farlig instabilitet eller sämre styrbarhet jämfört med 
likvärdiga däck på samtliga hjul. 

Bakgrunden till det senare kravet är praktiska prov utförda 1963–1964 av VTI:s 
föregångare Statens Väginstitut (Kullberg och Ohlsson, 1965) som visade att dubbdäck 
enbart på bakhjulen gav dålig styrbarhet medan placering enbart på framhjulen gav 
dålig stabilitet (risk för bakvagnssladd). 

Motivet för införande av begreppet styrstabilitet resp. bromsstabilitet är att de ger mått 
på säkerhet mot friktionsförlust vid sladd respektive hjullåsning. Vid manövrer som 
medför att däckens maximala styrförmåga överskrids (för stor avdriftsvinkel) skall 
sidkraften minska så litet som möjligt. Idealiskt förlopp är att däcket uppnår ett värde 
nära maximum vid liten avdriftsvinkel för att sedan vid ökande vinkel öka mot ett 
maximum i området 45–90 grader. Styrstabiliteten är då större än 1. Då minskar inte 
styrbarheten och risken för instabilitet minskar. Motsvarande gäller vid bromsning med 
konventionellt bromssystem. Vid ökad pedalkraft skall bromsverkan helst inte minska 
även om hjullåsning sker. Detta motsvarar bromsstabilitetsvärdet 1. God ABS-funktion 
är lättare att få vid höga bromsstabilitetsvärden. 

För att säkra stabilitet skall bakhjulen alltid ha bättre friktion än framhjulen (Kullberg 
och Ohlsson, 1965; Strandberg, 1989; Strandberg, 1990; Strandberg, 1991). Under 
bromsning minskar lasten på bakhjulen och ökas i motsvarande grad på framhjulen. En 
lastminskning har samma effekt som en friktionsminskning vid väjning eller 
kurvtagning. Speciellt kraftig är denna på en framtung bil med kort axelavstånd och hög 
tyngdpunkt. ABS och ESP kan reducera denna effekt på bekostnad av styrbarheten, 
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speciellt på halt underlag där styrbarheten utan bromsning redan ligger nära den som 
krävs för försiktigt framförande av fordonet.  

 
Skillnader mellan dubbade och odubbade vinterdäck 
Dubbdäck med tillräckligt dubbutstick (1–2 mm) har betydligt bättre styr- och broms-
friktion än odubbade vinterdäck på de svåraste vinterväglagen som våt is (Nordström, 
2004a; Nordström, 2004b) och friktionsstabiliteten (skillnaden mellan maximal friktion 
och friktion vid sladd) är normalt större för dubbdäck än för dubbfria däck på isväglag. 
För dubbdäck har dubbutstick och dubbkraft (som normalt samvarierar) avgörande 
betydelse för däckets friktionsegenskaper. När dubbutsticket minskat till omkring 0,5 
mm kan däcket ur friktionssynpunkt betraktas som dubbfritt. För dubbfria däck är 
slitbanegummits hårdhet och mönsterutfomning (spec. sajpning eller lamellering, 
snittning) viktig för friktionen. Ett odubbat däck är därför normalt bäst som nytt och 
isfriktionen avtar under användning med tilltagande ålder och slitage under de första 4–
6 åren för att sedan ha åldersoberoende prestanda. Nya obegagnade däck tål enligt en av 
VTI:s undersökningar (Nordström, 2003a) att lagras minst 3 år utan försämrad isfriktion 
om de förvaras mörkt och svalt. För dubbdäck är åldersberoendet obetydligt så länge 
dubbutsticket är bra (1–2 mm) och dubbarna sitter stadigt. 

På våt väg är enligt en av VTI:s senare undersökningar (Nordström och Gustavsson, 
1997b) skillnaderna mellan dubbade och odubbade däck försumbara. Däremot har 
vinterdäcken 10–20 % sämre bromsfriktion jämfört med sommardäck. Det är inte 
dubbarna, utan gummiblandning och mönsterutformning som ger de största skillnaderna 
i friktion. Ner till omkring 3 mm ökar våtfriktionen något med minskande mönsterdjup. 
Mjuk gummiblandning som ger bra isfriktion ger försämrat våtgrepp. Minimikraven på 
retardation och bromssträcka (på torr väg) vid typbesiktning kan dock uppfyllas även 
med vinterdäck på våt asfaltväg i bra skick. 

För ett vinterdäck bör ett bra isgrepp vara viktigare än bra våtgrepp eftersom även däck 
med dåligt våtgrepp har så bra friktion på våt väg att det kan kompenseras med normalt 
försiktig körning, vilket inte alltid är fallet med dåligt isgrepp, speciellt på våt is. 

Nordström (2003a, 2003b) redovisar resultat från test av friktionsegenskaper på slät och 
skrovlig is för olika typer av nya och begagnade däck. Testerna har utförts på VTI:s 
stationära däckprovningsanläggning med kärnis vid temperaturen -3°C, som varit 
polerad eller slät (Nordström, 2003a) respektive skrovlig (Nordström, 2003b). Den 
skrovliga isen har åstadkommits med en isrivningsmaskin, som är konstruerad så att den 
ska rugga upp isen på samma sätt som dubbade vinterdäck.  

Friktion kan karaktäriseras på flera olika sätt. Nordström (2003a) definierar ”Totalt 
isgreppsvärde” som ”11,9×(10×[2×bromsfriktion + bromsfriktion vid låst hjul + 
2×{maximal sidfriktion} + 2×{sidfriktion vid 20° avdriftsvinkel}] + bromsstabilitet + 
2×styrstabilitet)”. Definitionen motiverar Nordström med: ”Friktionsvärdena har 
multiplicerats med 10 för att ge en storlek liknande stabilitetstalen. Bromsfriktionen vid 
låst hjul och bromsstabilitet har endast getts halva värdet relativt andra. Motivet för 
detta är att ABS numera är så vanligt att låsta hjul sällan förekommer. Faktorn 11,9 har 
valts för att ge det sämsta sommardäcket värdet 100.” Vidare konstaterar Nordström att 
”korrelationen mellan isgreppsvärde bromsfriktion resp. sidfriktion är som önskat hög”. 
Mot denna bakgrund redovisas här totalt isgreppsvärde på slät och skrovlig is.  

Under 2003 fick VTI i uppgift av Länsstyrelsen i Stockholm att utreda olika effekter av 
dubbdäcksanvändning (Wågberg m.fl., 2003).  
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Totalt isgreppsvärde för däck med mönsterdjup 8,0 mm enligt Wiklunds bearbetning 
från Nordström (2003a, 2003b) redovisas i Tabell 1. Vägverket rekommenderar att 
dubbutsticket ska var minst 0,9 mm och det är orsaken till uppdelningen av de dubbade 
vinterdäcken. Därför benämns vinterdäck med dubbutstick mindre än 0,9 mm som 
vinterdäck med dåligt dubbutstick medan de som har större dubbutstick som vinterdäck 
med bra dubbutstick. Det framgår att ett odubbat vinterdäck har 27 procent bättre 
isgrepp på slät is än ett sommardäck medan motsvarande för ett vinterdäck med bra 
dubbutstick är 61 procent. Vidare visas att på slät is har ett vinterdäck med bra 
dubbutstick 27 procent bättre isgrepp än ett odubbat vinterdäck. På skrovlig is är 
fördelen med ett vinterdäck med bra dubbutstick mindre, då det visar sig ha 52 procent 
bättre isgrepp än ett sommardäck och 15 procent bättre än ett odubbat vinterdäck. Ett 
odubbat vinterdäck har å andra sidan 32 procent bättre isgrepp än ett sommardäck på 
skrovlig is. Vinterdäck med dåligt dubbutstick tyck vara sämre än odubbade vinterdäck. 
Det är svårt att avgöra om detta är tillfälligheter eller om det finns en systematisk 
skillnad.  

Resultaten i Tabell 1 understryker att det framförallt är på slät is som dubbarna har en 
stor betydelse.  
Tabell 1  Totalt isgreppsvärde för olika däck med mönsterdjup 8,0 mm. (Wågberg m.fl., 
2003) 

Totalt isgreppsvärde vid mönsterdjup 8,0 mm Slät is Skrovlig is 

Sommardäck 100 149 

Odubbade vinterdäck 127 197 

Vinterdäck, dubbutstick < 0,9 mm 121 190 

Vinterdäck, dubbutstick ≥ 0,9 mm 161 226 

 
Mönsterdjupets betydelse 
Mönsterdjupet för vinterdäck har främst betydelse för väggrepp i djup snö och snöslask. 
Större mönsterdjup ger här bättre grepp. På is är effekten försumbar (Nordström, 2003a, 
Nordström, 2003b, Nordström, 2004a, Nordström, 2004b). Mönsterutformningen i 
övrigt har troligen väl så stor betydelse. Detta gäller såväl dubbfria vinterdäck som 
dubbdäck. På våt väg förbättras väggreppet för vinterdäck med minskande mönsterdjup 
(gäller inte vattenplaning på översvämmad vägbana) (Nordström och Gustavsson, 
1997b). 

För dubbdäck gäller dessutom att dubbarnas infästning försämras med minskande 
mönsterdjup, speciellt om utsticket är stort. Gränsvärdet bedöms ligga vid cirka 4 mm. 

Sammantaget bör enligt VTI:s uppfattning mönsterdjupet för ett bra vinterdäck med 
eller utan dubb vara minst 4, helst 5 mm. Den lagliga gränsen på 3 mm ger inte ett 
fungerande dubbdäck och leder till dåligt grepp i snöslask och djup snö för såväl 
dubbfria som dubbade vinterdäck. Man bör således byta till nya vinterdäck vid ett 
mönsterdjup inom intervallet 4–5 mm. 

För dubbdäck gäller dessutom att dubbeffekten blir otillfredsställande vid utstick under 
0,9–1 mm. Vid 0,5 mm utstick har dubbarnas verkan upphört helt och däcken kan 
betraktas som dubbfria. Dåligt dubbutstick är således också ett skäl till däckbyte om 
man vill ha den extra säkerhet ett dubbdäck ger. 
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För att säkra stabilitetsvillkoret att bakhjulens friktion är högst bör man när det gäller 
dubbdäck oavsett mönsterdjup se till att däcken med störst dubbutstick sitter på 
bakhjulen. Speciellt på framhjulsdrivna bilar tenderar gummit på framhjulen att slitas 
fortare än dubbarna medan det omvända gäller för bakhjulen. För att motverka denna 
tendens bör man skifta framhjulen till samma sidas bakhjul när denna tendens blir 
observerbar ofta i samband med byte från sommardäck till vinterdäck. Ett sådant byte 
bidrar då också till att utjämna gummislitaget dvs. mönsterdjupet. Skillnaden i dubb-
antal för däcken bör inte heller överstiga 25 %. Eftersom skillnaden uppstår pga. att 
dubbarna slås av eller lossnar och detta orsakas av för häftiga starter och inbromsningar, 
speciellt om de görs tätt inpå varandra kan problemet undvikas genom mjuk körning. 
Detta gäller speciellt under de första 500 km som däcken körs. Ett skräckexempel visas 
i ett prov publicerat i Svenska dagbladet den 7 november 2005 där man uppenbarligen 
inte följt dessa råd (Luttermann, 2005). 

För dubbfria däck är det svårare att avgöra vilka däck som har bäst friktion. På vinter-
väglag gäller dock att stort mönsterdjup ger bäst friktion. Ur säkerhetssynpunkt bedöms 
egenskaperna vid vinterväglag som viktigast. Däcken med störst mönsterdjup bör 
således sitta bak om skillnaden är påtaglig. Vid små skillnader kan det vara motiverat att 
ha de mest slitna bak eftersom framhjulen normalt slits fortare och ett skifte bakåt 
jämnar ut slitaget och under däckens livslängd ger en bättre balans mellan egenskaperna 
hos fram och bakhjul. Detta medför också att samtliga hjul kan bytas samtidigt till nya 
utan påtaglig miltalsförlust orsakad av stor skillnad i slitage fram och bak. För bästa 
köregenskaper bör däcken, speciellt när det gäller vinterdäck, vara av samma typ och 
fabrikat och lika mycket slitna. I de situationer där det mindre mönsterdjupet bak 
försämrar stabiliteten något kan dock stabiliseringssystemen ESP sannolikt kompensera 
detta.  

 
4.2.1  Betydelse av ESP, antisladdsystem 
ESP minskar risken för sladd dramatiskt främst på underlag i friktionsområdet 0,5 till 
0,2, det vill säga på våt väg med dålig textur och normal vintervägsfriktion (Tingvall 
m.fl., 2003; Tingvall m.fl., 2005). Under extrema förhållanden med friktion mellan 0,1 
och 0,05 som kan fås med dubbfria däck eller dubbdäck med litet utstick på våt is 
(underkylt regn) bör ESP dock ha liten effekt eftersom dess funktion är friktions-
beroende. Här är bra dubbdäck (utstick 1–2 mm) enda lösningen för möjlighet till säker 
körning. ESP förbättrar inte friktionen vilken är en grundförutsättning för säker trafik. 

Säkerhetsvinsten totalt blir störst med ESP om man tvingas välja mellan dubbdäck och 
ESP på grund av att ESP har betydelse på alla väglag utom de allra sämsta som är mer 
sällan förekommande. ESP plus dubbdäck ger helgardering, förutsatt att dubbutsticket 
är tillräckligt (> 0,9 mm). 

Utöver säkerhetsvinster för den förare som använder dubbdäck, finns också en positiv 
effekt för andra bilister då dubbdäckanvändning medför att hala ispartier på vägarna 
snabbt ruggas upp vilket höjer friktionen för odubbade däck (Nordström och 
Samuelsson, 1990; Nordström, 1994; Nordström, 2004b). 

 
4.3 Olyckseffekter, svenska undersökningar 
De flesta undersökningar som är gjorda skiljer på vinterdäck och sommardäck men inte 
mellan olika vinterdäck. En undersökning har gjorts där syftet vid insamlandet av data 
var att finna en metod att studera olyckseffekten för sommardäck, dubbdäck och annat 
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vinterdäck under vintern. Olyckor, trafikarbete mm för personbilar med olika däck 
samlades in (Öberg m.fl., 1993). Metodstudien genomfördes under januari 1990 och var 
en mycket omfattande sådan. För ej tättbebyggt område blev resultaten lika för olika 
analysmetoder medan det var stora skillnader i resultat för tättbebyggda områden 
troligen beroende på att det där är svårare att uppskatta körsträckor. Huvudstudien 
genomfördes inte och därför har resultaten från denna studie använts i senare 
uppskattningar av däcks olyckseffekt även om det i rapporten anges att man böra vara 
försiktig med att använda resultatet. Att detta ändå gjorts beror på att liknande finska 
resultat då kom fram (NVF-rapport 2, 1994).  

Ett problem vid studier av trafiksäkerhetseffekten av olika däck, är att däcktyp på 
fordonet inte är oberoende av andra variabler som påverkar trafiksäkerheten. Ett sådant 
exempel är att unga förare som är mer olycksdrabbade och kanske inte i lika hög grad 
som de äldre skaffar dubbdäck. Om det ska gå att ta hänsyn till dessa störvariabler krävs 
stora mängder data (=kostnadskrävande). I denna studie (Öberg et al., 1993) gjordes ett 
försök att kompensera för störvariablerna genom att normera med barmarksresultat. 

Några olika beräkningar för det statliga vägnätet ges i nedanstående tabell: 

 
Tabell 2  Beräkningar av olycksrisk för olika däcktyper i förhållande till varandra. 

Kontroll = enkätsvar  
Samma körlängd, länsdygn  Olika körlängd, regionveckor 

Kontroll = barmarksolyckor, 
Enkät ej utnyttjad 

D/S 0,61 (0,50–0,82) 0,60 (0,34–1,09) 0.64 (0,54–0,77) 
D/A 0.83 (0,75–1,45) 0,77 (0,24–2,49) 0.96 (0,67–1,36) 

Förklaring: D/S = 0,.60 innebär att olyckrisken med dubbdäck (D) är 60 % av sommardäckens (S) vid 
halka. A = annat vinterdäck. Inom parentes anges 95 %-iga konfidensintervall.  

De olika analysmetoderna då dubbdäck och sommardäck jämförs ger nästan samma 
resultat, 36–40 % lägre olycksrisk med dubbdäck. Att det föreligger en skillnad mellan 
däcken är statistiskt säkerställt (5 % risknivå) i två av de tre analyserna. 

Annat vinterdäck förekom då på 6–7 % av fordonen men upp mot 10 % när det gäller 
trafikarbete. Personbilar med annat däck körde då mycket längre per dygn än de övriga 
däcktyperna. Osäkerheten är stor främst för skattningen för annat däck. I tabellen ovan 
visas att med olika analysmetoder är dubbdäck 4–23 % bättre än annat vinterdäck. I 
studierna där körlängder ingår har dubbdäck 17–23 % lägre olycksrisk än andra 
vinterdäck. I prognosen inför ett vinterdäckkrav användes 0,60 för dubbdäck och 0,75 
för annat däck jämfört med sommardäck på landsbygdsvägar. Effekten i tätort sattes till 
0,65 respektive 0,80 (se Carlsson m.fl., 1995). 

 
4.3.1 Effekt av ett dubbdäcksförbud 
Undersökningarna under 1970- och 1980-talet hade som syfte att beräkna 
konsekvenserna av ett dubbdäcksförbud och alternativet var då sommardäck. 
Undersökningar på 1990-talet och senare har annat vinterdäck och sommardäck som 
alternativ. Med avseende på alla polisrapporterade olyckor erhölls följande resultat i de 
olika undersökningarna (Tabell 3). 
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Tabell 3  Effekt på olyckor under hela vintern vid ett dubbdäcksförbud. 

 År Referens Olycksökning 

1973 Transportforskningsdelegationen (1975) 6–13 % 

1980 Carlsson (1983) 9–20 % 

1989 Carlsson m.fl. (1992) 13–28 % 

1993/1994 Carlsson m.fl. (1995) ~ 10 % 

 

Den största orsaken till skillnader i effekt är en ökning i dubbdäcksanvändningen och i 
den senaste studien används en helt ny modell. Vintern ges också något olika längd i de 
olika studierna. Den senaste studiens resultat på en olycksökning med 10 % bedöms 
som den hittills rimligaste skattningen av ett dubbdäcksförbud. 

 
4.3.2 Prognos inför och effekt av ett vinterdäckkrav på olyckor 
I Sverige har under flera årtionden pågått diskussioner om att förbjuda dubbdäck pga. 
slitaget på vägbeläggningar. Regleringar av användningen av och krav på lättare dubb 
liksom beläggningar som bättre står emot dubbslitaget har gjort att problemen minskat i 
omfattning och att det är andra skäl än spårbildning som gör att vägarna får ny 
beläggning. Detta medförde att ett krav på vinterdäck skulle utredas men också att 
effekterna av ett dubbdäcksförbud ånyo skulle utredas. VTI fick för cirka 10 år sedan i 
uppdrag av Vägverket att göra denna utredning. 

VTI fick efter två vintrar med ett vinterdäckkrav i uppdrag av Vägverket att utvärdera 
effekten på bl.a. polisrapporterade olyckor. 

Här redogörs för resultaten av olycksanalyserna både vid prognosen och i effektstudien 
efter införandet av lagen. 

 
Prognos av olyckseffekten vid ett vinterdäckkrav 
Beräkningarna gjordes dels för vintern 1993/1994, dels för vintern vid sekelskiftet 
(Carlsson och Öberg, 1995). Förhållandena vintern 1993/94 utgör basen för 
beräkningarna. Förhållandena vid sekelskiftet antas vara desamma utom att alla som 
använder dubbdäck då har lättdubb och att de slitstarka beläggningarna på det allmänna 
vägnätet har blivit vanligare.  

Den modell som användes redovisas i Carlsson m.fl. (1995) och bygger på en under-
sökning från 1990 (Öberg m.fl., 1993) där på landsbygdsvägar dubbdäck reducerar 
olyckorna med 40 % på is/snöväglag jämfört med sommardäck och odubbade vinter-
däck med 25 %. I tätort var effekten 5 procentenheter lägre. Vid framtagande av dessa 
reduktioner har hänsyn tagits till att dubbdäcksfordon hade lägre risk vid barmark än 
fordon med sommardäck dvs. detta som är betingat av förare och/eller fordon har 
räknats bort på så sätt att kvoten mellan is/snö- och barmarksresultat utnyttjas som 
effekt på is/snö-väglag.  
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Vid krav på vinterdäck vid halka kan tänkas att:  

• allt trafikarbete med sommardäck på is/snö försvinner (uteblivet trafikarbete) 

• trafikarbetet med sommardäck vid is/snö tas igen vid barmark (omfördelning till 
barmark) 

• eller att man byter till vinterdäck (trafikarbetet omfördelas till vinterdäck).  

Oftast beräknades min- och maxalternativ för omfördelning av trafikarbetet. Det blir 
sedan möjligt att interpolera mellan dessa alternativ. Trafikarbetets fördelning på olika 
däck styr den förändring i nytta/kostnad som vinterdäckkravet innebär med utgångs-
punkt från förhållandena vintern 1993/1994.  

För att skatta andel personbilar med dubbdäck och deras trafikarbete användes data för 
däckförsäljningen och prognos för antal fordon i trafik (Carlsson m.fl., 1995a). 

Utifrån dessa data har andel personbilar med olika däcksutrustning beräknats samt 
dessutom andel trafikarbete på is/snö-väglag för dessa fordon. Beräkningarna gjordes 
för de månader dubbdäck då var tillåtna dvs. 1 november–15 april (genomsnittligt 
värde). 

 
Olycksprognos vintern 1993/1994 
Antalet polisrapporterade olyckor med personbilar inblandade beräknades minska med 
cirka 940–1 170 stycken på is/snöväglag. Prognosen beträffande döda och svårt skadade 
personer beräknades utifrån den genomsnittliga skadeföljden i olyckor som inträffat på 
is/snö den aktuella vintern. Antalet dödade i trafiken skulle minska med cirka  
5–6 stycken, antalet svårt skadade skulle minska med 42–52 stycken och antalet lindrigt 
skadade med 167–213 stycken. Osäkerheten i de angivna antalen är stor.  

 
Vinterdäcklagen 
Vinterdäcklagen finns beskriven SFS 1999:721 och lyder: ”personbil, lätt lastbil och 
buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn, som dras av sådant fordon, skall 
vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december – 
den 31 mars när vinterväglag råder”. 

Denna SFS kompletterades med två författningar i VVFS (Vägverkets författnings-
samling): 

VVFS 1999:114 ”Dubbade däck får inte användas under tiden från och med den 1 maj 
till och med den 30 september om inte under denna tid vinterväglag, som motiverar 
användande av dubbade däck, råder eller kan befaras”. Detta innebär att den period då 
dubbdäck tillåts förlängdes. 

VVFS 2000:119 som handlar om minsta mönsterdjup på 3 mm mot tidigare 1,6 mm. 
 

Effekt av vinterdäcklagen efter två vintrar  

Det var inte möjligt att i denna undersökning göra en olycksstudie där olycksuppgifterna 
kunde kompletteras med information om däcktyp. Polisen noterar normalt sett inte detta 
i sina rapporter. Den metod som valdes var att göra en före-/efterstudie med prov- och 
kontrollområden (Öberg m.fl., 2002). Kravet på vinterdäck gäller hela Sverige men i 
norra delen av Sverige har sedan lång tid nästan alla personbilister haft vinterdäck på 
sina fordon dvs. lagen skulle bara innebära en marginell förändring. Norra Sverige går 
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därför att använda som kontrollområde. Då vinterklimatet och därmed även väglaget 
skiljer en hel del från norra till södra Sverige kontaktades Danmark, som inte haft någon 
förändring i däckanvändning, för att få ett sydligt kontrollområde. Danska Vejdirek-
toratet kunde bistå med ett avidentifierat olycksmaterial. De två provområdena är 
därmed södra och mellersta Sverige (se Figur 1). Det var då möjligt att göra en 
olycksstudie som visar på skillnad i olycksutfall mellan vintrarna i föreperioden 
respektive i efterperioden. Om vinterdäckkravet haft effekt bör det framkomma i en 
sådan studie. Vinterdäckkravet har avsedd effekt om andel olyckor på vinterväglag 
minskar mer i provområdet än i motsvarande kontrollområde. Alternativt ges avsedd 
effekt om andel olyckor på vinterväglag ökar mindre i provområdet än i kontroll-
området. För att så långt möjligt försöka renodla effektstudien har vägar som under 
perioden infört en speciell hastighetsgräns under vintern exkluderats. Genom att ha 
kontroll på vädret de olika vintrarna, genom temperatur- och nederbördsdata som erhålls 
från SMHI, minskar också en del av osäkerheten beträffande orsaken till en eventuell 
förändring i olycksantal.  

Vintrarna 1997/1998 och 1998/1999 utgjorde förevintrarna och 1999/2000 och 
2000/2001 utgjorde eftervintrar. Enbart perioden då kravet gäller studeras dvs. de fyra 
månaderna december, januari, februari och mars. 

I olycksstudier under vinterförhållanden delas oftast Sverige in i fyra olika klimatzoner, 
se Figur 1. Dessa län (länsbeteckningar gällande i studien 1990 har använts) ingår i de 
olika zonerna: 

Södra Sverige:  H, I, K, L, M, N, O 

Mellersta Sverige. B, C, D, E, F, G, P, R, T, U 

Nedre Norra: S, W, X 

Övre Norra: Y, Z, AC, BD 

I denna studie har de två norra zonerna vart kontrollområde för mellersta Sverige, som 
varit ett provområde. Södra Sverige har varit det andra provområdet med Danmark som 
kontrollområde. 
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Figur 1  Till vänster: Sverige indelat i klimatzoner med avseende på vinterklimat. Till 
höger: Prov- och kontrollområden markerade. 

 
Olycksmodell 
Poissonregression också benämnd generaliserad linjär modell har använts för att 
beräkna effekterna av vinterdäcklagen. Modellen beskrivs kort nedan. 

Det finns 4 observationsområden: 

• Norr (nedre och övre tillsammans), där det antas att andelen vinterdäck ej 
påverkats av lagen 

• Mellan, där det antas att andelen ökat efter lagen 

• Södra, där det antas att den har ökat 

• Danmark, där den antas opåverkad. 

Den studie som genomförts är egentligen det som ofta kallas före-efterstudie med 
kontrollområde. Den är dock mer komplicerad än i normala fall och det medför att 
analysen bör parametriseras (se Öberg m.fl., 2002).  

 
Resultat 
I de flesta undersökningar om vintertrafikförhållanden är det viktigt att ha kännedom 
om väderförhållanden under de perioder som studeras. I detta fall var skillnaderna 
mellan före- och efterperioden mycket små. 

De olyckor som studeras i respektive tabell förklaras med hjälp av följande 
förkortningar: 

 
LS = lindrigt skadad  
SS = svårt skadad 
D = dödad. 
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Det är antal olyckor med skadade och dödade personer som har analyserats och ej 
antalet skadade och döda personer. 

Definitionerna skiljer en del t.ex. mellan lindrig och svår personskada och mellan olika 
vinterväglag i Sverige och Danmark, men det har bedömts ha ringa betydelse med det 
upplägg som denna studie har (före/efter, prov/kontroll).  

I Tabell 4 redovisas trafiksäkerhetseffekten av lagen under antagande att effekten är 
samma på barmark och vinterväglag. I tabellen framgår att olyckorna minskat för alla 
tre svårighetsgraderna men att minskningarna inte är statistiskt säkerställda. 

 
Tabell 4  Effekt på polisrapporterade olyckor från förevintrarna till eftervintrarna sett 
över alla väglag och med samma effekt på barmark som på is/snö. 

95-procentigt  
konfidensintervall Svårighetsgrad Effekt 

Nedre Övre 
Olyckor (LS+SS+D) -2 % -10 % +7 % 
Olyckor (SS+D) -8 % -22 % +8 % 
Olyckor (D) -3 % -35 % +43 % 

 
Tabell 5  Effekt på polisrapporterade olyckor från förevintrarna till eftervintrarna då 
det råder barmarksväglag enligt uppgift på polisens olycksblankett. 

95-procentigt  
konfidensintervall Svårighetsgrad Effekt 

Nedre Övre 
Olyckor (LS+SS+D) +7 % -5 % +19 % 
Olyckor (SS+D) -4 % -21 % +17 % 
Olyckor (D) +3 % -35 % +62 % 

 

Tabell 5 visar på en ej statistiskt säkerställd ökning av olyckorna vid barmarksväglag 
för två av de tre skadeföljderna ovan.  

Effekten av att använda vinterdäck istället för sommardäck finns egentligen bara på is- 
eller snöväglag, men det kan finnas faktorer (t.ex. att bilister som, fullt tillåtet, färdas 
med sommardäck på barmark har mindre trafikvana) vilka inverkar på olycksutfallet vid 
barmark. Det betyder att lagen om vinterdäck kan ha effekt även vid barmark. Om det 
antas att de effekter som observeras vid barmark inte beror av lagen om vinterdäck utan 
förklaras av andra faktorer som t.ex. befolkningsutveckling och vägnätets förändring 
gäller dessa faktorer även vid vinterväglag och bör inte ingå i skattningen av lagens 
effekt. De skattningar som redovisas i Tabell 6 är gjorda under antagandet att förändrad 
däckanvändning inte påverkar sannolikheten för olycka vid barmark medan motsatt 
antagande gäller för skattningarna som redovisas i Tabell 7. 
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Tabell 6  Effekt på olyckor från förevintrarna till eftervintrarna då det råder vinter-
väglag enligt uppgift på polisens olycksblankett och då det antas att däck inte har effekt 
på olycksutfallet vid barmark. 

95-procentigt  
konfidensintervall Svårighetsgrad Effekt 

Nedre Övre 
Olyckor (LS+SS+D) -20 % -30 % -2 % 
Olyckor (SS+D) -11 % -33 % +19 % 
Olyckor (D) -16 % -59 % +71 % 

 

För alla personskadeolyckor erhålles en statistiskt säkerställd minskning av olyckorna. 
Minskningen för de två svåraste indelningarna av personskadeolyckor är inte signifikant 
skild från 0. 

 
Tabell 7  Effekt på polisrapporterade olyckor från förevintrarna till eftervintrarna då 
det råder vinterväglag enligt uppgift på polisens olycksblankett och då däck anses ha 
betydelse för olycksutfallet vid barmark. 

95-procentigt  
konfidensintervall Svårighetsgrad Effekt 

Nedre Övre 
Olyckor (LS+SS+D) -12 % -23 % +0 % 
Olyckor (SS+D) -14 % -33 % +9 % 
Olyckor (D) -14 % -55 % +58 % 

 
Förändring av däckanvändning under 1990-talet 
Flera olika undersökningar finns som visar hur stor användningen av olika däck är 
under vinterperioden. De olika studierna har utförts på olika sätt men redovisas här 
tillsammans.  

VTI gjorde en undersökning i januari–februari 1990 (Öberg m.fl., 1993) där enkäter 
skickades ut till ett representativt urval bland bilägarna. Omfattningen var mycket stor. 
VTI räknade sedan fram hur fördelningen på däcktyper skulle vara under vintern 
1993/1994 utifrån försäljningsstatistik (Carlsson m.fl., 1995). På dessa värden 
beräknades sedan effekterna av ett eventuellt införande av krav på vinterdäck (Carlsson 
och Öberg, 1995). 

NTF undersökte parkerade bilar under februari 1995 (NTF) 

VV skickade ut enkäter under vintern 1999 (Vägverket) 

Resultaten från de olika studierna sammanställs i Tabell 8. 
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Tabell 8  Däckanvändning under 1990-talet. Resultat från olika studier. 

Studie Sommardäck Dubbdäck 
Vinterdäck 

utan dubbar 
VTI 1990 jan–feb  
(Öberg et al., 1993) 

27 % 66 % 7 % 

VTI 1993/1994  
(Carlsson, 1995a) 

23 % 64 % 13 % 

NTF 1995 feb 23 % 62 % 15 % 
VV 1999 feb 12 % 67 % 20 % 

 

Tabellen visar att vinterdäckanvändningen (framförallt odubbade) ökade under 1990-
talet redan innan lagen kom. Detta tyder på att bilägarna tolkade den pågående debatten 
som att ett vinterdäckkrav snart kommer att införas och då anpassade sig många till 
detta innan lagen var ett faktum.  

Av NTF:s studie framgår dessutom att 24 % av personbilarna hade ett dubbutstick som 
var 0,6 mm eller mindre. I Nordström (1990) bedöms 0,6 mm dubbutstick vara ett 
minimum för att få ett bättre väggrepp. Nästan 6 % hade inget dubbutstick alls.  

 
Förändring av däckanvändning i anslutning till däcklagens införande 
Däckbranschens Informationsråd (1998 och 2001) har undersökt däcktyp och ålder på 
vinterdäck i Sverige. Här redogörs för deras resultat från åren 1998 och 2001 men här 
omräknat till klimatzoner. De har utfört sina observationer i februari månad. Som 
framgår av Tabell 9 är förändringen av däcktyp liten i norra Sverige pga. liten sommar-
däckanvändning redan innan vinterdäckkravet. I södra Sverige är dock förändringen 
stor. I övriga klimatzoner är sommardäcksanvändningen mycket låg efter 
vinterdäckkravets införande.  

 
Tabell 9  Däckanvändning i de olika klimatzonerna. Vinter = vinterdäck utan dubbar. 

Februari 1998 Februari 2001 Klimatzon 
Dubb Vinter Sommar Dubb Vinter Sommar 

Norra Sverige 90 % 9 % 1 % 93 % 7 % 0 % 
Mellersta Sverige 71 % 15 % 14 % 79 % 19 % 2 % 
Södra Sverige 40 % 17 % 43 % 49 % 44 % 7 % 
Danmark 3 % 77 % 20 % 3 % 77 % 20 % 

 

I VTI:s uppföljning av vinterdäcklagen (Öberg m.fl., 2002) framgår att dubbutsticket 
var större 1999 än 2001. Under 1999 var det 24 % som hade ett dubbutstick ≤0,6 mm 
och 2001 var det 29 %. Mönsterdjupslagen följs i stort sett. Före vinterdäcklagen hade 
ingen av de 328 undersökta fordon ett mönsterdjup <3 mm även om gränsen då var 1,6 
mm. Efter lagen hade en bil ett mönsterdjup på 1 mm och övriga 398 hade 3 mm eller 
däröver. Effekten av vinterdäcklagen men även av dubbdäcksanvändningen i sig skulle 
kunna vara större än vad den nu är om fler hade ett större dubbutstick.  
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Effekt på svårt skadade och dödade personer 
I Carlsson och Öberg (1995) beräknades olyckseffekten av ett vinterdäckkrav till en 
minskning med mellan 940 och 1 170 olyckor. I detta ingår egendomsskadeolyckor som 
inte längre registreras och olyckor i tätorter som inte behandlats i denna rapport. 
Prognosen beträffande döda och svårt skadade personer beräknades utifrån den genom-
snittliga skadeföljden i olyckor som inträffat på is/snö den aktuella vintern. 

Effekten av vinterdäckkravet (Öberg m.fl., 2002) är en minskning av personskade-
olyckorna (svårt skadade och döda) med 11 respektive 14 % på is/snöväglag och för 
enbart dödsolyckor är 16 respektive 14 % enligt tabellerna 6 och 7. Förändringen 
beräknas på personskadeolycksantalet i föreperioden vid is/snöväglag för södra och 
mellersta Sverige. För att sedan räkna upp antalet olyckor till att även omfatta tätort 
används faktorn 1,2 som då även tar hänsyn till lägre skadeföljd i tätort. Sommardäcks-
användningen hade från prognosvintern till sista vintern innan vinterdäckkravet minskat 
från 23 % till 12 % dvs. en faktor 1,9. I prognosen gjordes beräkningarna för 5,5 
månader dvs. den tid som då i genomsnitt dubbdäck var tillåtet. Här har beräkningarna 
gjorts för de 4 månader som kravet gäller. Under den överstigande tiden är dock 
effekten av vinterdäck inte lika stor. Här räknas in halva den överstigande tiden och då 
blir uppräkningsfaktorn knappt 1,2.  

Vi utgår i beräkningarna från antalet dödsolyckor och beräknat genomsnittligt antal 
döda i dessa olyckor eftersom däck kan påverka sannolikheten för dödsolycka, men inte 
hur många som dödas. Om man utgår från antalet döda i analysen kan enstaka olyckor 
med många döda bidra till större statistisk osäkerhet. Motsvarande görs sedan för svårt 
skadade personer som finns både i olyckor som klassas som dödsolyckor och i olyckor 
med svårt skadade som allvarligaste utfall. Underlag för att göra denna omräkning från 
olyckor till personer har hämtats från olycksdata för åren 1992–1998 på det statliga 
vägnätet vid is/snöväglag. Det var då 1,15 död och 0,65 svårt skadad i en genomsnittlig 
dödsolycka och 1,36 svårt skadad per olycka med svårt skadade. 

 
Tabell 10  Vinterdäcklagens inverkan på i olyckor på vinterväglag svårt skadade och 
döda personer. I beräkningarna antas samma skadeföljd vad gäller svårt skadade och 
döda vid alla personskadeolyckor. 

 Prognosberäknad 1995 Effektberäknad 2001 
Svårt skadade personer 42–52 färre 49–63 färre 
Döda personer 5–6 färre 7–9 färre 

 

Överensstämmelsen mellan prognos och utfall är som synes i Tabell 10 mycket stor då 
generella samband används för uppräkning till samma förhållanden som då prognosen 
gjordes. 

 
4.3.3 Djupstudie  
I samband med framtagandet av åtgärdsprogram mot partikelföroreningar i Stockholms 
län genomförde Vägverket en studie av dödsolyckor på vinterväglag (Johansson m.fl., 
2003). Detta för att försöka få en bild av vilken effekt en minskad dubbdäcksanvänd-
ning skulle kunna få på antalet olyckor. I studien redovisas djupstudier av dödsolyckor 
från 1999-10-01 till 2002-04-30 och däckobservationer i samband med olyckan men 
också separata observationer av användningen av olika däck under februari 2002,  
Tabell 11.  
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Tabell 11  Procentuell fördelning av däck och dödsolyckor på vinterväglag. 
Sammanställd från data presenterad i Johansson m.fl. (2003). 

Dödolyckor på vinterväglag 
Däcktyp Observation däck 2002-02 

1/10–30/4 1/12–31/3 
Dubbdäck 68 % 66 % 71 % 
Friktionsdäck 29 % 21 % 22 % 
Sommardäck 3 % 13 % 7 % 

 

Undersökningen visar för landet som helhet på ungefär samma andel av olyckorna 
(drygt 100 stycken på vinterväglag) med friktionsdäck respektive dubbdäck som 
däckbranschen redovisar i sina separata studier. Johanssons slutsats är därför att vare sig 
dubbdäck eller friktionsdäck är överrepresenterade i förhållande till fördelningen av 
däck.  

 
4.3.4 Olyckseffekter av spår i beläggningen 
I en studie av vägytans betydelse för olika trafikeffekter (Ihs m.fl., 2002) redovisas att 
då vägytans tillstånd endast beskrivs med spårdjup har spår obetydlig inverkan på 
olyckskvoten och då vägytan även beskrivs med längsgående ojämnheter (IRI) minskar 
olyckskvoten med ökande spårdjup. Flera tidigare studier har visat samma resultat både 
i Sverige och i andra länder, men det föreligger ett behov av att kunna studera frågan 
djupare eftersom en del resultat är svårförståeliga. En annan uppfattning är att singulära 
ojämnheter orsakar olyckor. 
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4.4 Olyckseffekter, övriga länder 
4.4.1 Sammanställning 1998 
TØI (Elvik, 1999) har i en Meta-analys sammanvägt studier från flera olika länder. Det 
ingår studier som studerat effekten av dubbdäcksanvändning och effekter av ett 
dubbdäcksförbud. Det varierar mycket mellan de olika studierna med avseende på vilka 
faktorer man har kontroll över och också i erhållna resultat (Tabell 12 och Tabell 13).  

 
Tabell 12  Effekt i procent av dubbdäcksanvändning på personbilsolyckor, alla väglag. 

95 % konfidensintervall 
Land År Bästa skattning 

Lägre gräns Övre gräns 

Canada 1971 -45 -49 -41 

Norge 1972 -22 -28 -16 

Tyskland 1974 -39 -42 -36 

Sverige 1976 -16 -18 -13 

USA 1978 -70 -71 -69 

Norge 1991 -5 -37 +46 

Sverige 1992 -37 -42 -32 

Japan 1993 -57 -61 -53 

Norge 1994 +10 -21 +53 

Norge  1995 -4 -16 +10 

Finland 1996 -28 -48 +0 

 
Tabell 13  Effekt i procent av ett dubbdäcksförbud. 

95 % konfidensintervall Område År Bästa skattning 
Lägre gräns Övre gräns 

Minnesota 1971 0 -1 +1 
Ontario 1973 +10 +9 +11 
Tyskland 1977 +6 +0 +13 
Minnesota 1978 +10 +8 +12 
Japan 1993 +4 -0 +8 
Japan 1996 +3 +2 +5 
Japan 1997 +6 +5 +8 

 

Effekten av dubbdäcksanvändning i den svenska studien från 1992 är en missuppfatt-
ning eftersom -37 % är hur mycket färre olyckor vid is/snöväglag som ett dubbdäck ger 
jämfört med sommardäck. Skillnaden över en vinter är cirka -10 %.  

Resultatet från studierna varierar mellan 0 och 10 % av ett dubbdäcksförbud och det 
anges i sammanfattningen att det blir 1–10 % olycksökning men att det troligaste 
kanske är 2–5 % fler olyckor eftersom de senaste studierna givit detta resultat. Effekten 
av dubbdäcksanvändningen anges till en minskning med 2–5 % i de studier där man har 
kontroll över flera väsentliga faktorer. För en hel vinter anges minskningen till 4 %. 
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Ur fordonsdynamisk synpunkt bör alla hjul ha samma typ av däck. Sverige har ett 
sådant krav. Det bör dock påpekas att vissa länder tillät dubbdäck på en axel. De flesta i 
Ontario t.ex. använde dubbdäck enbart på bakhjulen vilket är olämpligt och därmed nås 
inte full trafiksäkerhetseffekt av dubbdäcksanvändningen.  

 
4.4.2 Japan   
Under början av 1990-talet infördes och utökades områdena med dubbdäcksförbud på 
norra ön Hokkaido i Japan. På PIARC:s Vinterkongress i Sapporo 2002 redovisades 
resultaten efter 10 år (Asano, 2002). Under 1980-talet ökade dubbdäcksanvändningen så 
att i stort sett alla personbilar i och runt Sapporo hade dubbdäck. Man fick problem med 
damm, beläggningsslitage och olyckor beroende på spår. 

Olyckorna med skadade ökade efter dubbdäcksförbudet från 1989 till 1999 med 20 % 
(Figur 2) medan dödsolyckorna var oförändrade.  
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Figur 2  Ökning av halkrelaterade olyckor på Hokkaido efter införandet av 
dubbdäcksförbud. 

Fotgängarolyckorna som krävde ambulanstransport ökade 2–3 gånger efter ett 
dubbdäcksförbud. Man menar att det damm som dubben orsakade gjorde fotgängar-
ytorna mindre hala.  

Ishida m.fl., (2006) anger att de flesta olyckor inträffar när man går i sluttningen ner 
från gångbanan och ut på gatan. Tokunaga m.fl., (2006) anger bara metoderna plogning 
och uppvärmda ytor men man har nu i enkäter frågat om fotgängarna vill ha sandat. 
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Figur 3  Isiga vägar i Sapporo i början på 1990-talet (Yanagiya och Saka, 2003).  

1992 när dubbdäcken var helt borta från Sapporoområdet erhölls mycket hala vägar och 
något liknande hade man inte sett tidigare (Figur 3). Det ledde till att man började 
använda salt. 

Beroende på erfarenheterna när dubbdäcksandelen minskade gjorde man försök där 
dubbdäcksandelen var 0 respektive 20 %. Dubbdäcken ruggade upp isen/snön och man 
fick en friktion på 0,42 med 20 % dubbdäck mot 0,21 då ingen hade dubbdäck. Man 
kommer att fortsätta dessa försök för att få mer säkra resultat. 

Asano m.fl. (2002) drar följande slutsats: ”Regleringen av dubbdäck gynnade miljön i 
utbyte mot den ökade ”bördan” på väghållaren men också på trafikanten för ökade 
restider, reskostnader och olyckor.” 
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4.4.3 Norge 
Den prognos som gjordes i Veg-grepsprosjektet (Intern rapport nr 1994, 1997) för de 
fyra största städerna om de får en minskad dubbdäcksanvändning till 20 % visar på att 
olyckorna ökar med ett värde motsvarande 400–500 miljoner NOK/år men att det totalt 
blir en samhällsekonomisk vinst. En tredjedel av olycksökningen beror på ändringar i 
väglag (hala väglag blir halare) och resten beror på skillnad i väggrepp mellan dubbdäck 
och odubbat däck. Övriga norska studier finns med i Elviks meta-analys (Elvik, 1999) 
men här kan ändå nämnas den senaste som är Fridstrøm (2000) som beräknar att det 
inträffar ungefär 3 procent fler personskadeolyckor om dubbdäcksanvändandet halveras 
i Norges fyra största städer. Motsvarande för försäkringsanmälda olyckor är mindre än 
0,2 procent.  

I Norge har man också kört på preparerade banor med olika andel dubbdäcksfordon 
(Vaa och Giæver, 2004) (Tabell 14). Andelarna var 20, 40, 60 och 80 procent. På is vid 
-5ºC eller kallare förefaller dubbdäcksandelen ha liten betydelse. Vid 2–3 minusgrader 
blir friktionen bättre för 80 % dubbdäcksandel än vid lägre andelar. Man började se 
skillnad mellan de olika banorna efter 1 000 passager och vid mätning efter 1 500 
passager hade friktionen där andelen dubbdäck var 80 % sjunkit från 0,24 till 0,21 och 
med lägre dubbdäcksandelar till 0,15–0,16.  

Vid försök på en annan plats (Ringbanan) var friktionen vid start 0,35 och där syntes 
skillnad efter cirka 1 500 passager och vid slutmätning efter 2 400 passager var 
friktionen med andelen 80 % 0,20 och för övriga andelar 0,17–0,18.  

Man ska fortsätta försöken för att få fram samband mellan temperatur, tillstånd på 
is/snötäcket, dubbandel och poleringsgrad. Den sammanställning man visar är hur 
friktionen förändras under de olika försöken för olika dubbdäcksandel enligt tabellen 
nedan. 

 
Tabell 14  Förändring i friktion (%) efter passager med olika andel dubbdäck. 
Dubbdäcksandel Kjøregården, 1 500 

passager, 18–19 februari 
2003 

Ringbanan, 2 400 
passager, 18–19 februari 

2003 
20 % -43 % -47 % 
40 % -41 % -53 % 
60 % -33 % -50 % 
80 % -13 % -41 % 

Sakshaug (2005) redovisar en studie om olycksutveckling på vintern från 1988–2004 i 
dels Trondheim och dels omgivningen i övriga Tröndelag.  

I Trondheim har det varit en kontinuerlig nedgång av olyckor på vinterföre sedan  
1994–1997. Olyckor på bar väg har ökat. I övriga Tröndelag har antalet olyckor på 
vinterföre varit förhållandevis konstant.  

Det kan finnas flera förklaringar till detta utfall. Dels kan det vara den ökade vinterväg-
hållningsinsatsen som leder till färre olyckor på vinterväglag, dels kan det vara att fler 
använder vinterdäck utan dubbar vilket kan ha medfört att de kör mindre på halt väglag. 
En annan förklaring kan vara att förare med friktionsdäck kör försiktigare och håller 
längre avstånd, vilket enkäter styrker. Från Oslo finns studier som visar att det inte är så 
vanligt att man avstår att resa. 
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Figur 4  Bilar inblandade i personskadeolyckor på vinterföre i Trondheim. Från 
Sakshaug (2005). 

 
Tabell 15  Andel med dubbfria vinterdäck bland bilar inblandade i personskadeolyckor 
i Trondheim och andel av bilar med dubbfria vinterdäck. Från Sakshaug (2005). 

År  Andel med dubbfria vinterdäck bland bilar inblandade i 
personskadeolyckor i Trondheim under nov-april 

Andel av bilar med dubbfria 
vinterdäck i räkningar  

2000  36 %  27 %  

2001  37 %  42 %  

2002  56 %  56 %  

2003  59 %  63 %  

2004  61 %  62 %  

Andelen bilar som kör med dubbfria vinterdäck i Trondheim är samma andel som är 
inblandade i olyckor på halt väglag (Figur 4 och Tabell 15). Detta indikerar att risken 
att köra på halt väglag är densamma för bilar med dubbdäck som bilar med dubbfria 
däck. 

För att säkert kunna förklara olycksutvecklingen i Trondheim om vintern, krävs en mer 
omfattande utredning. Bland annat bör man ha kontroll över om det skett en omfördel-
ning av trafikarbetet mellan sommar och vinter. Har det skett ändringar i olyckstyp och 
allvarlighetsgrad? Har vintrarna i Tröndelag varit representativa för Trondheim? I vilket 
fall som helst tycks det som om dubbfria däck kombinerat med förbättrad vinterväg-
hållning (och med de vintrar som varit de senaste vintrarna) i vart fall inte gett fler 
olyckor i Trondheim.  

Ovanstående är en översättning av stora delar av Sakshaugs slutsatser. Några ytterligare 
kommentarer till ovanstående. Det framgår inte helt klart hur andelen fordon med olika 
däck erhållits mer än att det är räkningar. En fördelning av trafikarbetet på olika typer 
däck och vid olika väglag behövs för att säkrare kunna uttala sig om vad som orsakat 
olycksutfallet. 
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4.4.4 Island 
I en studie (Sigthorsson, 2002) redovisas trafiksäkerhetsvinsten av dubbdäck i en 
beteendedel och en utrustningsdel. Gruppen som använder dubbdäck har bättre säkerhet 
på både barmark och is/snö. Förbättringen är större på is/snö än vid barmark. Förare 
som använde dubbdäck kör säkrare både på barmark och på is/snö. Detta indikerar att 
det är föraren som är säkrare och inte utrustningen. En liten fördel återstår dock men 
resultaten indikerar att beteendefaktorn är mycket större än utrustningsdelen.   

 
Tabell 16  Antal olyckor vid olika väglag fördelat på olika fordon efter däcktyp och 
efter skuld till olyckan (Sigthorsson, 2002). 

”Skyldig” ”Oskyldig” Reykjavik 

1983–
1999 Dubbdäck Vinterdäck Dubbdäck Vinterdäck

Bättre säkerhet med 
dubbdäck % 

Torr/våt 5 471 4 886 5 685 4 077 25 

Is/snö 4 032 2 767 4 298 2 296 28 

 
”Skyldig” ”Oskyldig” Island  

förutom 
Reykjavik 
1992–1999 

Dubbdäck Vinterdäck Dubbdäck Vinterdäck
Bättre säkerhet med 

dubbdäck % 

Torr/våt 1 009 734 959 532 31 

Is/snö 2 246 989 2 172 703 36 

Sammanfattningsvis anges att i tätort är ”beteendedelen > 20 % och utrustningsdelen 
< 5 %. På landsbygden skulle motsvarande siffror kunna vara > 30 % och < 10 %.” 

Slutsatsen blir att försöka begränsa användandet av dubbdäck i Reykjavik men att 
behålla användningen i resten av landet för framkomlighetens skull. 

 
4.4.5 Finland 
I Finland pågick en stor vinterstudie i början på 1990-talet där effekter av salt och 
dubbdäck studerades (Alppivuori, 1995). Man kom fram till att de samhällsekonomiska 
kostnaderna var minst såsom läget var 1992 med 95 % dubbdäcksanvändning och en 
förbrukning av 120 000 ton salt per år. En minskning till 20 % dubbdäcksanvändning 
och oförändrad saltmängd skulle leda till en kostnadsökning på 100 miljoner US$. Om 
dubbdäcksandelen halveras skulle olyckorna under vintersäsongen öka med 10 %. 

Körning med instrumenterade bilar visar att om man byter till dubbfria däck så ändras 
inte hastigheten markant i det långa loppet. Förare som kör dubbfritt kör dock mer 
försiktigt där det uppfattas som svårare att köra eller kräver större uppmärksamhet. 
Ändringen var dock inte tillräckligt stor för att behålla samma lägre risk som förare med 
dubbdäck. De som fick köra dubbfritt var mycket nöjda med detta och var fjärde som 
tidigare kört med dubbdäck sa att de övervägde att byta till dubbfritt. 

I trafiksäkerhetskapitlet sammanfattas den stora undersökningen av Alppivuori (1995) 
under olika rubriker enligt följande (fritt översatt från engelska): 
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Däckforskningsstudier 

• Konditionen på däcken påverkar inte hastigheten vintertid. Förare som tyckte 
deras däck var sämre körde inte långsammare än andra 

• Förarens kännedom om konditionen på däcken var dålig och kunskapen om 
konditionen på dubbarna var ännu sämre 

• Väggreppet med de nya lättdubbarna är detsamma som de tidigare ståldubbarna 
men beläggningsslitaget är bara hälften. Det är stor variation i livslängd för 
lättdubbarna 

• Dubbdäck är sammantaget bättre än friktionsdäck. En bil utrustad med ABS-
bromsar och friktionsdäck är en bra kombination om körning på isiga väglag kan 
undvikas. 

 
Beteende 

• Byte till friktionsdäck påverkade inte hur mycket man kör. Förare med 
friktionsdäck körde saktare än fordon med dubbdäck i tätort och i skarpa kurvor. 
De höll också ett längre avstånd till framförvarande fordon. Förändringarna var 
dock inte tillräckliga för att ha samma risknivå som förare med dubbdäck. Under 
andra förhållanden förändrades inte hastigheten då man bytte till dubbfria däck 

• Under goda förhållanden ökade fordonen med friktionsdäck hastigheten vilket 
kan ha en negativ effekt på säkerheten 

• Med ålder och körerfarenhet minskar risken för smärre olyckor, men särskilt 
risken för svåra olyckor är störst för unga och gamla förare 

• Förare är inte medvetna om väglaget. Väglaget uppfattas ofta som mindre halt 
än vad det är. Å andra sidan överskattas däckens kondition. Vid halka 
uppskattade 56 % av förare att det inte var halt eller ”halv-halt”. Mycket halt 
väglag uppskattades av 13 % som ej halt och hälften angav att det var halt eller 
ganska halt 

• Fastän väglaget uppfattas som halt ändras inte beteendet tillräckligt och risken 
ökar. Vid snöväglag minskar hastigheten med 4–5 km/h och vid hala väglag med 
3–7 km/h 

• Förare verkar uppfatta vinterhastighetsgränser som rekommendationer oavsett 
hur halt det är 

• Förare i kö håller inte tillräckligt avstånd. Det här är ett problem speciellt i 
huvudstadsregionen. En av fyra håller för kort tidlucka (under 1,5 sek) 

• Dubbdäck i bra skick ökar säkerheten. I studier av dödsolyckor klassades 30 % 
som i dåligt skick ( i normal trafik är det 3 %). 

En kommentar här är att svenska personbilsförare sänker sin hastighet med 10–25 % när 
det blir halt. Om de skulle kunna stanna på samma sträcka som vid barmark borde 
hastigheten halveras. 

Det verkar inte ha gjorts några senare olycksstudier i Finland (Unhola, 2004). 
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4.4.6 Alaska 
I Alaska har man undersökt användningen av dubbdäck och de samhällsekonomiska 
effekterna av dubbdäcksanvändning (Zubeck, 2004). Ett dubbdäck kostar $15–$25 mer 
än ett odubbat vinterdäck. Av detta är $5 skatt på dubbdäck. Denna skatt infördes  
2004-07-01. I Anchorage har nästan 60 % av personbilarna dubbdäck. När det gäller 
olyckseffekt har värden från metaanalysen av Elvik (1999) använts, alltså 1 respektive 
10 % reduktion av dubbdäck. Effekten är därför ingen nyhet men man har valt att 
redovisa vem som tjänar på de minskade olyckskostnaderna. Följande indelning 
används: 

• Federal Government 

• State Government 

• Insurer 

• Others in Community 

• Driver and passenger 

 
Tabell 17  Kostnader och nytta med dubbdäcksanvändning i Alaska (Zubeck, 2004). 
Nytta, totalt $ 21.1 
  Olyckor som ej inträffat $ 6.5 
  Restid $ 6.0 
  Däckskatt $ 1.0 
  Livskvalitet p.a. ej inträffade olyckor $ 7.6 
Kostnader, totalt -$ 10.1 
  Dubbdäck dyrare -$ 3.5 
  Bränslekostnader -$ 1.8 
  Vägunderhåll -$ 3.7 
  Däckskatt -$ 1.0 
  Olyckor pga. spår Okänt 
Netto $ 11.0 

Användningen av dubbdäck har en positiv effekt på Alaskas ekonomi. Däckskatte-
pengar flyttas från bilägare till state government. De använder sedan pengarna på annat 
håll i Alaskas ekonomi. Det är de uteblivna olyckorna som bidrar mest till vinsten. Det 
bör noteras att denna samhällsekonomiska analys saknar beräkningar av miljö- och 
hälsoeffekter, vilka bedömts som betydelselösa för kanadensiska förhållanden. 
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4.5 Vinterdäckregler i andra länder 
Hittills har Danmark, Belgien, Kanada/Quebec, Estland, Finland, Italien, 
Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Norge, Slovenien och USA/Minnesota svarat 
på den enkla enkäten om vinterdäcksregler, som beskrivs i kapitel 3.  

Krav på vinterdäck eller sommardäck med kedjor har Estland, Finland och Norge och 
det anges bero på stor andel is/snöväglag. Som huvudskäl anger dessutom Estland 
halka, Finland trafiksäkerhet och Norge både säkerhet och stopp som leder till köer och 
ibland även att vägen stängs. 

Vilka länder som har restriktioner mot dubbdäck på personbilar framgår av nedan-
stående Tabell 18 och även vad som är orsaken till detta. 

 
Tabell 18  Länder med restriktioner mot dubbdäck, tidsperiod och orsak. 

Land Tid då dubbdäck ej tillåtna Orsak 

Danmark 16/4–31/10  

Kanada/Quebec 1/5–30/9 Beläggningsslitaget. 

Estland 1/5–30/9 Beläggningsslitaget. 

Finland En vecka efter påsk–31/10 Minska beläggningsslitaget och 
miljöaspekt. 

Tyskland Förbud redan 1976 Minska beläggningsslitaget 
eftersom man inte hade råd 
med underhållet längre och att 
spåren orsakade fler 
vattenplaningsolyckor än vad 
dubbdäcken sparade. Anger att 
tunga fordon kör fast redan vid 
små lutningar. Har försökt få 
vinterdäckkrav utan att lyckas. 

Italien 16/3–14/11  

Storbritannien Förbud Däck som skadar vägytan får ej 
användas. Sällan 
snönederbörd. 

Nederländerna Förbud Sällan snönederbörd. Har svart-
väg-policy i vinterväghållningen. 

Norge Veckan efter påsk–31/10. De 3 
nordligaste länen 1/5–15/10 

Två skäl: ekonomi och 
trafiksäkerhet och i städer även 
luftförorening. 

Slovenien Förbud Beläggningsslitage. 

USA/Minnesota Förbud för 30–40 år sedan Beläggningsslitage (cirka 60 % 
använde dubbdäck). 

 

I Estland och Kanada/Quebec pågår utredningar om vinterdäck. I Estland kommer man 
troligen att reducera användningen av dubbdäck och förbjuda vid senare tillfälle. De har 
angett hur stor kostnaden är för underhåll beroende av dubbdäckens beläggningsslitage 
(motsvarar drygt 100 MSEK och om dubbdäck förbjuds i april och oktober sparar man 
drygt 20 MSEK) och att 2 liv sparas då alla personbilar har dubbdäck jämfört med att 
alla har vinterdäck utan dubbar (Estnisk rapport lär finnas, men har inte gått att 
lokalisera i detta arbete).  
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Av Scheibe (2002) framgår att 38 delstater i USA tillåter dubbdäck. De flesta av dessa 
anger en viss period då de är tillåtna och 4 delstater har inga restriktioner alls. I samma 
rapport anges också att i Kanada har Ontario dubbdäcksförbud och Saskatchewan inga 
restriktioner alls. Övriga distrikt tillåter dubbdäck under en vinterperiod. 
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5 Beläggningsslitage från fordon med dubbdäck 
I Sverige används dubbdäck vintertid, vilket medför att vägbeläggningen utsätts för ett 
betydande slitage med bland annat spårbildning och generering av dammpartiklar som 
följd. VTI har därför under lång tid arbetat med olika frågor som berör nötnings-
resistensen hos vägbeläggningar. I följande avsnitt ges en kort presentation över de 
viktigaste resultaten, som till stor del bygger på resultaten från en serie VTI notat 
(Jacobson och Hornvall, 1999a–d). 

 
5.1 Vilka faktorer påverkar dubbslitaget? 
Genom systematiska undersökningar av vägbeläggningar i fält och framförallt med 
hjälp av VTI:s provvägsmaskin (minst 600 st.) har ett antal parametrar kopplade till 
beläggningsmaterialet, vägen, trafiken och klimatet kunnat kartläggas och kvantifieras. 
Följande parametrar visade sig i hög grad påverka slitaget på vägen: 

 
Beläggning: 

• Det grövre stenmaterialets slitstyrka (den enskilt viktigaste parametern) 

• Största stenstorlek 

• Stenhalt (material > 4 mm) 

• På beläggningar med låg stenhalt kan typen av bindemedel och tillsatser påverka 
slitstyrkan 

• Dålig packning av asfaltmassan kan försämra slitstyrkan hos beläggningen. 

 
Trafik, väg och klimat 

• Trafikmängd och andel fordon med dubbdäck 

• Typ/antal av dubbar 

• Hastighet 

• Vägytans fuktighet 

• Vägbredd, trafikens sidolägesfördelning (påverkar inte avnötningens storlek men 
spårdjupet) 

• Låga temperaturer. 

Av alla de parametrar som visade sig ha stor inverkan på slitstyrkan hos vägbeläggning 
är stenmaterialets kvalitet (slitstyrka) den viktigaste (Figur 5). Även maximala 
stenstorleken och stenhalten har en stor inverkan på slitstyrkan och den förbättras 
markant med ökad stenstorlek och stenhalt (Figur 6). De slitstarkaste asfaltbelägg-
ningarna är skelettasfalt med högkvalitativt stenmaterial, t.ex. porfyr och kvartsit 
(Figur 7). Försök i provvägsmaskin (vid samma betingelser) har visat att skillnaden 
mellan olika asfaltbeläggningar kan vara mycket stor (upp till en faktor 8, Figur 5). När 
det gäller val av dubbdäck så sliter de s.k. lättviktsdubben (max 1,2 g) hälften mot den 
äldre ståldubben (1,8 g, Figur 8). Om hastigheten ökar från 50 km/tim till 100 km/tim 
fördubblas slitaget (Figur 9). Klimatets inverkan är mindre men fuktig vägbana slits 
normalt mer än torr (här har typen av stenmaterial stor betydelse). Vid mycket låga 
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temperaturer (<30°C) ökar slitaget. Enligt en finsk studie har ringtryck och fordonsvikt 
också en viss betydelse för dubbslitaget. 
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Figur 5  Inverkan av stenmaterialkvalitet på stenrik asfaltbetong, ABS 11 och 16. 
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Figur 6  Inverkan av maximala stenstorleken på olika beläggningstyper. 
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Figur 7  Inverkan av beläggningstypen (stenhalt), ABS och ABT. 
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Figur 8  Inverkan av dubbtyp. Försök i provvägsmaskin. 
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Figur 9  Inverkan av uppmätt hastighet. Provplattor på vägen. 

 
5.2 Dubbslitage, trender och mängd 
Enligt Jacobson och Hornwall (1999a) uppskattades det årliga slitaget från dubbtrafiken 
år 2000 till ca 110 000 ton. Motsvarande siffra från början av 1990-talet var 300 000 ton 
och i mitten av 1980-talet 450 000 ton bortnött beläggningsmaterialet årligen (Carlsson 
m.fl., 1995).  

De omfattande uppföljningarna av dubbslitaget som gjordes under 1990-talet visade att 
SPS-talet (slitaget per dubbat fordon och km väg) successivt minskade under denna 
period. Orsaken var dels att skelettasfalt med slitstark specialsten började användas på 
det högtrafikerade vägnätet, dels att de äldre ståldubbade däcken ersattes med mer 
skonsamma däck med lättviktsdubbar (figur 10). Det minskade spårslitaget innebar i 
många fall flerdubblad livslängd för slitlagerbeläggningarna.  
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Figur 10  Utvecklingen av relativa slitaget (SPS-talet) på skelettasfalt med kvartsit i 
Göteborg (E6). 

Mätningar från vintern 2004/2005 i Stockholmregionen pekar dock mot ett trendbrott – 
efter många års positiv utveckling verkar det specifika slitaget (SPS-talet), dvs. hur 
mycket varje dubbat fordon sliter på beläggningen, ha ökat på senare år. Orsaken är att 
slitlagerbeläggningarna numera inte alltid proportioneras med lika slitstarkt och grovt 
stenmaterial som tidigare. En anledning till detta är de poleringsproblem som slitstarka 
beläggningar kan ge upphov till Jacobson och Hornwall (1999c).  

I Tabell 19 ges en uppskattning över hur SPS-talen utvecklats de senaste 15 åren på 
motorvägar i Stockholmsområdet med ABS16 innehållande högkvalitativa stenmaterial.  
Tabell 19  Utveckling av SPS-tal. 

År SPS-tal 
1990 6–10 
1995 4–6 
1999 2–4 
2005 5–8 

En ytterligare ökning av slitaget de närmaste åren, under förutsättning att trafikvolymen 
och andelen dubbade fordon är oförändrad, kan inte uteslutas på grund av att kravet på 
stenmaterialets slitstyrka lindrats i den nya CEN-standarden som infördes 2004 i 
Vägverkets tekniska anvisningar. Det innebär att det idag är tillåtet att använda mindre 
slitstarka beläggningar än tidigare. Det totala slitaget påverkas förutom av nötnings-
resistensen hos beläggningen även av trafikmängden och andelen dubbade fordon.  

 
5.3 Polering av asfaltbeläggning 
I många länder där dubbdäck är förbjudna är trafikpolering från odubbade däck ett stort 
problem och föreskrifter finns bland annat för stenmaterialets poleringsbenägenhet. I 
Sverige har dubbdäcksanvändningen medfört att stenmaterialet på vintern ruggats upp 
varför låga friktionstal varit ovanliga på inslitna beläggningar. Val av allt slitstarkare 
stenmaterial, övergång till skelettasfalt samt skonsammare dubbar har medfört ett 
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markant reducerat dubbslitage men samtidigt problem med polering, speciellt i 
storstadsområdena. 

På senare år har problem med låg våtfriktion konstaterats på slitstarka beläggningar 
under sommarhalvåret, framför allt i utsatta lägen och under eftersommaren och hösten 
(Figur 11). Mätningar har visat att friktionen snabbt kan reduceras om beläggningen är 
poleringsbenägen och halkrelaterade olyckor har rapporterats på polerade beläggningar. 
För att kontrollera effekterna av trafikpoleringen i Stockholm utförs årligen ett antal 
friktionsmätningar under sommaren och hösten på ett antal kontrollsträckor.  

En större mer landsomfattande inventering utfördes 1997 och 1998 på ett antal gator i 
kommuner och på ett stort antal högtrafikerade vägar i södra och mellersta Sverige 
(Jacobson och Hornwall, 1999c). Sammanfattningsvis har undersökningarna visat att 
våtfriktionen hos asfaltbeläggning markant förändras under året beroende på effekter 
från trafikpolering sommartid och uppruggningen från dubbtrafiken vintertid. Mest 
känsliga för trafikpoleringen var skelettasfalt med porfyr som på sensommaren och 
hösten uppvisade låga friktionsvärden (<0,5), speciellt på utsatta platser som tunnlar och 
trafikintensiva vägavsnitt (även cirkulationsplatser och tvära kurvor). Dubbtrafiken 
ruggade dock upp vägbanan relativt snabbt, vilket innebar att friktion hamnade på 
relativt höga nivåer under vinterhalvåret. Skillnaden var stor mellan mätsträckorna i 
Stockholm som hade intensiv trafik och de på landsorten (Figur 12) med lugnare 
trafikflöde och mindre trafik. I de senare fallen uppmättes inga låga, kritiska värden på 
porfyrbeläggningar. 

Skelettasfalt innehållande kvartsit, erhöll generellt bättre friktionsegenskaper än porfyr 
och friktionen bedömdes som acceptabel även på senhösten och på utsatta platser.  
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Figur 11  Exempel på hur våtfriktionen kan variera under året på en väg med intensiv 
trafik. Beläggningstyp: ABS16 innehållande porfyr. Mätningen har utförts i två körfält. 
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Figur 12  Sammanställning över friktionsvärden uppmätta tidigt på hösten. 
Mätningarna är utförda på vägar med lugnare trafikrytm än t.ex. infarterna till 
Stockholm. Beläggningstyp: ABS 11 och 16 mm samt Y1B innehållande olika typer av 
porfyr. 

 
5.4 Slitstyrka, poleringsresistens, friktion och bullergenerering 
Asfaltbeläggning (slitlager) innehåller ca 94 vikt-% stenmaterial + filler och 6 vikt-% 
bindemedel (bitumen). Kornstorleksfördelningen skiljer sig mellan olika beläggnings-
typer. Stenrik asfaltbetong har en högre andel av grövre stenmaterial (> 4 mm) medan 
tät asfaltbetong har en större halt av finandelen (< 4 mm). Det grövre stenmaterialets 
kvalitet och främst slitstyrka får en avgörande betydelse för asfaltbeläggningens 
resistens mot nötning (slitage). Därför används huvudsakligen stenrika beläggningar 
med högkvalitativt stenmaterial på medel- till högtrafikerade vägar. Högkvalitativa 
stenmaterial typ kvartsit och porfyr är mycket finkorniga, täta och hårda. De har en 
mycket bra slitstyrka men samtidigt ökar risken för polering och därmed försämring av 
vägbanans friktion. Generellt är detta inget problem men på utsatta platser kan 
friktionen reduceras till kritiska värden genom att mikrotexturen på stentopparna 
försämras av den gummipolering som sommartrafiken medför. Polerad vägbana går 
dock att åtgärda genom uppruggning eller planfräsning. Stenrika beläggningar med stor 
maximal stenstorlek ger vägbanan en bra makrotextur, vilket minskar risken för 
vattenplaning och vattensprut men samtidigt genererar den typen av vägbeläggning mer 
däcksbuller än typer med finkornigare stenmaterial. Således står flera av de viktigaste 
egenskaperna hos slitlagerbeläggningar i motsatsförhållande till varandra:  

Om slitstyrkan prioriteras skall beläggningen ha: 

• Slitstarkt stenmaterial 

• Hög stenhalt 

• Stor maximal stenstorlek. 

Om friktion och poleringsresistens prioriteras skall beläggningen ha: 
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• Poleringsresistent stenmaterial, vilket innebär att bergarter med sämre slitstyrka 
måste väljas 

• Om slitstarkt material används måste stenhalten sänkas. 

Om bullerreducering prioriteras skall beläggning ha: 

• Låg stenhalt 

• Liten maximal stenstorlek 

• Om beläggningen har hög stenhalt måste bruket ha en stor andel av öppna, 
sammanhängande porer (dränasfalt) eller gummi måste blandas in i 
beläggningen (finns inga bra koncept idag) som kan absorbera bullret. 

I praktiken innebär det att prioriteringar eller kompromisser blir nödvändiga för 
väghållaren vid valet av slitlager. Förutom slitstyrka, god friktion, poleringsresistens 
och goda bulleregenskaper måste vägbeläggningen klara påkänningarna från den tunga 
trafiken och den yttre påverkan från miljön (fukt, salt, frys-tö, etc.). För att kunna göra 
detta krävs goda kunskaper om vägbeläggningarnas och de ingående materialens 
prestanda samt bra information om väg, trafik och miljö. 

Försök med bullerreducerande, dränerande beläggningar genomförs i Skrivande stund i 
Stockholmsområdet, med en del lovande resultat. En av beläggningarna, en s.k. dubbel 
dränerande beläggning bedöms ha en livslängd på 7 år och en bullerreducerande 
förmåga på 9 dBA (Gustavsson, 2006). 
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6 Miljö 
6.1 Luftkvalitet 
6.1.1 Svenska erfarenheter 

Luftkvaliteten påverkas av däcktypen 
Däcktypen påverkar halterna i luften av partiklar, PAH (polycykliska aromatiska 
kolväten) och metaller dels på grund av slitaget av vägbanan, dels via däcksslitaget. 
Ämnen i förbränningsavgaserna såsom sot, kväveoxider, kolmonoxid och koldioxid 
påverkas beroende på dels att rullmotståndet påverkas, dels att körrytmen kan påverkas. 

Vägslitaget beror av en mängd faktorer (se kapitel 8) varav däcktypen är en av de 
viktigaste. Enligt regelbundna manuella kontroller på olika platser i Stockholm är 
dubbdäcksandelen lite drygt 70 % under vinterhalvåret (beräkningar utförda av Magnus 
Brydolf, SLB (2003)). Denna siffra stämmer mycket väl med skattningar som gjorts av 
Däckbranschens informationsråd, se Figur 13. Som framgår av figuren är andelen 
betydligt högre i norra Sverige, ca 90 % och lägre i södra Sverige, ca 40 %. 

 
Figur 13  Uppmätt andel personbilar (antal) i respektive Vägverksregion som körde på 
dubbdäck i februari 2005. Underlag: 2 798 bilar. (Däckbranschens informationsråd, 
2005.)  

Det specifika dubbslitaget (SPS-talet, dvs. hur många gram beläggningsmaterial som ett 
dubbat fordon med två axlar sliter bort per kilometer väg) beror av typen av dubbar 
(Gustafsson, 2003). Det finns ett tydligt samband mellan dubbarnas vikt och vägslitaget 
(se kapitel 8). Det specifika dubbslitaget ligger idag på omkring 5–10 g/fkm på ABS-
beläggningar (stenrik asfaltsbetong) med granit och kvartsit (Jacobson, 2005). Enligt 
norska Statens forurensningtilsyn som citeras i Gustafsson (2003), var det genom-
snittliga dubbslitaget i form av PM10 i Norge 1997, 300 mg/fkm för lätta fordon och 
1 500 mg/fkm för tunga fordon.  

Dessa värden kan jämföras med uppmätta emissionsfaktorer för PM10 under verkliga 
förhållanden på Hornsgatan i Stockholm. Av Figur 14 framgår att den totala 
emissionsfaktorn för PM10 varierar kraftigt under året. Den högsta emissionsfaktorn 
uppmäts under våren och uppgår då till mellan 500 och 1 000 mg/fkm räknat som ett 
genomsnitt under en månad. Dessa höga värden orsakas till mycket stor del av 
dubbdäcken, men andra faktorer såsom sandning av gatan kan också bidra. Dubb-
andelen var omkring 70 %. Under juli till oktober (perioder med sommardäck och då 
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det i stort inte sandas) ligger emissionsfaktorn på omkring 100 mg/fkm. Den genom-
snittliga emissionsfaktorn för PM10 de 3 åren som presenteras i Figur 14 är 242 mg/fkm 
och gäller för Hornsgatan. Värdet är beräknat genom att använda NOx-halterna och en 
känd emissionsfaktor för NOx. Detta kan jämföras med den genomsnittliga emissions-
faktorn för avgaspartiklar på ca 30 mg/fkm för Hornsgatan. Även emissionsfaktorn för 
PM2,5 är betydligt högre (56 mg/fkm) än värdet för avgasemissionerna, vilket indikerar 
att även partiklar mindre än 2,5 µm innefattar andra källor än avgaser. Värdet på 
242 mg/fkm för Hornsgatan kan jämföras med motsvarande värde för Köpenhamn på 
123 mg/fkm (Ketzel m.fl., 2005). Den större andelen dieselbilar i Köpenhamn gör att 
emissionsfaktorn för avgaspartiklar är högre (66 mg/fkm) än för Hornsgatan. Slutsatsen 
är att emissionsfaktorn på Hornsgatan är mycket högre än i städer där dubbdäck inte 
används.   
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Figur 14  Totala emissionsfaktorer för Hornsgatan uppskattade genom att använda 
NOx som spårämne. Blå heldragen linje anger månadsmedelvärden för PM10 och den 
grå streckade linjen anger månadsmedelvärden för PM2.5. De genomsnittliga 
emissionsfaktorerna för hela denna period oktober 1999–dec. 2004 framgår av rutan. 
Både PM10 och PM2.5 värdena baseras på mätningar med TEOM (EU-godkänt 
mätinstrument för PM10) och har korrigerats med en faktor 1,2. Emissionsfaktorn för 
avgaspartiklar gäller för Hornsgatan och är beräknad från Luftvårdsförbundets i 
Stockholms & Uppsala läns emissionsdatabas (från Johansson m.fl., 2004). 

 

Figur 15 visar partikelstorleksfördelningen av antalet och massan partiklar i Stockholm 
under våren. En betydande andel av PM2,5 fraktionen är större än 1 µm och denna del är 
troligen till största delen annat än avgaspartiklar. Avgaspartiklarna dominerar helt 
antalet partiklar och de flesta är ca 20 nm. 
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Figur 15  Partikelstorleksfördelning av antalet och massan partiklar i Stockholm under 
våren. Blå linje: antalsfördelning, Hornsgatan; svart: massfördelning, Hornsgatan; 
grön: antalsfördelning i villaområde i södra Stockholm; Brun: massfördelning i 
villaområde i södra Stockholm (från Johansson m.fl, 2004).  

 
Studie i provvägsmaskin av PM10 från vägslitage 
I experiment i VTI:s provvägsmaskin inom projektet WearTox (Gustafsson m.fl., 2005) 
har PM10 från slitage mellan dubbdäck och två olika beläggningar undersökts. Belägg-
ningarna var en asfaltsbetong (ABT) med granit som stenmaterial och en skelettasfalt 
(ABS) med kvartsit som stenmaterial. Mätningar av halten och storleksfördelningen av 
PM10 i provvägsmaskinshallen genomfördes och PM10-prover samlades in på filter.  

Resultaten visade att vägslitage orsakat av dubbdäck kraftigt kan bidra till omgivnings-
luftens innehåll av inandningsbara partiklar. Grovt material över 10 µm bildas, men en 
ansenlig mängd inandningsbara partiklar produceras likväl. En jämförelse med de halter 
som uppnås vid körning med friktionsdäck (dubbfria vinterdäck) visade att vid 70 km/h 
producerar dubbdäck cirka 40–50 gånger högre PM10-halter (Figur 16). Kupiainen m.fl. 
(2005) har i liknande försök visat att dubbdäck vid 15 km/h endast ger drygt 1,5 och vid 
30 km/h cirka 6 gånger så stor PM10-produktion som friktionsdäck. Vid 30 km/h 
producerar dubbdäck ca 30 ggr högre PM10-halt än friktionsdäck i VTI:s experiment. 
Orsakerna till denna stora skillnad är oklara, men kan eventuellt ha med olika tempera-
turförhållanden under försöken att göra. De finska undersökningarna genomfördes i  
4–5°C, medan försöken i WearTox genomförts i rumstemperatur (cirka 20–25°C). En 
lägre temperatur gör däckens gummi hårdare och därför mer potent att slita på 
beläggningen. Resultaten visar att skillnaden mellan friktions- och dubbdäckens 
generering av PM10 ökar med ökande hastighet (Figur 16). Ökningen av koncentra-
tionen är dock inte bara hastighetsberoende utan påverkas också av längre körsträcka 
och ökad turbulens. För ett sant hastighetsberoende måste emissionsfaktorer för 
emission per fordonskilometer beräknas, vilket inte varit möjligt att göra för PM10 i 
provvägsmaskinen hittills. 
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Figur 16  Relationer mellan hastighet och medelhalt av partiklar 16–723 nm och 
0,523–10 µm för dubbdäck och friktionsdäck på ABS med kvartsit (Gustafsson m.fl., 
2005). Observera att denna ökning inte enbart beror av hastigheten (se text). 
 

Detsamma gäller inte för antalskoncentrationen av submikrona (mindre än 
1 mikrometer) partiklar som verkar uppstå vid slitage mellan däck och vägbana. 
Antalskoncentrationerna för friktions- och dubbdäck ökar för dessa partiklar mycket 
likartat med hastigheten (Figur 16). 

I en enskild kombination av beläggning och däck medförde ökad hastighet en ökad 
partikelproduktion, vilket är att vänta eftersom slitaget av beläggningen ökar med 
hastigheten (Wågberg och Jacobson, 1997). En grov uppskattning utifrån kombina-
tionen med ABS och dubbdäck ger att 50 km/h ger cirka 3,5 ggr högre halt PM10 än 
30 km/h och 70 km/h knappt 1,5 gånger högre halt än 50 km/h. 

Mycket intressant ur åtgärdsperspektiv är att de två beläggningarna skiljer sig åt i 
partikelgenereringsavseende. Att den hårdare kvartsitbeläggningen skulle ge betydligt 
lägre PM10-halter är måhända väntat om man endast beaktar hållfastheten hos sten-
materialet. Det har dock funnits en misstanke att hållbarare beläggningar slits mindre, 
men också kan antas malas ner i mindre fraktioner än ett stenmaterial med sämre 
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hållfasthet och därför bidra med högre andel PM10. Massfördelningarna under 10 µm 
från de två beläggningarna var mycket likartade och styrker alltså inte denna teori. Det 
mycket begränsade försöksunderlaget måste dock beaktas.  

Massfördelningarna för PM10 var mycket lika för de båda beläggningarna (Figur 17). 
Den mindre hållbara ABT-beläggningen producerar dock mer PM10 än ABS-belägg-
ningen. Fördelningarna är bimodala och en liten skillnad är att den grövre toppen är 
relativt den finare toppen högre för ABT-beläggningen. Friktionsdäck på ABS-
beläggningen ger en liknande, men avsevärt lägre halter än då dubbdäck används. 
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Figur 17  Massfördelning för slitagebildad PM10 från två olika beläggningar och 
dubbdäck vid 70 km/h (Gustafsson m.fl., 2005). 

 

 
Figur 18  Elektronmikroskopbild på PM10 från dubbdäcksslitage av en ABS-beläggning 
med granit (Gustafsson m.fl., 2005). 
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Studierna med provvägsmaskinen har även visat att slitagepartiklar under 10 µm som 
bildas vid dubbdäcksslitage av beläggning till mycket stor del består av nybildade 
stenfragment från beläggningen (Figur 18). 

Partiklar från däck, dubbar och bitumen är mycket svårfunna i materialet. I den 
submikrona fraktionen har dock en antalstopp (Figur 19) funnits runt ca 30–40 nm och 
dessa partiklar verkar i huvudsak bestå av flyktiga komponenter och har en helt annan 
morfologi än de grövre fraktionerna (Figur 20). En motsvarande antalstopp återfinns 
även för friktionsdäcken, men då förskjuten mot än mindre partikelstorlekar. Dessa 
partiklar har mycket liten betydelse för masskoncentrationen av PM10, men kan ha 
betydelse ur hälsosynpunkt eftersom de möjligen kan transporteras längre ner i 
luftvägarna.  
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Figur 19  Antalsfördelning av submikrona partiklar bildade vid beläggnings- och 
däckslitage i provvägsmaskin (Gustafsson m.fl., 2005). 

 

 
Figur 20  Elektronmikroskopbilder av olika typer av submikrona partiklar, som verkar 
bildas vi såväl dubbdäcks- som friktionsdäcksslitage av vägbana. © Arash Gharibi 
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Figur 21  Grundämnesspektrum för PM10 från beläggningsslitage. Observera att  
y-skalan ej går att jämföra spektra emellan (Gustafsson m.fl., 2005). 

Grundämnessammansättningen (Figur 21) av PM10 från dubbdäcksslitage av vägbana 
styrker dominansen av minerogent material, med för silikater typiska toppar av kisel 
(Si), aluminium (Al), kalium (K) och järn (Fe). Däckpartiklar ger, enligt Camatini m.fl. 
(2001) typiska toppar av zink och svavel, vilka inte kunnat detekteras. Svaveltoppen kan 
döljas av en av guldtopparna1, men frånvaron av zink gör att det är otroligt att 
däckpartiklar utgör någon större andel av dessa PM10-prover. Då friktionsdäck används 
tillkommer kalcium (Ca), natrium (Na) och barium (Ba). Det är dock troligt att flera av 
dessa ämnen härrör från det undersökta filtret eftersom mängden partiklar var mycket 
liten. 

I laboratorieförsök i provvägsmaskin har Kupiainen m.fl. (2003) visat att vintersandning 
orsakar en så kallad sandpapperseffekt oavsett vilken typ av vinterdäck som används. 
Effekten innebär att då fordon kör över sand på vägen sliter sanden på asfalten, så att 

                                                 
1 Proverna beläggs med guld för att undvika uppladdning i elektronmikroskopet. Guld har flera toppar i 
spektrumet, varav en nära sammanfaller med svaveltoppen. 
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dammpartiklar bildas även från denna. I försöken framgår dock även att effekten är 
större för dubbdäck (Figur 22). Gustafsson m.fl. (2005) fann dels att tvättat stenkross  
(2–4 mm) gav mindre PM10-bidrag än otvättad natursand (0–8 mm) samt att dubbdäck 
orsakar högre PM10-bidrag än friktionsdäck även då sandningsmaterial används (Figur 
23). 

 
Figur 22  Storleksfördelningar för bildat PM10 från dubb- och friktionsdäck i ett försök 
med 880 g sand per kvadratmeter vid 15 km/h (till vänster) och ett utan sand vid 
30 km/h (till höger) i en provvägsmaskin (Kupiainen och Tervahattu, 2005). 
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Figur 23  Några typiska storleksfördelningar för PM10 från två olika friktionsmaterial i 
provvägsmaskinsförsök på en ABS-beläggning med kvartsit med dubbdäck respektive 
friktionsdäck (Gustafsson m.fl., 2005). 

 
Hur varierar partikelhalter i gatumiljö? 
De högsta PM10-halterna i Stockholmsområden uppmäts under vinterhalvåret och det 
har konstaterats att dubbdäckens slitage av vägbanan är en av de viktigaste orsakerna 
för dessa höga halter. Under vintersäsongen 2003/2004 har andelen personbilar som har 
dubbdäck studerats i Stockholms stad varje vecka för att jämföras med uppmätta PM10-
halter. Figur 24 visar veckomedelvärden för PM10-halten samt andelen dubbdäck på 
personbilar inom Stockholms stad för hösten 2003 samt (Figur 24) motsvarande för 
våren 2004. Under hösten ökar användningen av dubbdäck med början i oktober för att i 
slutet på december vara 74 %. Under vintern är dubbanvändningen konstant för att 
långsamt minska med början under vecka 14. Hur tidigt som de flesta sätter på 
dubbdäcken beror mycket på väderförhållandena såsom t.ex. när första ishalkan 
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kommer och när första snön faller. Under milda höstar har en betydligt långsammare 
ökning av dubbanvändningen observerats.  

Under hösten 2003 (Figur 24) observerades en ökning av veckomedelvärdena av PM10-
halterna i takt med att procentandelen dubbdäck ökade. Under våren (Figur 25) syns 
även att PM10-halterna minskar när dubbandelen minskar. Under vintern var däremot 
veckomedelvärdena lägre än under våren och hösten. Det är mycket troligt att de lägre 
halterna under vintern jämfört med hösten och våren beror på att vägbanan är fuktig 
under en större del av tiden under vintern. 
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Figur 24  Veckomedelvärden för PM10 på tre innerstadsgator i Stockholm samt 
procentandel dubbdäck under hösten 2003. De vertikala linjerna motsvarar 
standardavvikelsen för Hornsgatan. 
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Figur 25  Veckomedel för PM10 på tre innerstadsgator i Stockholm samt procentandel 
dubbdäck under våren 2004. De vertikala linjerna motsvarar standardavvikelsen för 
Hornsgatan. 
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För att studera emissionerna av PM10 från slitaget av vägbanan är det viktigt att 
minimera influensen av andra faktorer. Endast timmarna 7–18 vardagar har studerats 
och alla timmar med fuktig vägbana har uteslutits samt även timmar med ofördelaktig 
vindriktning. Med ofördelaktig vindriktning menas vindriktning som för ner luft från 
taknivå till mätstationerna samtidigt som influensen av trafiken på gatan är som minst. 
Varje timmedelvärde har korrigerats med motsvarande PM10-halt från taknivå för att 
enbart bidraget till halterna från trafiken längs respektive gata ska påverka halterna (se 
Figur 26).  

Även sandning kan ha effekt på PM10-halterna. Under hösten 2003 utfördes ingen 
sandning i Stockholms innerstad förrän första snön föll i början av december. Därför har 
endast timmar från hösten 2003 innan sandningen startade tagits med. Utifrån dessa 
timmar har sedan ett medelvärde per vecka beräknats. Förhållandet mellan procent-
andelen dubbdäck och veckomedelvärden av PM10-halterna för hösten 2003 visas i 
Figur 26. Resultaten visar på en linjär ökning av PM10-halterna samtidigt med en 
ökning av dubbanvändningen. Samtliga gator uppvisar stora likheter med varandra med 
en ökning av PM10-halterna med lite drygt 10 µg/m3 per 10 procentig ökning av 
dubbdäcksandelen under tillfällen med torr vägbana dagtid. Utifrån denna typ av studie 
går det däremot inte att avgöra hur stor del av PM10-halterna som härstammar från 
direktemissioner från vägslitaget av dubbdäcken eller hur stor del som beror på 
resuspension av tidigare producerat vägdamm. 

Under vintern och under en stor del av våren har vägbanan sandats vilket kan ha effekt 
på PM10-emissionerna från vägbanan. Norrlandsgatan är inte med i studien då den 
behandlades med CMA2-lösning under våren 2004. Trots sandningen uppvisar 
Sveavägen ungefär motsvarande samband som observerades under hösten. Däremot 
uppvisar data från Hornsgatan ett kraftigare samband mellan PM10-halterna och 
dubbdäcksandelen under våren jämfört med hösten. På våren minskade PM10-halterna 
med nästan 15 µg/m3 per 10 procentenheters minskning av dubbandelen och på hösten 
var ökningen i PM-halt 11 µg/m3 per 10 procentenheters ökning av dubbandelen. Med 
undantag av den högsta dubbfraktionen under hösten är även spridningen av PM10-
halterna större under våren på Hornsgatan. Den större spridningen och det starkare 
sambandet under våren skulle kunna vara orsakat av att det sker och har skett sandning 
av vägbanan. En annan förklaring skulle kunna vara att egenskaperna hos vägbanorna 
skiljer sig åt mellan våren och hösten. Slitaget av vägbanorna skulle kunna vara större 
under våren, efter vinterns omfattade dubbdäcksanvändning och saltande/sandande.  

                                                 
2 CMA=Kalciummagnesiumacetat. Används för att hålla vägbanan fuktig så att uppvirvlingen och 
direktemissionen till luften minskar. Se längre fram i rapporten samt Bilaga 1.  
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Figur 26  Uppmätta veckomedelvärden för PM10 på tre innerstadsgator i Stockholm mot 
procentandel dubbdäck hos personbilar för hösten 2003. De vertikala linjerna avser 
standardavvikelsen för Hornsgatan. 

Studien visar alltså att PM10-halterna har ett i stort sett linjärt samband med dubbdäcks-
användningen och att halterna i Stockholms stad förändras med ungefär 10 µg /m3 per 
10 procentenheters förändring i dubbandelen för torra förhållanden dagtid på osandad 
vägbana. Den stora spridningen inom dataseten orsakas förmodligen av varierande 
meteorologiska förhållanden under mätperioden såsom luftomblandning och vindrikt-
ning. Om man ser till medelhalten av PM10 under en hel dubbdäckssäsong blir påverkan 
på PM10-halten på grund av dubbdäcksanvändning betydligt mindre eftersom det inte är 
torrt hela säsongen. Hur stor effekt som en viss minskad dubbdäcksandel skulle ha för 
årsmedelvärdet beror på de meteorologiska förhållandena under året (se vidare nedan).  

 
6.1.2 Internationella erfarenheter 

Norge 
Redan i slutet på 1980-talet drog man i Norge slutsatsen att problem med smutsig luft i 
landets större städer på vinterhalvåret till stor del berodde på användning av dubbdäck i 
kombination med genomgående dåligt stenmaterial i vägbeläggningarna. Främst på 
vintern var luften mycket dålig och i flera städer (t.ex. Oslo och Trondheim) var 
luftföroreningarna visuellt påtagliga. Innevånare med luftvägsproblem var ofta tvungna 
att hålla sig inne under perioder under vintern. 

Avgift på användning av dubbdäck har använts i omgångar i flera norska städer och är 
idag en del av åtgärderna mot höga partikelhalter i både Oslo och Trondheim. 
Uppföljning av partikelhalterna görs kontinuerligt, men den kraftiga variationen i 
meteorologiska förhållanden vintersäsongerna emellan har försvårat möjligheterna att 
dra slutsatser om åtgärdernas effekt på partikelhalten. Först nu, efter flera säsongers 
försök kan man i t.ex. Trondheim se en minskning av PM10 (Figur 27).  



 

VTI rapport 543 57  

 
PM10 - Elgeseter (apr. '00 - mar. '05)

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

2000 2001 2002 2003 2004

År

P
M

10
 (µ

g/
m

³)
36% reduksjon

'00-'05

 
Figur 27  Förändring i dygnsmedelhalten av PM10 på en centralt belägen mätstation i 
Trondheim mellan 2000–2005 (Berthelsen, 2005). 

Uppföljning av partikelhalter i Oslo mellan 1992 och 2001, då dubbdäcksanvändningen 
pga. avgifter sjönk från 82 till 21 %, har visat att reduktionen i partikelhalter 
samvarierade med reduktionen i dubbdäcksanvändningen (Bartonova m.fl., 2002). 
Enligt denna rapport kan en 10 %-ig reduktion i absolut dubbdäcksanvändning motsvara 
en reduktion i halten PM10 med ca 1 µg m-3 räknat som dygnsmedelvärde för 
dubbdäckssäsongen (Figur 28). 
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Figur 28  Uppskattad minskning av PM10 på Kirkeveien i Oslo på grund av minskad 
dubbdäcksanvändning (Larsen m.fl., 2002). 

 
Finland 
Även i Finland har problemen med partikelföroreningar uppmärksammats sedan slutet 
av 1980-talet. Man har relaterat problemen till vägdamm, men menar att den 
huvudsakliga källan till dammet är vintersandningen.  

Fokus på åtgärder ligger i Finland på att begränsa sandanvändningen och förbättra 
sandningsmaterialet genom att använda bättre stenmaterial och att undvika finfraktioner. 
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I Helsingfors använder man alltmer salt istället för sand. Vidare använder man en 
utökad vårstädning och akutinsatser i form av dammbindning med kalciumklorid 
(CaCl2). 

I Helsingfors visar uppföljningen av PM10 på en något sjunkande trend (Figur 29). 
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Figur 29  Årsmedelhalten av PM10 på sex mätstationer i Helsingfors under 1993 till 
2004. 

 
Japan 
I Japan förbjöds dubbdäcksanvändning på den nordliga ön Hokkaido i lag redan 1990 
på grund av extrema damningsproblem städerna (Figur 30, se även kapitel 7). Även här 
var problemet relaterat till dubbdäck med ståldubb och dåliga stenmaterial i 
beläggningarna. 

Vad gäller luftkvaliteten har dubbdäcksförbudet minskat halten PM10 (i Figur 31 kallad 
SPM) från ca 100 µg/m3 till ca 40 µg/m3 på årsbasis. Problemen med dammnedfall har 
följts upp och minskat avsevärt. 

 

 
Figur 30  Sapporo före (vänster) och efter (höger) dubbdäcksförbudet (Yanagi & Saka, 
2003). 
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Dubbdäcksanvändning (%) DammnedfallDammnedfall SPM = PM10SPM = PM10  
Figur 31  Dubbdäcksförbudets inverkan på dammnedfall, SPM (=PM10), användning av 
salt och sand samt olycksutvecklingen (Asano, 2002). 

 
6.2 Buller 
6.2.1 Basinformation om dubbdäck 
Däckdubbar har generellt ett utseende enligt Figur 32. Dubbar för vinterdäck består av 
ett hårdmetallstift som sitter ingjutet i ett gods. Traditionellt har detta gods varit 
tillverkat av stål, vilket gav en typisk total dubbvikt på strax under 2 g. För att minska 
vägslitaget infördes emellertid regler under 1990-talet som begränsar dubbvikten till 
max 1,2 g. Det har medfört att godsmaterialet har ändrats till plast eller lättmetall 
(aluminium). 

Under 1990-talet ersattes därmed gamla ståldubbar (typiskt 1,8 g/dubb) av betydligt 
lättare lättmetall- eller plastdubbar (typiskt 0,7 g/dubb). Då skall man veta att syftningen 
på materialet inte avser det stift som är avsett att ge den huvudsakliga vägkontakten utan 
det hölje som stiftet sitter i. Utöver de typer som illustreras i figuren förekommer några 
speciella konstruktioner, t.ex. med fjädrande “gummikudde” under stiftet.  
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Figur 32  Principiell konstruktion av dubbar för vinterdäck; den till vänster får ej 
användas längre men finns fortfarande kvar i en del gamla däck. 

 
6.2.2 Bullergenerering 
I bildäck i allmänhet alstras bullret genom ett antal olika mekanismer: 

• Däckvibrationer: Mönsterelement i däcksmönstret, stenar i beläggningen eller 
andra ojämnheter alstrar vibrationer i bildäckens slitbanor och i viss mån även i 
sidgummit 

• Luftpumpning: Luft som blir helt eller delvis innesluten i kaviteter i 
däckmönstret eller vägbanan komprimeras och expanderas pga. däckgummits 
rörelser, s.k. ”luftpumpning” 

• Gnidning: Däckgummit slirar mot vägbanan då mönsterblocken gnider mot 
stenarna  

• Klibbning: Däckgummit ”klibbar” mot vägbanan och ett ”snäpp” uppstår då det 
släpper. 

Bullret från dubbdäck alstras dels genom ovanstående mekanismer, dels genom andra 
mekanismer unika för dubbarna: 

• Knackning: Dubbarna "knackar" mot stenarna i vägbeläggningen varvid 
högfrekventa vibrationer uppkommer vilka avstrålar som ljud. Detta ljud sprids 
utanför bilen till omgivningen, men kan även höras inuti fordonet genom 
bilrutorna 

• Skrapning: Dubbarna "skrapar" mot vägytan under rullningen pga. de 
friktionskrafter som upptas av däcket. Detta ljud är högfrekvent och sprider sig 
till omgivningen 

• Dubbalstrade vibrationer: Dubbarna trycker vid vägkontakten in däckgummit 
något (motsatsen då vägkontakten upphör) varvid vibrationer i däcket 
uppkommer. Dessa har väsentligt lägre frekvens än de ovan nämnda. Detta ljud 
sprids framför allt in i bilen genom däckstomme och kaross. 

Den mekanism som dominerar för dubbeffekten tros vara ”knackningen”.  
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6.2.3 Skillnad mellan sommar- och vinterdäck 
Figur 33 och Figur 34 visar hur ljudnivåer uppmätta från ett stort antal personbilsdäck 
fördelar sig. Mätningarna gäller det externa bullret och har utförts med trummetoden vid 
Tekniska Universitetet i Gdansk (TUG) under slutet av 1990-talet. Provningshastig-
heterna har varit 80 km/h. Anledningen till att hastigheten har valts till 80 km/h i detta 
fall är att den förekommande ISO-mätmetoden och EU-direktivet för däckbuller 
förutsätter en sådan referenshastighet. 

Av figurerna kan man se att vinterdäcken, vilka samtliga är odubbade, faktiskt ger något 
lägre bulleremission än sommardäcken; i synnerhet på den skrovliga ytan. Spridningen 
mellan däcken är ca 5 dB(A) på den släta och 3,5 dB(A) på den skrovliga ytan. Därvid 
har extremvärdena räknats bort eftersom dessa är uppmätta med ”ovanliga” däck (t.ex. 
ingår ett omönstrat däck samt ett avsiktligt “bullrigt” reservdäck). 

Figur 33 och Figur 34 skiljer ej på om vinterdäcken är avsedda för dubbar eller inte, 
beroende på att undersökningen ifråga inte avsåg att besvara en sådan frågeställning. 
Emellertid har för denna rapport en ny analys av mätdata gjorts som presenteras i Tabell 
20. De data som då användes är sådana som uppmättes med CPX-metoden på en 
trafikerad väg med beläggning HABT12 i halvslitet skick (RV 34 Skeda, söder om 
Linköping).  

Tabellen visar att vinterdäck ej avsedda för dubbar (friktionsdäck) i medeltal avger ca 
1 dB(A) lägre ljudnivå än såväl sommardäck som vinterdäck avsedda för dubbar. Inga 
av vinterdäcken hade dubbar vid provningarna eftersom provningarna även inkluderade 
mätningar på trumma och dubbar mycket snabbt förstör en trumyta. Se nästa avsnitt vad 
avser just dubbeffekten. 
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Figur 33  Ljudnivåfördelning för personbilsdäck uppmätt med trummetoden, på en 
trumyta som imiterar en verklig vägyta av typ HABT12 (slät textur). Hastighet 80 km/h. 
Observera att alla mätvärden är höga, beroende på mätmetoden (ca 20 dB(A) högre än 
med en förbirullningsmetod). 
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Figur 34  Ljudnivåfördelning för personbilsdäck uppmätt med trummetoden, på en 
trumyta som imiterar en verklig vägyta av typ Y1B 12 (skrovlig textur). Hastighet 
80 km/h. 

 
Tabell 20  Ljudnivå uppmätt med den s.k. CPX-metoden för olika typer av bildäck. 
Mätningar 1997–2000 enligt ISO/CD 11819-2 på vägbeläggning HABT12 av Tekniska 
Universitetet i Gdansk, Polen, i samarbete med VTI. Mätdata sammanställda särskilt 
för denna rapport. Skillnaden mellan friktionsdäcken och de andra grupperna är 
statistiskt signifikant på 95 % konfidensnivå. 

Däcktyp Ljudnivå [dB(A)] Antal däck i gruppen 

Sommar 100,5 62 

Vinter, ej avsedda för dubb  
(s.k. ”friktionsdäck”) 99,4 18 

Vinter, avsedda för dubb  
men utan dubb vid mätningen 100,7 16 

 
6.2.4 Skillnad mellan odubbade och dubbade vinterdäck 
Såsom framgick ovan är moderna vinterdäck ungefär likvärdiga med sommardäck vad 
avser ljudemissionen externt eller vad gäller så kallade friktionsdäck t.o.m. något 
“tystare”. Detta gäller vanligen inte med dubbar i mönstret även om det går att finna 
dubbade vinterdäck som avger lägre ljudnivåer än en del sommardäck. Det är lätt att 
höra att ljudet från dubbdäck är starkare än det från motsvarande odubbade däck. Man 
hör ett ”smattrande” ljud.  

Figur 35 redovisar några mätningar av däck/vägbanebuller som gjordes 1992–1993 vid 
VTI med bistånd av TUG, med en variant av den s.k. CPX-metoden (en mätvagn med 
två mikrofoner intill ett provdäck), på ett Gislaved Nordfrost vinterdäck utrustat med 
olika typer av dubbar i nytillstånd. Dubbarna monterades av tillverkarna själva för att 
säkerställa att det hela gjordes korrekt, eftersom bl.a. dubbutsticket är betydelsefullt. 
Ståldubb var den typ som användes t.o.m. början av 1990-talet. De två dubbtyper som 
dominerar idag är lättmetall med hårdmetallstift samt plast med hårdmetallstift. 
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Tabellen redovisar även mätning på en plastdubb där hårdmetallstiftet är fjädrande 
infäst med en “gummikudde” i botten. 

Man kunde vänta sig att samtliga nya lättare dubbar skulle ge lägre ljudemission, men 
så är tydligen inte fallet och dessutom verkar skillnaden mellan de olika typerna vara 
ganska liten. Det är därför troligt att alstringsmekanismerna för ljudet domineras av 
hårdmetallstiftet samt den intryckning av dubben som sker i däckslitbanan. 

Figur 36 redovisar frekvensspektra för en del av dessa mätningar. Man ser tydligt att 
dubbarna ger upphov till en ljudökning vid de högsta frekvenserna (8–10 kHz); detta 
orsakat av hårdmetallstiftens knackningar och skrapningar mot stenarna i beläggningen. 
I mellanfrekvensområdet beror ökningen sannolikt på vibrationer pga. intryckningen av 
slitbanan runt dubbarna. 

Sammanfattningsvis, och med en expertbedömning grundad på alla tillgängliga data, har 
dubbarna vid hastigheter 70–90 km/h effekten att höja ljudtrycksnivån vid olika 
frekvenser enligt följande: 

 
• Vid stora dubbutstick (nydubbat). ökning ca 5 dB vid 500–5 000 Hz,  

5–10 dB över 5 000 Hz 
• Vid små dubbutstick (slitna dubb). ökning 5–10 dB över ca 5 000 Hz. 
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Figur 35  Bulleremission från Gislaved Nordfrost vinterdäck med och utan olika typer 
av (nymonterade) dubbar, uppmätt 1992 och 1993 med CPX-metoden. Observera att 
alla mätvärden är ca 20 dB(A) högre än med en förbirullningsmetod. 
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Figur 36  Frekvensspektra från Gislaved Nordfrost vinterdäck med och utan två typer 
av (nymonterade) dubbar, uppmätt 1992 med CPX-metoden. 

 

Vid lägre hastigheter är dubbinflytandet ännu större. Om man omsätter detta till en A-
viktad ljudnivå uttryckt i dB(A) får man en ungefärlig inverkan av dubbdäck på 
ljudemissionen jämfört med såväl odubbade vinterdäck (avsedda för dubbar) som 
sommardäck enligt Tabell 21. Om man jämför med s.k. friktionsdäck, dvs. vinterdäck ej 
avsedda att dubbas, blir skillnaderna ca 1 dB större. Det senare gäller dock ej högra 
kolumnen i tabellen eftersom där kommer in även en avsevärd andel buller från tunga 
fordon – där bör skillnaden bli endast ca 0,5 dB större. Värdena är grundade på spridda 
mätningar av VTI och andra under årens lopp. En undersökning av Berge (1998) styrker 
giltigheten hos Tabell 21. 
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Tabell 21  Ökning av fordons- och trafikbullernivån vid användning av dubbade 
vinterdäck jämfört med odubbade däck (vinter- såväl som sommardäck) för tre olika 
scenarion. ”Medelvärde trafikbuller” avser förhållanden då nydubbade däck och däck 
med slitna dubbar är blandade i trafiken. Värdena blir olika för olika andelar av tunga 
fordon beroende på att de senare i regel inte har dubbade däck. Notera att skillnaden 
gentemot s.k. ”friktionsdäck” är 0,5-1 dB större. 

 Ökning av bullernivå för dubbade vinterdäck jämfört med 
sommardäck samt odubbade vinterdäck (avsedda för dubb) 

Hastighetsområde 
Trafikbuller 

Endast nya dubbar 
0 % tunga fordon 

Medelvärde 
trafikbuller  

Blandad dubbålder 
0–5 % tunga fordon 

Medelvärde trafikbuller 
Blandad dubbålder 

6–25 % tunga fordon 

30–40 km/h accel. ca 6 dB(A) 4 dB(A) 2 dB(A) 

41–60 km/h accel. ca 4 dB(A) 3 dB(A) 2 dB(A) 

30–40 km/h konst. ca 8 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

41–60 km/h konst ca 6 dB(A) 4 dB(A) 2 dB(A) 

61–80 km/h ca 5 dB(A) 3 dB(A) 2 dB(A) 

81–130 km/h ca 5 dB(A) 2 dB(A) 1–2 dB(A) 

 
6.2.5 Hänsyn till våt vägyta samt dubbanvändning i trafikbullermodeller m.m. 
Inverkan av våt vägbana och dubbdäcksanvändning (i senare fallet egentligen ett 
säsongsberoende) kan vara väl så stora som inverkan av t.ex. vägbeläggningstypen. 
Därmed finns det mycket goda argument för att ta speciell hänsyn till våt väg samt 
dubbdäcksanvändning/säsongsberoende. Emellertid finns det även argument som talar 
emot sådan särskild hänsyn. Dessa är följande: 

• Våta vägbanor är förknippade antingen med regnväder eller med vägsaltning. I 
sådana fall är behoven och önskemålen om att ha öppna fönster i bostäder 
minimala. Likaså är människor då knappast störda utomhus av bullret i så hög 
grad som under bättre väder- och klimatförhållanden. Man kan således räkna 
med att då vägbanorna är våta kommer ljudet som stör människorna att oftast ha 
transmitterats genom en vägg eller ett fönster. Därvid kommer de höga 
frekvenser som speciellt uppkommer på våta vägar eller pga. dubbdäcks-
användning att dämpas till en nivå som sannolikt gör denna typ av buller 
störningsmässigt endast marginellt värre än vägtrafikbullret under "normala" 
förhållanden  

• En motverkande faktor är den eventuella förekomsten av snö, vilket ju inte är 
ovanligt under dubbdäckssäsongen och vid saltat väglag. Snövallar längs vägen 
dämpar nämligen däck/vägbanebuller genom sin skärmande effekt, och vid 
ljudets transmission längs en porös snöyta kan en högst avsevärd buller-
dämpning ske genom ljudabsorption, vilken normalt ej tas hänsyn till i den 
nordiska trafikbullermodellen. 

Som följd av ovanstående argument görs för närvarande ingen särbehandling av våta 
vägbanor eller användning av dubbade vinterdäck i trafikbullermodeller eller vid buller-
kartläggningar i Norden. Däremot finns sådana hänsyn med i den kommande europeiska 
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predikteringsmodellen HARMONOISE. Trots detta bör givetvis åtgärder vidtas dels för 
att minska bullergenereringen även då vägarna är våta och då dubbdäck används, dels 
bör överväganden om bullerexponeringar hos befolkningen göras med insikt om att en 
del av året kan den verkliga bullerexponeringen vara några få dB högre än den man 
officiellt räknar med. Utomhus eller vid öppet fönster kan bullerexponeringen vara 
åtskilliga dB högre, åtminstone om porös snö ej finns. 

 
6.2.6 Internt ljud i fordonen 
Det som beskrivits hittills gäller i huvudsak för det externa bullret, dvs. det som sprider 
sig till omgivningen. Vad gäller det interna bullret i fordonet förekommer effekterna 
enligt ovan, men man kan säga att effekterna i det högfrekventa området tonas ner och 
de i det lågfrekventa området accentueras. VTI har på senare år inte gjort några studier 
alls av internt buller (de som gjordes i början av 1980-talet torde inte vara giltiga idag) 
och inte heller några andra vetenskapliga studier är kända. Det finns en hel del 
undersökningar utförda av motorjournalister men dessa måste generellt betraktas med 
viss försiktighet pga. bristfälligheter i mätmetoder m.m. 

 
6.2.7 Informationsbärande ljud 
Ljudet från ett fordon som sprider sig till omgivningen är i huvudsak enbart störande 
och därmed oönskat men ljudet som sprider sig in i bilen är informationsbärande för 
föraren och således i viss mån "nyttigt". Det ger föraren följande information relaterad 
till dubbdäck: 

• Ljudet från eventuella dubbar ger information relaterad till effektiviteten hos 
dubbarna, dvs. i detta fall dubbutsticket. Hör man inte mycket dubbljud är det 
dags att köpa nya dubbdäck 

• En extra möjlighet att bedöma väglaget eftersom is- och snöskikt förändrar 
ljudet radikalt. 

Någon motsvarande nytta har inte omgivningen av ljudet, utan för omkringboende kan 
ljudet enbart verka störande. Men det finns ändå en uppenbar nytta med fordonsbuller i 
allmänhet i form av varseblivning, dvs. man upptäcker att ett fordon närmar sig. Av den 
anledningen är det önskvärt att ett fordons ljudemission är störst i framåtriktningen. 
Detta är fallet med i synnerhet dubbdäcksbuller. 

 
6.2.8 Åtgärder mot buller från dubbdäck 
Om man vill åstadkomma en signifikant däckbullerreduktion på kort sikt, skulle man 
kunna påbjuda användning av odubbade vinterdäck (friktionsdäck) året om eftersom de 
oftast är tystare (utanför bilen) än såväl dubbade vinterdäck som sommardäck. Det 
skulle dock knappast vara så bra för körekonomin och dessutom skulle däckslitage-
produkter i miljön öka. 
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Bulleremissionen från dubbade vinterdäck kan reduceras på följande sätt: 

• Dubbanvändningen begränsas vad avser tid och plats 

• Antalet dubb per däck begränsas 

• Prioritering av “tystaste” befintlig dubb 

• Ny dubb utvecklas. 

De två första punkterna kan ge viss konflikt med kraven på bästa säkerhet men är i linje 
med ekonomikraven. Den dubbtyp som används mest idag i Sverige är lättmetalldubb, 
följt av plastdubb. I avsnitt ovan visas att det finns ett litet utrymme för bullerreduktion, 
i dagsläget sannolikt ca en decibel, genom att utnyttja den ur bullersynvinkel bästa 
dubbtypen. Emellertid borde det rimligen finnas ett något större utrymme för buller-
reduktion om man optimerade en dubb ur akustisk synvinkel, utan att nämnvärt 
åsidosätta kraven på ekonomi och säkerhet. Någon FoU om detta har ännu inte ägt rum. 

 
6.2.9 Sekundära effekter på buller av dubbar 
Dubbdäcksslitaget medför en del sekundära effekter på bullret: 

• Spårbildning och skrovligare textur, vilket ökar bullret. Spårbildning i slitna 
vägar ökar bulleremissionen dels genom att underliggande, grövre textur 
exponeras (den s.k. megatexturen ökar), dels genom att däcken utsätts för ökade 
sidkrafter. Dessutom ökar vattendjupet i spåren i regnväder och efter saltning, 
varvid bullret ökar. Sprickor och stensläpp ger ökad megatextur vilken ökar 
bullret, i synnerhet vid låga frekvenser. Effekterna har emellertid ej studerats 
kvantitativt 

• För acceptabel slitstyrka kräver svenska förhållanden med ett exceptionellt 
dubbdäcksslitage större maximala stenstorlekar i våra vägbeläggningar än vad 
mellaneuropeiska klimat med obefintlig eller låg dubbdäcksandel kräver. Det 
gör att i andra länder har man betydligt friare händer än vi att bulleroptimera en 
vägbeläggning. Man kan också uttrycka det så att vi i Sverige har lika goda 
möjligheter att bulleroptimera, men att detta i så fall kommer att ske på avsevärd 
bekostnad av beläggningslivslängd och ekonomi. Ett förbud mot dubbdäck 
skulle göra det enklare att fullt utnyttja kunskaperna om texturoptimering 

• Slitageprodukter täpper snabbare igen lågbullerbeläggningar av typ dränasfalt 

• Användning av dubbar minskar sannolikt i någon mån behovet av saltning. Det 
ger lägre buller eftersom våta vägbanor ökar bullernivån. 

Ovanstående effekter är svåra att kvantifiera men en expertbedömning ger vid handen 
att de antagligen är minst lika bullerpåverkande som dubbarna i sig själva är. 

Ytterligare information finns i The Tyre/Road Noise Reference Book (Sandberg & 
Ejsmont, 2002). 

 
6.2.10 Förväntad bullereffekt av reducerad dubbanvändning 
Av särskilt intresse är att se vad som händer med bulleremissionen i ett scenario där 
man förbjudit användning av dubb eller ett scenario där man reducerat dubbanvänd-
ningen avsevärt i förhållande till nuvarande dubbanvändning. Det förutsättes då att 
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dubbade vinterdäck ersättes med dubbfria vinterdäck, närmare bestämt med vinterdäck 
som inte är avsedda för dubbar (s.k. friktionsdäck). 

I princip skulle modellen HARMONOISE kunna användas för att beräkna sådana 
effekter, men utrymme för att göra detta inom projektets ram har inte funnits. Det blir 
istället en ”expertbedömning” enligt följande. 

I ett helt dubbfritt scenario sjunker bulleremissionen från bildäcken på barmark med  
1–5 dB(A), beroende på trafiksituationen (se Tabell 21). Om man förutsätter att alla 
personbilsdäck är friktionsdäck i det dubbfria scenariot blir reduktionen istället  
ca 2–6 dB(A). I andra väglag kommer effekten av bortfallet av dubbar att bli lägre. 
Effekten blir störst i tätorter med hastighetsbegränsning 30 eller 50 km/h och minst på 
höghastighetsvägar. Reduktionsvärdena blir dock generellt lägre när man tar hänsyn till 
även den tunga trafiken. 

Samtidigt är det dock sannolikt att väglaget förändras. Bortfall av dubbar med 
åtföljande friktionssänkning på vägnätet kommer sannolikt att leda till en ökad 
saltanvändning. Ökad saltanvändning innebär att packad is eller snö ersätts med 
barmark, dvs. ”tystare” väglag ersätts med ”bullrigare” väglag. Dessutom kommer 
andelen tid då vägytan är våt eller ”slaskig” att öka; också detta leder till ökat buller. 

Vilken av effekterna som kommer att dominera är svårt att säga, men en grov uppskatt-
ning är att nettoeffekten blir en tämligen oförändrad, eller möjligen marginellt lägre 
bulleremission. Om det alls är någon bullervinst med att ta bort dubbarna så är den 
tämligen obetydlig. 

Emellertid kan det finnas en annan vinst med att få bort dubbarna, nämligen att våra 
vägbeläggningar på sikt kan optimeras för lägre bulleremission; i huvudsak genom att så 
stora stenar inte behövs för att stå emot dubbkrafterna utan man kan ge beläggningarna 
en finare textur. Mindre vägslitage ger även mindre igentäppning av dränerande 
beläggningar vilket förlänger deras akustiska livslängd. Sett i ett nationellt perspektiv är 
det möjligt och troligt att denna bullerreduktion på sikt, och förutsatt väghållarna ändrar 
sin beläggningspolicy, kan uppgå till 1 eller 2 dB och denna torde kunna komma till 
nytta i nästan alla trafiksituationer. Förbättringen kan till och med bli ännu större, 
nämligen om man i och omkring tätorter börjar utnyttja de tunnskiktsbeläggningar med 
liten stenstorlek och optimerade för bullerreduktion som på kontinenten har visat sig ge 
en god effekt. 

I ett scenario där man reducerar dubbanvändningen till en lägre nivå än idag upp-
kommer effekter enligt ovan, men i mindre grad. Eftersom de bullrigare situationerna 
ger mest bidrag till långtidsmedelvärden och naturligtvis även till maximalnivåerna kan 
man inte räkna med en 1:1-proportionalitet. Det vill säga om dubbanvändningen 
halveras sjunker inte bullernivån till hälften av skillnaden mellan dubb och ickedubb, 
utan den kommer att ligga närmare det värsta fallet. Samma sak gäller vid ökning av våt 
vägbana, en relativt liten andel våt vägbana kan leda till en relativt sett större ökning av 
bullernivån. 

Påverkan på folks köpmönster, så att däck med dubbar ersätts av vinterdäck utan 
dubbar, kan därför ha en positiv effekt på den akustiska miljön, men det förutsätter att 
väghållarna inte samtidigt använder avsevärt mer salt i vinterväghållningen. 

Sammanfattningsvis kan ett dubbförbud som betyder att man övergår från dubbade 
vinterdäck till friktionsdäck ge följande effekter på bulleremissionen i vägtrafiken enligt 
författarnas bedömning: 
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• Direkt effekt: En bullerreduktion på 2–6 dB(A) där andelen tung trafik är liten, 
ca 1,5–3 dB(A) där andelen tung trafik är relativt stor 

• Direkt effekt: Minskad nedsmutsning i vägmiljön ger en förlängd akustisk 
livslängd hos dränerande beläggningar. Svårt att kvantifiera detta men effekten 
begränsas till endast det fåtal ställen där sådan beläggning används 

• Direkt effekt (motverkande). Om ett dubbförbud leder till ökad saltanvändning 
kommer trafikbulleremissionen att öka när och där sådan saltning sker. Svårt att 
kvantifiera detta då man inte vet om och i vilken grad det kommer att ske. 
Maximal bullerökning på grund av detta torde dock vara 3–4 dB(A) 

• Indirekt effekt: Genom övergång till vägbeläggningar med mindre maximal 
stenstorlek (från 16 till 11 mm eller från 11 till 8 mm) kan en bullerreduktion på 
1–2 dB(A) erhållas där andelen tung trafik är liten, 0,5–1,5 dB(A) där andelen 
tung trafik är relativt stor 

• Indirekt effekt: Genom övergång till tunnskiktsbeläggningar med liten maximal 
stenstorlek, optimerade för låg bulleremission, kan sannolikt en bullerreduktion 
utöver den som anges under föregående punkt på 2–3 dB(A) erhållas där andelen 
tung trafik är liten, 1–2 dB(A) där andelen tung trafik är relativt stor. 

De indirekta effekterna uppkommer om väghållare anpassar sin vägbeläggningspolicy 
till de nya dubbfria förhållandena och allmänt börjar använda ovan nämnda belägg-
ningar. Angivna värden avser ett medelvärde över respektive beläggnings och bildäcks 
livslängd. Observera att de indirekta effekterna gäller hela året; inte endast under 
vinterdäckssäsongen. Observera även att de bedömda bullerreduceringarna ej enkelt kan 
räknas om så att t.ex. en halverad dubbdäcksanvändning ger en halverad 
bullerreduktion. 

 
6.3 Övriga miljöeffekter 
6.3.1 Rullmotstånd och CO2-utsläpp 
Här är litteraturen mycket knapphändig vad gäller skillnader mellan odubbade och 
dubbade vinterdäck. Enligt en studie av Kallberg (1989) är rullmotståndet för dubbade 
vinterdäck 10 % större än för sommardäck. En del av det ökade rullmotståndet beror på 
en annorlunda däckkonstruktion och en del beror på dubbarna. För landsvägsför-
hållanden uppges 10 % högre rullmotstånd motsvara 2 % högre bränsleförbrukning. 

I en studie av Lenner (1998) genomfördes bränslemätningar med sommardäck 
respektive dubbade vinterdäck vid tre hastigheter: 70, 80 och 90 km/h.3 Någon skillnad i 
bränsleförbrukning mellan sommar- och vinterdäck kunde inte påvisas i denna studie. 
Enligt Carlsson m.fl. (1995) finns ingen grund för att antaga någon skillnad i bensin-
förbrukning mellan dubbade och odubbade vinterdäck. I rapporten tas också upp frågan 
om eventuell skillnad i rullmotstånd mellan vinter- och sommardäck. Man antar att 
förbrukningen med vinterdäck maximalt är 2 % större än med sommardäck. 

Scheibe (2002) sammanställde data från finska och amerikanska studier där bränsle-
förbrukningen uppmättes till 1,2 procent högre med dubbdäck än med dubbfria 
vinterdäck. Författaren menar dock att denna skillnad är försumbar i förhållande till 

                                                 
3 Sommardäck: standard Michelin Energy. Vinterdäck: Dubbade Nord Frost. I båda fallen dimensionen: 
185/65R15. Mätbil: Volvo 940 1992. 
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betydelsen av väglag och ojämnheter i vägen, som kan innebära förhöjd bränsleför-
brukning med ca 15 %. 

Mätdata från provningar på en trumma i laboratorium 1997–2000 av rullmotstånd enligt 
ISO 8767 i ett projekt där VTI samarbetat med Tekniska Universitetet i Gdansk (TUG) 
har inom ramen för här föreliggande projekt sammanställts så att man kan jämföra olika 
däcktyper med varandra (Tabell 22). Sandpappersytan som användes uppfyller kraven i 
ISO-metoden medan den skrovliga trumytan, som liknar en beläggning typ Y1 med 
maximalt 12 mm sten, är en extra yta som används för att motsvara ungefär den mest 
skrovliga yta som används i nämnvärd grad i Sverige. Ett medelvärde mellan dessa två 
ytor torde ganska väl representera texturen på de vanligaste svenska vägbeläggningarna. 
Dock saknas effekten av vägojämnheter. 

 
Tabell 22  Rullmotståndskoefficient för olika typer av bildäck. Mätningar 1997–2000 
enligt ISO 8767 (med sandpappersyta) på laboratorieanläggning vid Tekniska 
Universitetet i Gdansk, Polen, i samarbete med VTI. Mätdata sammanställda särskilt 
för denna rapport. Skillnaden mellan friktionsdäcken och de andra grupperna är 
statistiskt signifikant på 95 % konfidensnivå. 

Däcktyp 

 
Rullmotstånd mätt på 
sandpappersyta  [%] 

Rullmotstånd 
mätt på skrovlig 

yta [%] 
Antal 
däck 

Sommar 1,10 1,58 59 

Vinter, ej avsedda för dubb 
(”friktionsdäck”) 1,01 1,46 18 

Vinter, avsedda för dubb  
men utan dubb vid 
mätningen 

1,11 1,55 11 

Resultaten indikerar att de så kallade friktionsdäcken har ca 10 % lägre rullmotstånd än 
såväl sommardäcken som de odubbade vinterdäck som är förberedda för dubbar men 
som inte var dubbade vid provningen eftersom sådana dubbar på mycket kort tid förstör 
beläggningarna på trumman. 

Det är högst sannolikt att om dubbar hade använts i de dubbförberedda vinterdäcken i 
VTI/TUG-försöken så hade rullmotståndet hos dessa ökat signifikant. Dubbarna innebär 
ju en del ökade deformationer och slag (knackningar) som det är svårt att tänka sig 
skulle kunna ske utan energiförluster. Detta skulle i så fall vara i linje med Kallbergs 
och Scheibes undersökningar enligt ovan, medan Lenners resultat inte skulle stämma in 
i det mönstret. Man måste komma ihåg att Lenners resultat kan vara beroende av vilka 
två bildäck som han har råkat välja i sin jämförelse; skillnader mellan olika sommar-
däck överstiger klart den skillnad man kan vänta sig mellan medeltalen för dubbade 
vinterdäck och sommardäck. 

En samlad bedömning av detta relativt magra material är därför att dubbade vinterdäck 
sannolikt ger ett högre rullmotstånd än sommardäck (5–10 % verkar rimligt men är en 
högst osäker siffra) medan odubbade vinterdäck (friktionsdäck) ger ett ca 10 % lägre 
rullmotstånd än sommardäck. Skillnaden mellan friktionsdäck och dubbade vinterdäck 
skulle i så fall vara 15–20 %, vilket motsvarar ca 3–5 % i bränsleförbrukning. 
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6.3.2 Slitage av däck 
Slitaget av däck beror på trafikparametrar såsom körrytm och hastighet, fordons-
parametrar såsom fordonstyp samt vägmaterial och meteorologiska parametrar. 
Huruvida det föreligger någon skillnad mellan dubbdäck och odubbade vinterdäck vad 
gäller slitage finns i nuläget ingen information kring. 

Det totala däckslitaget ger troligen relativt litet bidrag till PM10-halterna, men det saknas 
uppgifter för svenska förhållanden. Olika uppgifter förekommer i litteraturen. I det 
europeiska projektet PARTICULATES (Luhana m.fl, 2004) sammanställdes 
information från tillgänglig litteratur och utifrån denna drogs slutsatsen att däckslitage 
ger ett bidrag till PM10 på 5–13 mg/fkm, vilket skulle innebära att ca 30 mass-% av 
däckens totala slitage sker som PM10. Man noterar dock att avsevärt högre exempel på 
emissionsfaktorer finns. Mätningar av partikelkoncentrationer och kemisk analys av 
partiklarna i North Carolina i USA indikerar litet eller inget mätbart bidrag till PM10 
emissionerna (Abu-Allaban m.fl., 2003). I CEPMEIP (2002) anges 3,5 mg/fkm för 
personbilar och 18,6 mg/fkm för tunga lastbilar. Liknande värden anges i den 
amerikanska modellen PART5 (5 mg/fkm respektive 22 mg/fkm för personbilar och 
lastbilar), där man antar att alla däckslitagepartiklar är mindre än 10 µm i diameter. 

 
PAH 
I en rapport från Kemikalieinspektionen visade Ahlbom och Duus (1994) att däckslitage 
på väg bidrar till PAH emissioner från fordon och att dessa kan vara av samma 
storleksordning som utsläppen via avgaserna. PAH från bildäck härrör från förslitningen 
av slitbanan på däcket. Vid tillverkning av personbilsdäck används en högaromatisk olja 
(HA-olja) som mjukgörare. HA-oljan innehåller PAH och enligt Ahlbom och Duus är 
förekomsten av PAH i HA-oljan 700 ppm till 30 % beroende på mätmetod. I rapporten 
definieras inte entydigt vad som menas med PAH utan det får ses som en grupp av 
föreningar. Enligt författarna så är PAH i HA-oljor substituerade i övervägande grad. 
Den lägre siffran 700 ppm motsvarar osubstituerade PAH. 

I ett examensarbete vid institutionen för analytisk kemi har några personbilsdäck 
undersökts med avseende på PAH-halt i slitbanan (Larnesjö, 1999). Antalet PAH som 
analyserades var ca 20 st. (osubstituerade PAH) omfattande från treringade (fenantren) 
till sexringade (coronen). Dominerande PAH i slitbanan var fluoranten, pyren, 
benzo(ghi)perylen samt coronen. Summeras de kvantifierade PAH som bestämdes i 
däckens slitbana varierade summa PAH från 60 till 450 ppm beroende på tillverkare och 
år. Tillverkningsåret på de analyserade däcken varierade från 1993 till 1999. Genom att 
beräkna ett medelvärde (N=7) för de analyserade däcken erhåller man att summa PAH 
är ca 190 µg/g gummi. Summa PAH definieras som att samtliga medelhalter av 
analyserade PAH adderas ihop. Med antagandet att 0.2 g gummi avgår från däck per 
fordonskilometer (Baekken, 1993) erhålles att ca 40 µg summa PAH emitteras per 
fordonskilometer. Detta är i relativt god överensstämmelse med den emissionsfaktor 
som rapporterats (28 µg PAH*/km) av Ahlbom och Duus samt motsvarar ungefär 
emissionerna via avgaserna för en personbil med gammal katalysator (Johansson m.fl., 
2001). 

Men det skall observeras att mängden PAH i partiklarna är försumbar om man ser till 
den totala partikelmassan. Sett ur perspektivet att klara miljökvalitetsnormerna för PM10 
spelar PAH-halterna ingen roll, men ur ett hälsoperspektiv kan de ändå vara viktiga. 
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Metaller 
Generellt används i stort sett samma gummiblandningar i dubb-, vinter- och sommar-
däck. I EU-projektet PARTICULATES (Luhana m.fl., 2004), har sammanställts 
uppgifter ur litteraturen angående metallinnehåll i däckgummi (Tabell 23). Däck är som 
synes en källa till främst zink (Zn), men även till järn (Fe), magnesium (Mg) och 
aluminium (Al). Likaså finns kalcium (Ca), natrium (Na) och kalium (K) i förhållande-
vis höga koncentrationer. Zink används ofta som indikator för just däckslitage.  

 
Tabell 23  Sammanställning av, i litteraturen, beskriven metallhalt i däckgummi. Från 
Luhana m.fl. (2004). 

Metall MetallKoncentrations-
intervall (mg/kg)

Koncentrations-
intervall (mg/kg)Metall MetallKoncentrations-

intervall (mg/kg)
Koncentrations-
intervall (mg/kg)

 
 
6.3.3 Slitage av beläggning 

Metaller 
Fältmätningar av asfaltsslitage från dubbdäck som ackumulerats i snö längs E4:n visar 
att det innehåller metaller såsom krom (Cr), koppar (Cu), nickel (Ni), zink (Zn), vanadin 
(V). Dock är de flesta metallerna bundna inne i partiklarna och lakas därför inte ut 
(Lindgren, 1998). 

Studier visar att under vinterperioden ökar transporten av tunga metaller i dagvattnet. 
Detta kan till stor del förklaras med att dubbdäcksavnötningen av beläggningen ökar när 
vägbanan, pga. saltet, hålls våt. För kadmium (Cd), koppar (Cu), bly (Pb) och zink (Zn) 
sker hälften eller mer av transporten under vinterperioden och för kobolt (Co) och 
wolfram (W) ungefär 90 % under denna period (Folkeson, 2005). 

Eftersom analysen av halkbekämpande salt visar på nästan inget innehåll av tung-
metaller i saltet, dras slutsatsen att den ökade koncentrationen i både avrinning och total 
deposition under vintern inte beror på saltet utan på ökat asfaltslitage beroende på 
användningen av dubbdäck i kombination av konstant våt vägbana (Bäckström, 2002). 

Metaller i vägdammet kan ackumuleras i ekosystemet. En tysk studie har visat att 
musslor kan ta upp en mängd olika metaller från vägdamm, främst koppar men även 
metaller från katalysatorer (Zimermann m.fl., 2002), vilka även har påvisats hos ål 
(Sures m.fl., 2001).  
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Övrigt 
Enligt Carlsson och Öberg (1995) beräknas dubbdäcksanvändningen medföra två till 
fyra extra tvättillfällen per vinter och fordon jämfört med om det vore dubbdäcksförbud. 
Detta innebär att dubbdäcksanvändningen i Sverige under en vinter orsakar utsläpp av 
petroleumbaserade lösningsmedel med uppskattningsvis 1 500–3 000 ton. Uppskatt-
ningsvis 75 % av detta går till luften och resten till vatten och mark. 

Förutom fordon så bidrar även beläggningsslitaget till nedsmutsning av gatu- och 
vägmiljön, vilket kan antas påskynda korrosion av byggnader och försämra trivseln. 
Veterligen finns inga studier gjorda kring dessa aspekter. 
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7 Hälsoeffekter 
7.1 Epidemiologi 
7.1.1 Bakgrund och syfte 
Det finns ett stort antal epidemiologiska studier av partiklars hälsoeffekter. Störst 
underlag finns beträffande korttidseffekter av den urbana bakgrundshalten av PM10 på 
dagligt antal dödsfall. På senare år har fokus riktats mot fina (< 1µm) och ultrafina  
(< 0,1 µm) partiklar, vilka främst härrör från förbränning, och utifrån storlek och 
sammansättning ofta bedöms som särskilt toxiska. Ännu finns dock få epidemiologiska 
studier som kunnat belysa skillnader i effekterna av partiklar med olika ursprung och 
sammansättning. Vägdamm utgör en typ av partiklar vars hälsokonsekvenser är 
bristfälligt kända (WHO, 2005).  

Att högre korttidshalter av partiklar ökar antalet akutbesök eller inläggningar för 
lungsjukdomar, bl.a. astma, har konstaterats i ett stort antal studier från varierande 
miljöer. WHO (2000a) anger sammantaget en ökning av det dagliga antalet inläggningar 
för lungsjukdom med 0,8 % per 10 µg/m3 ökad halt av partiklar mätt som PM10. WHO 
(2000b) anger dessutom i sitt beräkningsprogram för hälsokonsekvenser av luft-
föroreningar att antalet inläggningar för hjärtsjukdom ökar med 0,9 % per 10 µg/m3 
ökad halt av PM10, men detta samband är inte lika väl underbyggt som effekten på 
inläggningarna för lungsjukdom.  

Studier av hur korttidshalten av PM10 påverkar antalet dödsfall visar sammantaget på att 
en ökning av partikelhalten ger en större procentuell effekt på dödligheten i lungsjuk-
dom än på dödligheten i hjärt-kärlsjukdom. Då hjärt-kärldödsfallen är så många fler till 
antalet kommer dock de flesta ”extra” dödsfallen att uppkomma inom denna kategori. 
WHO (2000) anger att sammanvägt ökar det dagliga antalet dödsfall per dygn med i 
genomsnitt 0,7 %, antalet dödsfall i lungsjukdom med 1,2 % och antalet hjärt-
kärldödsfall med 0,8 % per 10 µg/m3 ökad halt av partiklar mätt som PM10. Tar man 
hänsyn till kumulativa effekter över några veckor blir effekten ungefär dubbelt så stor 
(Zanobetti m.fl., 2002; Zanobetti m.fl., 2003). För de tio största städerna i APHEA2 
(stort hälsoinriktat partikelprojekt), inklusive Stockholm, var punktestimaten för 
kumulativa effekten av PM10 beroende på modell 1,08–1,45 per 10 µg/m3, och i 
Stockholm 1,82–1,93 per 10 µg/m3. Den urbana bakgrundshalten av PM10 i Stockholm 
inkluderar då bidraget från vägdamm. 

Långtidshalterna av partiklar (PM10) har i flera studier uppvisat samband med främst 
sänkt lungfunktion och bronkitsymtom, men betydelsen för uppkomsten av allergi och 
astma är oklar (WHO, 2003). Studierna har tolkats peka på att en ökad långtids-
exponering av PM10 på 10 µg/m3 ger en ökad risk på cirka 10 % för kronisk bronkit hos 
vuxna. Hos schweiziska barn konstaterades sambandet till bronkit i haltområdet  
10–33 µg/m3 av PM10. Det finns även äldre studier där partiklar mätt som totalhalt av 
svävande partiklar (TSP), som är mer influerad av grova partiklar, haft samband med 
förekomsten av bronkitsymtom och kronisk bronkit. Effekten behöver alltså inte vara 
begränsad till fina partiklar (PM2.5). 

Det finns ett par amerikanska studier med omfattande data om olika riskfaktorer där 
man under längre tid följt dödligheten i relation till bostadsmiljöns luftföroreningshalt 
(WHO, 2003; WHO 2005). I den mindre “Harvard Six Cities Study” gav en förhöjd 
långtidsexponering med 10 µg/m3 av PM2.5 en ökad dödlighet på 14 %. Den betydligt 
större studien ACS med fler exponeringsnivåer fann en hälften så stor effekt; 10 µg/m3 
av PM2.5 gav en ökad dödlighet på 7 %. Dessa två undersökningar har båda varit 
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föremål för en ny oberoende analys, vilken i allt väsentligt kom till samma slutsatser 
som de ursprungliga analyserna. Utifrån dessa studier har för PM10 angivits en ökning 
på 4,3 % per 10 µg/m3. Eftersom dessa studier jämfört amerikanska städer utan hänsyn 
till gradienter inom dessa, och skillnaderna partikelhalt till stor del beror på sekundärt 
bildade partiklar (sulfater mm), är det inte troligt att studierna ger rätt bild av hur lokala 
utsläpp från trafiken påverkar dödligheten (Forsberg m.fl., 2005). En grov uppskattning 
utan källspecifika riskkoefficienter talar dock för att mer än 1 800 förtida dödsfall per år 
i Sverige kan tillskrivas tätorternas egna bidrag till partikelhalterna (Forsberg m.fl., 
2005). 

Nedan ges en sammanställning om partikelföroreningars effekter i epidemiologiska 
studier med relevans för frågeställningar om vinterdäckens effekter.  

 
7.2 Epidemiologiska studier 
Vägdamm i panelstudier  
Det finns i den publicerade epidemiologiska litteraturen endast ett fåtal studier som 
specifikt berört effekter av PM10 eller grovfraktionen under vårvintern när man har 
förhöjda halter på grund av vägdamm. Tre finska panelstudier har följt astmatiker under 
tider när förhöjda halter av vägdamm åtminstone periodvis rapporterats ha förekommit. 
Dessutom finns en analys av partikelkomponenter i multicenterstudien PEACE som är 
av intresse. 

Den första finska panelstudien baseras på barn i Kuopio som ingick i den EU-finansi-
erade multicenterstudien PEACE. Under 57 dygn följdes 39 astmatiska barn och man 
fann med stigande partikelhalt en viss sänkning av lungfunktionen (mätt som maximalt 
utandningsflöde – PEF) på morgonen (Pekkanen m.fl., 1997). En större effekt 
konstaterades för PM10 än för partikelantal eller sot. Särskilt stor effekt hade medel-
värdet av PM10-halten under de senaste fyra dygnen. 

I en senare panelstudie från samma finska forskargrupp undersöktes 49 barn med 
kroniska luftvägsproblem boende i Kuopio (Tiittanen m.fl., 1999). I denna studie 
beräknades halten av grova partiklar indirekt, dvs. genom att halten av fina partiklar 
(PM2.5) subtraherades från halten av PM10. Dessutom beräknades halten av 
resuspenderat vägdamm (som PM10) med hjälp av halten av aluminium. Ett problem är 
att under den bara 35 dygn långa studien så var korrelationerna mycket höga mellan de 
olika partikelfraktionerna, varför det är omöjligt att separera deras effekter. Hosta 
rapporterat i dagboken hade med ett par dagars fördröjning ett signifikant samband med 
PM10, resuspenderat vägdamm, grovfraktionen och finfraktionen. För lungfunktion sågs 
inget tydligt samband. 

I en tredje finsk panelstudie studerades 57 vuxna astmatiker från Helsingfors under 
6 månader, varvid man fann en viss sänkning av lungfunktionen (PEF) med stigande 
halter av ultrafina partiklar (Penttinen m.fl., 2001). Grovfraktionen hade en omvänd 
effekt på lungfunktionen som författarna tror förklaras av problem att i den statistiska 
analysen ta hänsyn till årstidseffekter på lungfunktionen. 

För vissa av platserna som ingick i den europeiska PEACE-studien om luftförorenings-
effekter på barn med astmaliknande problem analyserades partikelkompositionen för 
PM10. Något oväntat konstaterades då en tendens att kisel, som ofta ses som en markör 
för mineralpartiklar, hade samband med lungfunktionen (PEF) och främst slemupp-
hostningar (Roemer m.fl., 2000). Denna tendens sågs bl.a. i Umeå, Oslo och Kuopio. 
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Vägdamm i registerstudier gällande Stor - Stockholm  
I en studie finansierad av Vägverket var syftet att med epidemiologiska tidsseriestudier 
jämföra hälsoeffekterna av PM10 dominerat av vägdamm med de ”genomsnittliga” 
effekterna av PM10 respektive med effekterna av PM10 dominerat av partiklar med annat 
ursprung (Forsberg och Segerstedt, 2004). Studien avser effekterna på dygnsvis antal 
dödsfall (totalt exklusive externa orsaker) samt sjukhusinläggningar för all sjukdom i 
hjärta och kärl respektive andningsorgan bland personer inom 41 församlingar i 
StorStockholm. Registerdata hade inhämtats från Epidemiologiskt centrum vid 
Socialstyrelsen. Studiepopulationen bestod av cirka 1,2 miljoner boende med i 
genomsnitt 28 dödsfall per dygn, 50 inläggningar för hjärtkärlsjukdom per dygn 
respektive 20 inläggningar per dygn för andningsorganen. Dödsfallsdata avser åren 
1994–2000 och inläggningsdata 1994–2002.  

Dessutom ingår i studien dygnsvis antal diagnossatta akutbesök för astma (i genomsnitt 
11 per dygn) och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL, i genomsnitt 3 per dygn) vid 
8 sjukhus. Akutbesöksdata hämtades från landstingets databas och avser befolkningen i 
Stockholm samt 10 kranskommuner, ungefär motsvarande den population som 
avgränsas med de 41 församlingar som ingår i dödsfalls- och inläggningsdata.  

Studien baseras på strategin att med traditionell metodik först kvantifiera exponerings-
responssamband för PM10 generellt i StorStockholm, och därefter motsvarande samband 
under episoder med lokalt genererade höga PM10-halter orsakade av vägdamm. 
Dessutom har kvantifierats exponerings-responssamband för tid som inte räknas till 
episoder med vägdamm. Detta gav möjlighet att jämföra de tre exponerings-respons-
koefficienterna, och det blev möjligt att skatta vilken risk som förhöjda partikelhalter på 
grund av vägdamm medför, uttryckt med urbana bakgrundshalten av PM10 som 
exponeringsmått.  

Studien utnyttjar halt- och väderdata som Stockholm Luft- och bulleranalys (SLB) vid 
miljöförvaltningen i Stockholm redan förfogade över när undersökningen skulle 
genomföras. Eftersom inga särskilda mätningar inrymdes och inga specifika data 
beträffande halter av vägdamm fanns, var det nödvändigt att inom studien undersöka 
alternativ att identifiera perioder med vägdamm. Dessa episoder karaktäriseras av höga 
halter av grova partiklar främst i gatunivå. Grovfraktionen uttryckt som PM10-PM2.5 har 
kunnat studeras enbart från och med 1999 då PM2.5 började mätas kontinuerligt med 
TEOM-instrument. PM10 finns mätt med samma teknik samtliga år från och med 1994. 

Alternativa metoder att identifiera perioder med vägdamm gav mycket överensstäm-
mande resultat, varför de epidemiologiska analyserna har baserats på de data som 
medgav studium av längsta möjliga tidsperiod. 

Genom att dra bort halterna vid bakgrundsstationen i Aspvreten söder om Stockholm 
från den urbana halten i Stockholm (ovan tak), erhölls variationerna i det lokala 
tillskottet, dvs. den urbana halten rensad från variationerna i den regionala halten 
präglad av långdistanstransport. Det visade sig då att variationen i dygnsmedelvärdet av 
grovfraktionen (PM10-PM2.5) mycket väl följer variationen i det lokala tillskottet av 
PM10 (halten utöver bakgrundshalten mätt i Aspvreten). Genom att dessutom studera 
variationen i detta lokala halttillskott av PM10 i relation till variationen i NOx på samma 
plats, så erhölls en indikation på i vilken grad det lokala tillskottet av PM10 förklaras av 
avgaser (som ett resultat av emissioner och spridningsförhållanden). I studien 
utnyttjades sedan dessa relationer simultant för att identifiera perioder med stort inslag 
av vägdamm.  
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Den urbana bakgrundshalten av PM10 vid SLB:s huvudstation på Söder i Stockholm 
filtrerades till en ny PM10-variabel som indikerar det lokala tillskottet utöver vad som 
förklaras av avgashalten (indikerad med NOx). Detta gjordes genom en upprepad vägd 
regression (med minsta kvadratmetoden) med korrigering för bakgrundshalten av PM10 i 
Aspvreten, NOx-halten på Söder samt systematiska haltnivåskillnader mellan åren. 
Detta lokala tillskott bedöms till största delen utgöras av vägdamm. Med den använda 
klassificeringen är halterna av PM10 är i genomsnitt cirka 50 % förhöjda under de totalt 
457 observationsdygnen med vägdammsexponering under 1994–2002. Halterna under 
tid som ingår i respektive epidemiologisk analys framgår i Tabell 24 hämtad från 
projektets slutrapport (Forsberg och Segerstedt, 2004). 

 
Tabell 24  Halter (µg/m3) under perioderna inom hälsostudierna (från Forsberg och 
Segerstedt, 2004). 

Lag 01 
Medelvärde, 
variationsvidd 

1994–2000 
(dödsfall) 

1994–2002 
(inläggningar) 

1998–2002 
(akutbesök) 

PM10 totalt 14,5 (4,0–53,3) 14,6 (2,3–66,5) 14,2 (2,3–66,5) 

PM10 ej vägdamm 12,5 (4,0–46,0) 12,5 (2,3–46,1) 11,9 (2,3–46,1) 

PM10 vägdamm 21,5 (7,8–53,3) 20,7 (7,8–56,5) 21,2 (9,3–56,5) 

PM10 ej bedömbara 14,8 (5,2–40,1) 14,6 (3,5–66,5) 13,9 (3,5–66,5) 

 

Hälsodata används i studien med dygnsupplösning (Forsberg och Segerstedt, 2004). Då 
ett observationsdygn enligt den filtrerade serien haft höga halter av vägdamm, och även 
föregåtts av minst ett dygn med höga vägdammshalter, har detta klassificerats som ett 
observationsdygn där partikelhalten de två senaste dygnen (lag 01) präglats av 
vägdammsexponering. Inga dygn under juni–juli klassades som vägdammsexponerade, 
medan många dygn under vår-vintern gjorde det.  

Därefter beräknades den relativa riskökningen (%) per 10 µg/m3 ökning av PM10-halten 
som medelvärde under de två senaste dygnen (lag 01) för PM10 totalt, PM10 från 
vägdammsklassade dygn respektive PM10 från dygn ej klassade som vägdammsdygn.  

Sambandsanalyserna i studien utfördes med poisson-regression med det gängse 
antagandet att den naturliga logaritmen av förväntat antal (fall) respektive dag är linjärt 
relaterad till halten. Analyserna baserades på en s.k. generaliserad additiv modell där 
även icke-linjärt specificerade funktioner användes för att korrigera för effekten av vissa 
variabler som temperatur, daggpunktstemperatur och årstidsmönster. Justering har även 
skett för veckodag, influensaperioder samt pollen (akutbesök för astma). Alla 
analyserna gjordes med respektive utan ozonhalten inkluderad i analysen. 

Studien visade att en ökning av PM10-halten (totalt) är förenad med en högre förekomst 
(0,5–3,4 % per 10 µg/m3) av samtliga studerade utfall (Forsberg och Segerstedt, 2004) 
(Figur 37). Ökningen är dock statistiskt säkerställd (p< 0,05) bara för effekten på 
inläggningar för andningsorganens sjukdomar (3,1 %). Observationen av en generell 
riskökning består vid samtidigt beaktande av ozon i modellen, utom beträffande akut-
besök för KOL. 
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För vägdamm ses den starkaste ökningen per haltökning på antal akutbesök för astma 
(4,2 % per 10 µg/m3 utan ozon och 3,9 % med ozon i modellen) samt på antalet 
inläggningar för andningsorganen (3,1 och 2,3 % utan respektive med ozon). För dessa 
två utfall har vägdammsexponeringen högre riskkoefficienter per haltökning än PM10 
totalt sett, men skillnaderna mellan koefficienterna är inte statistiskt säkerställda. 
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Figur 37  Procentuell förändring av antal akutbesök för astma respektive KOL vid en 
haltökning på 10 µg/m3 (med 95 %-igt konfidensintervall). Resultat till vänster är med 
ozon i modellen, till höger utan ozon (från Forsberg och Segerstedt, 2004). 

Förutom beträffande akutbesök för astma och inläggningar för andningsorganen har 
vägdamm i övriga fall lägre koefficienter per 10 µg/m3 ökning av PM10 än vad PM10 
totalt uppvisar. Skillnaderna är dock inte statistiskt säkerställda. 
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Figur 38  Procentuell förändring av antal inläggningar för andningsorganen respektive 
hjärt-kärlsjukdom vid en haltökning på 10 µg/m3 (med 95 %-igt konfidensintervall). 
Resultat till vänster är med ozon i modellen, till höger med ozon (från Forsberg och 
Segerstedt, 2004). 

För dygn klassade som ej vägdammsexponerade ses en stark effekt av PM10 på 
inläggningar för hjärt-kärlsjudom (1,5 och 1,4 % utan respektive med ozon) som är nära 
statistiskt säkerställd.  

Sammantaget talar resultaten i denna studie på att halten av PM10 från vägdamm 
påverkar antalet akuta inläggningar för andningsorganen minst lika starkt som PM10-
halten generellt. Effekten av PM10 från vägdamm på antalet akutbesök för astma tycks 
starkare än effekten av PM10 generellt, medan effekten på inläggningar för hjärt-
kärlsjukdom samt på dödlighet tycks svagare för vägdammspartiklar. Inga av dessa 
skillnader är dock statistiskt säkerställda, men en nyligen publicerad genomgång av den 
epidemiologiska litteraturen kring grovfraktionen, talar också för att grovfraktionen har 
en stark effekt på antal akutbesök och inläggningar på sjukhus för astma och andnings-
organen (Brunekreef och Forsberg, 2005). Studien antyder att vägdamm kan ha mindre 
betydelse för akut hjärtsjukdom och dödlighet, vilket litteraturen antyder kan gälla för 
grovfraktionen generellt (Brunekreef och Forsberg, 2005).  

 
Studier med mineraldominerat PM 
I litteraturen finns ett antal studier där det är tämligen tydligt angivet att partikelmassan 
domineras av mineralpartiklar från torra/eroderade områden. Det dagliga antalet 
akutbesök för bronkit påverkades av PM10 från sandstormar i östra delarna av staten 
Washington (Hefflin m.fl., 1994). I Anchorage, Alaska, där en stor del av PM10 utgörs 
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av grovfraktionen och främst består av jord och vulkanisk aska, hade akutbesök för 
astma och problem i övre luftvägarna samband med PM10-halten (Gordian m.fl., 1996). 
Från en studie av 17 sandstormar i Spokane, USA, rapporterades att vindgenererat 
damm inte hade någon effekt på dödligheten (Schwartz m.fl., 1999). 

Å andra sidan har rapporterats att PM10 och grovfraktionen (PM10-PM2.5) dominerat av 
mineralpartiklar i torra områden har påverkat dagligt antal dödsfall. Så var fallet i 
Coachella Valley, Kalifornien (Ostro m.fl., 2000; Ostro m.fl., 2003), liksom i Phoenix, 
Arizona (Mar m.fl., 2000; Mar m.fl., 2003).    

 
Effekter av grov- respektive finfraktionen i PM10 
Det har under senare år ofta med varierande dokumentation som stöd antagits att den 
fina partikelfraktion, vanligtvis definierad som PM2,5, har större effekt på hälsan än den 
grövre fraktionen i PM10. Ett antal epidemiologiska studier har jämfört mortalitetens och 
morbiditetens samband med olika storleksfraktioner av partikelmassa. Brunekreef och 
Forsberg (2005) har jämfört de båda riskkoefficienterna i sådana studier, och funnit att 
den finare fraktionen visserligen har en starkare koppling till mortalitet, men att det för 
morbiditet (inläggningar och akutfall) är små skillnader i det vetenskapliga stödet och i 
relativ riskökning per haltökning. För andningsorganens sjukdomar har den grövre 
fraktionen faktiskt en starkare effekt på sjukhusinläggningar och akutbesök enligt 
litteraturgenomgången.  

Det finns mycket begränsat med epidemiologiska resultat angående samband med 
långtidsexponering för grovfraktionen i kohortstudier. Två amerikanska kohortstudier 
ger inget stöd för en säkerställd effekt av grova partiklar (Brunekreef och Forsberg, 
2005), men dessa studier fann heller inget samband med kvävedioxid, vilket indikerar 
att mätdatas representativitet för trafikföroreningar kan vara låg. Ett problem med att 
jämföra riskkoefficienterna för fin- och grovfraktionen är också att de epidemiologiska 
studierna ofta baseras på en eller ett fåtal mätstationer som ska spegla halten i ett stort 
urbant område. Om mätningarna är mindre representativa på grund av lokal påverkan så 
ökar den slumpmässiga felklassifiseringen av exponeringsnivån, vilket kan resultera i 
att exponerings-responssambanden underskattas. Eftersom sekundärt bildade partiklar 
som till stor del är atmosfärkemiskt bildade (t ex sulfat) utgör en betydande del av 
finfraktionen, är fluktuationerna ofta storskaliga. Detta talar för att enstaka mätstationer 
bättre speglar variation i halten av fina partiklar än variation i halten av grövre partiklar, 
där lokala källor som vägar och markarbeten kan ha större inflytande på mätstationerna.    

Abbey m.fl. (1991) har följt en subkohort av 3 914 deltagare (27–95 år 1977) som 
besvarade ett livskvalitetformulär 1976 som en del av the US Seventh Day Adventist 
Study (the ASHMOG – Adventist Health Smog Study). I denna studie beräknades 
grundincidensen för kronisk bronkit till 0,7 % per år mellan 1977 och 1987, och den 
relativa risken beräknades till 1,15 per 20 µg/m3 PM10, motsvarande en ökad risk av 
0,7 % per µg/m3. Månatliga uppgifter om plats för boende och arbetsplats fanns 
tillgängliga för deltagarna i studien från 1967 till mars 1987. Kumulativa koncentra-
tioner av PM10 beräknades för denna 20-årsperiod. Eftersom PM10 inte mättes på samma 
sätt på alla ställen före 1985 så beräknades PM10 som 75 % av totalhalten av svävande 
partiklar (TSP), dvs. inkluderande grova partiklar. 
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7.2.1 Diskussion 
Nordiska panelstudier som följt lungfunktion och/eller symtom hos astmatiker ger inte 
mycket stöd för att vägdamm påverkat astmatikernas luftvägshälsa. Resultaten är 
motsägelsefulla beträffande effekten på lungfunktionen. Studierna har dock varit små 
och haft få dygn med påtagliga halter av vägdamm. Hosta bland astmatiska barn i 
Kuopio hade samband med resuspenderat vägdamm (Tiittanen m.fl., 1999) och i 
barnastmastudien PEACE påverkade halten av kisel (mätt med PM10-filter) förekomsten 
av slemupphostningar i en grupp städer innefattande bl.a. Kuopio, Umeå och Oslo 
(Roemer m.fl., 2000).  

I en studie från Stor-Stockholm skattades halten av PM10 från vägdamm med hjälp av 
PM10-halerna i och utanför staden, samt NOx-halten i staden (Forsberg och Segerstedt, 
2004). Denna studie har betydligt fler dygn med påtagliga halter av vägdamm. Studiens 
resultat tyder på att halten av PM10 från vägdamm påverkar antalet akuta inläggningar 
för andningsorganen minst lika starkt och antalet akutbesök för astma starkare än vad 
halten av PM10 generellt gör, medan effekten på inläggningar för hjärt-kärlsjukdom 
samt på dödlighet i studien tycks svagare för vägdamm. Eftersom dessa skillnader inte 
är statistiskt säkerställda, kan man dock konservativt säga att PM10 från vägdamm bör 
betraktas förenat med samma risker som PM10 generellt.  

PM10 dominerat av mineralpartiklar påverkade antalet akutbesök för bronkit i staten 
Washington (Hefflin m.fl., 1994) och akutbesök för astma i Anchorage, Alaska 
(Gordian m.fl., 1996). Grovfraktionen (PM10-PM2,5) dominerad av mineralpartiklar i 
torra områden har påverkat dagligt antal dödsfall i Coachella Valley, Kalifornien (Ostro 
m.fl., 2000; Ostro m.fl., 2003) och i Phoenix, Arizona (Mar m.fl., 2000; Mar m.fl., 
2003).  

Brunekreef och Forsberg (2005) fann vid en jämförelse av riskkoefficienterna för grov- 
och finfraktionen att den finare fraktionen visserligen har en starkare koppling till 
mortalitet, men att det för morbiditet (inläggningar och akutfall) är små skillnader i det 
vetenskapliga stödet och i relativ riskökning per haltökning. För andningsorganens 
sjukdomar har den grövre fraktionen snarast en starkare effekt på sjukhusinläggningar 
och akutbesök enligt litteraturgenomgången.  

 
7.3 Toxikologi 
7.3.1 Inledning 
Luftvägarna (Figur 39) delas in i de övre (näshålan, svalget och struphuvudet) samt i de 
lägre luftvägarna (luftstrupe och luftrör). I alveolerna (lungblåsorna) sker utbytet av 
syrgas från inandningsluften mot koldioxid från erytrocyterna (röda blodkroppar), vars 
uppgift är att transportera syre till cellerna och avlägsna koldioxid som förs ut via 
utandningsluften. Normalt utgörs luft av 78 % kväve, 21 % syre samt 1 % av andra 
gaser (t.ex. argon, neon och koldioxid). Förutom gaser kan inandningsluften innehålla 
luftburna partiklar som pollen, endotoxiner och förbränningsrester från fossila bränslen 
(t.ex. polycykliska aromatiska kolväten, PAH). Dessa kan i sin tur binda till större 
luftburna partiklar. Vid inandning följer de luftburna partiklarna med luften in i 
luftvägarna.  
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Figur 39  Människans andningsvägar. 

Luftvägarna täcks av ett lager epitelceller som är involverade i skyddet mot främmande 
ämnen. Detta skydd förstärks av luftvägsmakrofager. Bägge celltyperna kan utsöndra 
olika typer av proteiner som utgör en del av kroppens försvarsmekanismer. Dessa 
proteiner har många olika egenskaper, dels kan de ha en direkt avdödande effekt på 
mikrober, dels kan de attrahera celltyper från blodbanan vars uppgift är att oskadliggöra 
patogener. En del proteiner har dessutom inflammatoriska egenskaper, t.ex. höjning av 
kroppstemperaturen. 

Partiklar som kommit in i luftvägarna kan avlägsnas via tre olika mekanismer:  
i) partiklarna fastnar i det slem som utsöndras från slemhinnorna och kan via 
flimmerhåren transporteras bort, ii) partiklarna fagocyteras (äts upp) av makrofager,  
iii) partiklarna tränger igenom epitelcellagret ut i blodet, lymfan eller tas upp av 
underliggande celler (Hofman m.fl., 2003).  

Största delen av inandande föroreningar deponeras i höger lunga pga. den kortare och 
rakare förbindelsen med luftstrupen, till skillnad från vänster lunga som har en längre 
förbindelse och en böjning i förgreningen av förbindelsen till luftstrupen (Figur 39). 
Höger lunga har större frekvens för cancer än den vänstra, vilket antas bero på den 
högre belastningen av föroreningar (Garland m.fl., 1977). Likaså förekommer cancer 
vanligast i den övre delen av höger lunga (Lulu och Lawson, 1964) vilket stämmer 
överens med större koncentration av föroreningar i denna del av lungan (Igarashi m.fl., 
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1987). Partikelkoncentrationen i luftvägarna är lägst i de breda delarna och ökar 
successivt med att luftvägarna blir trängre med den största ansamlingen i bronkiolerna 
(Figur 39) (Churg och Brauer, 2000).    

 
7.3.2 Partikeltyper 
Partiklar från stadsmiljö har olika ursprung och storlek. Storleksfraktionerna delas 
vanligen in i tre olika kategorier; ultrafina (<0,1 µm i diameter), fina (0,1–2,5 µm, 
PM2,5) och grova (2,5–10 µm, PM10) (Becker och Soukup, 2003). Det är speciellt den 
ultrafina partikelfraktionen som kan tränga djupare ner i luftvägarna, deponeras i 
alveolerna och därifrån vandra ut i blodet. De ultrafina partiklarna består bl.a. av 
organiska ämnen, elementärt kol och metaller. Sammansättningen av beståndsdelarna i 
de olika partikelfraktionerna varierar mellan olika regioner (Churg och Brauer, 2000). 

Fördelningen av de komponenter som ingår i slitagepartiklar från vägbeläggning är 
beroende av vilka material som ingår i beläggningen. Generellt består slitagepartiklar 
från vägbanan av olika kiselföreningar i kombination med metallföreningar som t.ex. 
oxider av järn, aluminium och kalcium. Under vårperioden består den grova fraktionen, 
PM10, i huvudsak av dessa mineralpartiklar (Kupianen m.fl., 2003; Kupiainen m.fl., 
2005; Johansson m.fl., 2004). Förutom slitagepartiklar från vägbeläggningen frisätts 
även partiklar från bromsslitage och däckslitage samt från färgen som bl.a. markerar 
övergångsställen och avgränsning mellan körfält. Metaller som kan relateras till 
bromsbeläggningar är bl.a. koppar, antimon, zink och järn (Johansson m.fl., 2004; 
Adchi och Tainosho, 2004). Andra partiklar som frisätts från fordon och som ingår i 
vägdamm är främst partiklar från förbränning av drivmedel t.ex. kväve- och svavel-
föreningar, organiska ämnen (såsom t.ex. PAH) samt koppar och barium från både 
diesel- och bensindrivna fordon. Tidigare var bly vanligt förekommande i vägdamm, 
men efter utbytet av bly som smörjmedel i bensinen har blyinnehållet i vägdamm 
minskat (Massadeh och Snook, 2002). I och med införandet av katalysatorer i fordon 
sprids nya föroreningar i miljön, vilket medför att metaller som platina, rodium, och 
palladium numera ingår i väggdammspartiklar (Jarvis m.fl., 2001; Gomez m.fl., 2001). 
Dessutom kan korrosion av fordonen ge ytterligare bidrag. Metaller och förbrännings-
rester, även gasformiga, som frisätts kan binda till de olika partikelfraktionerna i 
vägdamm och på så sätt koncentreras. Förutom partiklarna i vägdamm som härrör från 
mänskliga aktiviteter tillkommer sekundärt bildade föroreningar såsom sulfat, nitrat och 
ammonium. Till de naturliga källorna hör havssalter och en stor del av partikelmassan 
kan vara organiskt material som också är naturligt förekommande. Vidare finns 
biologiskt material i form av pollen och lipopolysackarider (LPS), som ingår i Gram-
negativa bakteriers membran, vilka kan binda till partiklar (Burke m.fl., 1973, Chow 
m.fl., 2002; Wilson m.fl., 2002; Artinano m.fl., 2003). 

Förutom storleken är även formen på partiklarna av betydelse för deras förmåga att 
inducera inflammation och att följa med luftströmmen ned i lungorna. Partiklar med 
samma ursprung men olika form har olika förmåga att frisätta cytokiner, där större 
partiklar med liten specifik yta och trombocytform har den största förmågan. Likaså har 
tunna platta partiklar lättare att nå djupt ned i lungorna än kompakta. Metallinnehållet i 
vägbeläggningsmaterialet samt i den sand/grus som används under vintern är också av 
betydelse för materialets inflammatoriska egenskaper. Metallfritt material har lägre 
inflammatorisk effekt än metallinnehållande material av samma typ (Churg och Brauer, 
2000; Holopainen m.fl., 2004). 
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7.3.3 Hälsorisker 
Epidemiologiska studier visar tydligt att inandningsbara partiklar i miljön kan inducera 
eller förvärra luftvägs- samt hjärt-kärlsjukdomar. Effekterna av inandade partiklar yttrar 
sig i form av inflammation i lungor och blodkärlssystemet med bl.a. fel i endotel-
cellernas funktion, prokoagulatoriskt tillstånd (blodet levrar sig lättare) och ökning av 
åderförkalkning som följd. Detta inflammatoriska tillstånd kan ge nedsatt funktion av 
autonoma nervsystemet och hjärtproblem. Speciellt utsatta är människor med luftvägs-
associerade sjukdomar, t.ex. astma, äldre människor med hjärtproblem, diabetiker samt 
små barn, alla grupper för vilka ökad mortalitet har påvisats. Hälsoeffekterna av 
inandningsbara partiklar kan variera beroende på hur den epidemiologiska studien är 
designad, men resultaten pekar i samma riktning (Pozzi m.fl., 2003; Gauderman m.fl., 
2004; Kappos m.fl., 2004; Lacasana m.fl., 2005; Schulz m.fl., 2005; Peters, 2005). 
Dessa effekter är starkare för PM2,5 än för PM10 (Kappos m.fl., 2004).   

Vidare löper personer som bor eller arbetar nära starkt trafikerade vägar risk att drabbas 
av hjärt-kärlsjukdomar associerade med luftföroreningar från trafik (Maheswaran och 
Elliot, 2003; Volpino m.fl., 2004). Generellt förefaller dock luftföroreningar utgöra en 
låg riskfaktor på individuell nivå, men anses utgöra ett allmänt hälsoproblem 
(Raaschou-Nielsen m.fl., 2002). En studie nyligen utförd i Stockholm visar på ökad 
dödlighet i hjärtsjukdomar vid långvarig exponering för PM10 och avgaser (Rosenlund, 
1991). Kronisk exponering för föroreningar i stadsmiljö kan dessutom medföra nedsatt 
förmåga att klara av fysisk ansträngning, vilket i sin tur kan leda till ökad risk för 
påverkan av hjärt-kärl- och andningssystemen (Volpino m.fl., 2004).  

Barn som bor i stadsmiljö har högre nivåer av inflammatoriska markörer i näsan än barn 
från förorter. Dessa markörer associeras med nivåerna av kväveoxid och PM 
(Steerenberg m.fl., 2001). Likaså har nedsatt lungfunktion hos barn i stadsmiljö funnits 
vara associerad med trafikrelaterade luftföroreningar som PM2,5 och kvävedioxid 
(Brunekreef m.fl., 1997; Gauderman m.fl., 2004). Kvävedioxid från trafikrelaterade 
utsläpp har även hos vuxna associerats med nedsatt lungfunktion (Hong m.fl., 2005) och 
tillsammans med luftsuspenderade partiklar med astmaanfall som resulterar i behov av 
akutsjukvård (Penttinen m.fl., 2001; Migliaretti m.fl., 2005).  

Ett fenomen som noterats i bl.a. Storbritannien är att deponerade partiklar från 
luftföroreningar blandade med pollen, där pollen kan adsorbera till dieselpartiklar, 
resuspenderas genom vindar. Vid varmt väder förs dessa partikelmoln upp till högre 
luftlager där luften kyls ned och partiklarna faller till marken, vilket resulterar i 
osedvanligt stor koncentration av partiklar/pollen inom ett område med ”astmaattacker” 
som följd. Detta leder till stor belastning på sjukhusens akutcentraler, där inte bara 
astmatiker, utan även personer som normalt inte lider av luftvägsassocierade sjukdomar 
måste söka vård. 

Undersökningar i laboratorier, där försöksdjur eller humana cellinjer använts, indikerar 
en roll för olika storleksfraktioner och typer av partiklar i patofysiologiska tillstånd 
(Drumm m.fl., 1999; Fuji m.fl., 2001; Van Eeden m.fl., 2001; Becker och Soukup, 
2003). Resultaten pekar på att den grova fraktionen främst orsakar inflammatoriska 
effekter och att detta till stor del kan förklaras av förekomsten av LPS i denna fraktion 
(Van Eeden m.fl., 2001; Drumm m.fl., 1999; Becker och Soukup, 2003; Fujii m.fl., 
2001; Schins m.fl., 2004), medan de fina och ultrafina fraktionerna tycks spela en större 
roll på längre sikt vad beträffar påverkan på andningsvägarna och hjärt-kärlsystemet. 
Detta beror sannolikt på att de fina och ultrafina fraktionerna har en större yta per 
viktenhet vilken kan interagera med omgivningen och penetrera djupare in i vävnad än 
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vad större partiklar förmår (Calcabrini m.fl., 2004; Fujii m.fl., 2001; Becker m.fl., 2002; 
Sharman m.fl., 2004; Donaldsson och Stone, 2003).  

Luft från stadsmiljö innehåller relativt höga nivåer av bakterier, som kan binda till PM, 
främst den grova fraktionen. Kombinationen av bakterie och partikel kan leda till att 
bakterien får hjälp att ta sig till delar av luftvägarna dit de normalt inte kan komma på 
egen hand. Detta beror på att bakterien genom att åka ”snålskjuts” med partikeln 
förändrar sina aerodynamiska egenskaper t.ex. formen. Genom att åka ”snålskjuts” kan 
bakterien nå nya ställen där den kan inducera eller förvärra inflammatoriska tillstånd 
(Becker m.fl., 2002).  

Nyligen har den ultrafina fraktionen uppmärksammats som en potentiell hälsorisk. Små 
partiklar kan tränga djupare in i lungorna medan större (>5 µm) stannar i de övre 
luftvägarna (Oberdorster, 2001). Vid låga koncentrationer av partiklar, dvs. när 
mängden inandade partiklar inte är större än förmågan att ta bort dem, är halverings-
tiden cirka 70 dagar hos råttor och upp till 700 dagar för människa. Utrensningen av 
partiklar förmedlas av makrofager som fagocyterar (äter upp) partiklarna, vilket 
resulterar i frisättning av bl.a. kemokiner, cytokiner och ”reactive oxygen species”. 
Utrensningstiden är beroende dels av partikelkoncentrationen och dels av partikel-
storleken. Ultrafina partiklar har en längre utrensningstid (Oberdorster m.fl., 1994, 
2005) och partikelstorleken har visats vara omvänt proportionell mot frekvensen av 
tumörer och dödsfall till följd av partikelexponering (Heinrich m.fl., 1989; Lee m.fl., 
1986; Schwartz m.fl., 2002). 

De partiklar som fastnar i luftvägar och lungor kan påverka andra organ. Främst har 
effekten på hjärt-kärlsystemet studerats. Denna effekt av partiklarna kommer både från 
de mediatorer som frisätts av aktiverade makrofager som kan påverka hjärtat och 
koagulationen, och genom translokation av ultrafina partiklar in i blodcirkulationen, 
troligen via fagocytering av makrofager eller endocytos av epitel- och endotelceller 
(Gold m.fl., 2000; Liao m.fl., 1999; Nemmar m.fl., 2001; Hoet m.fl., 2004). Partiklarna 
antas utöva sin patofysiologiska effekt genom induktion av lunginflammation, 
accelererad åderförkalkning och påverkan av hjärtfunktionen. I försök på råttor har 
inandade nanopartiklar påträffats i centrala nervsystemet och partiklar som tagits upp av 
nervceller kan transporteras vidare i nervbanorna (Oberdorster m.fl., 2002). Emellertid 
är inte de exakta hälsoriskerna eller de biologiska mekanismerna klarlagda för ultrafina 
partiklar. Försök utförda på råttor visar att inandade ultrafina partiklar som trängt 
igenom epitelcellagret elimineras via mag-tarmsystemet och avföringen samt att endast 
små mängder lagras i lungorna och andra organ (Kreyling m.fl., 2002). Att döma av 
studierna beskrivna i avsnitt 2.1.2 kan en källa till nanopartiklar vara interaktion mellan 
däck och vägbeläggning, varvid däcken har bedömts som den troligaste källan. 

Däck innehåller latex (naturgummi). Det latex som frisätts från däck och som påträffats 
i riklig mängd i luftprover, misstänks kunna inducera både latexallergi och astma 
(Williams m.fl., 1995; Miguel m.fl., 1996; Namork m.fl., 2004).   

Förutom partiklar anses även andra föroreningar som ozon och dieselavgaser (t.ex. 
PAH) som kan adsorbera till partiklar vara involverade i mortalitet som följd av 
trafikrelaterade föroreningar (Le Tertre m.fl., 2002; Penttinen m.fl., 2004; de Kok m.fl., 
2005). PAH kan även frisättas från gummit i däcken (Stephensen m.fl., 2003) och från 
bitumen i asfalten (Murakami m.fl., 2005; Pengchai m.fl., 2005) och kan inducera DNA-
skador (Merlo m.fl., 1997; Farmer m.fl., 2003). 

Metaller som bundit till partikelfraktionerna kan frisättas i kroppen och inducera 
inflammation. Exempelvis kan järn bidra till bildandet av hydroxylradikaler, vilka kan 
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inducera oxidativ stress, skador på cellmembran och mutationer i DNA (Donaldsson 
och Stone, 2003). Men även organiska ämnen adsorberade till partiklar kan inducera 
oxidativ stress (Hitzfeld m.fl., 1997), t.ex. kan PAH interagera med övergångsmetaller, 
som järn, vilket ökar PAH:s förmåga att orsaka DNA-skador (de Kok m.fl., 2005). 

Årstiden spelar också roll för partiklarnas sammansättning och förmåga att inducera 
inflammation. PM10 insamlade under våren har uppvisat större potential att frisätta 
cytokiner än PM10 från vintern, vilket troligen beror på större endotoxininnehåll i 
partiklar från vårperioden (Salonen m.fl., 2004; Salonen m.fl., 2000). Speciellt under 
sommarperioden är ozonkoncentrationen förhöjd, vilket har satts i samband med 
påverkan på det respiratoriska systemet med ökad mortalitet som följd. Samma studie, 
utförd i Helsingfors, indikerade även ett samband mellan dödlighet och förbrännings-
partiklar från fraktion PM10 (Penttinen m.fl., 2004). 

Den individuella skillnaden i ackumulering av partiklar i luftvägarna är påtaglig, med 
hundrafaldiga variationer mellan individer från samma stad. Detta kan möjligen bero på 
lokala skillnader i luftens partikelkoncentration, men beror troligen på att vissa individer 
har större benägenhet att ackumulera partiklar och därmed utveckla sjukdomar (Churg 
och Brauer, 2000). Personer med lungsjukdomar förefaller ha en högre halt större dos 
partiklar i luftvägarna än friska individer (Brown m.fl., 2002), vilket gör denna grupp 
mer utsatt för hälsorisker vid höga halter av PM. I städer med höga halter av luftburna 
partiklar har större andel av fina och ultrafina partiklar påvisats i lungorna hos 
innevånarna än hos befolkning från områden med låga halter (Brauer m.fl., 2001). 
Vidare är deponeringen av antalet partiklar i luftvägarna beroende på om individen är i 
vila eller utövar motion, samt om inandningen sker via näsan eller munnen. Kraftig 
inandning under motionsutövning resulterar i ett större intag av den grova partikel-
fraktionen. Andning genom munnen medför att partiklar deponeras i strupregionen och 
vid andning genom näsan i både näs- och strupregionen med bortfiltrering av partiklar, 
speciellt av den större fraktionen, som inte når de nedre luftvägarna. Partikeldeponer-
ingen är även åldersberoende, varvid barn har den största deponeringen i luftvägarna 
och lungorna, medan vuxna har en större deponering i näsan (Asgharian m.fl., 2004; 
Subramaniam m.fl., 2003). En annan faktor som är av betydelse för den individuella 
påverkan av miljöföroreningar är genetiska skillnader (s.k. polymorfism) mellan 
personer. Exempelvis kan vissa gener saknas eller uttrycka defekta proteiner. I Danmark 
har busschaufförer som saknar gener associerade med reparation av skadat DNA visats 
ha högre andel genetiska skador relaterade till luftföroreningar än kollegor med aktiva 
gener (Knudsen m.fl., 1999).   

Lokala skillnader i typen av partiklar kan även ha betydelse för hälsoeffekter. I 
Helsingfors påvisades ett samband mellan nivån av PM2,5 och koncentrationen av ett 
protein associerat med lungskada (CC16), dock kunde inget samband för detta 
konstateras i Amsterdam och Erfurt trots att dessa städer hade högre nivåer av PM2,5 än 
Helsingfors (Timonen m.fl., 2004). En möjlig förklaring till dessa skillnader kan vara att 
partiklarna i PM2,5 fraktionen från Helsingfors utgörs av andra beståndsdelar än de i 
Amsterdam och Erfurt. Mätningarna utfördes under vinter/vårperioden då dubbdäck 
används i Finland men inte på de andra orterna, vilket kan stödja hypotesen av eventuell 
involvering av PM från dubbdäck. 

   
7.3.4 Inflammationsinducerande förmåga hos partiklar från dubbdäcksslitage 
I ett samarbete mellan VTI, Yrkes- och miljömedicin vid Hälsouniversitetet i Linköping 
och Lunds universitet (Gustafsson m.fl., 2005) undersöktes hälsoriskerna för partiklar 
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genererade från dubbdäck i en provvägsmaskin där vägbeläggningen dels bestod av 
asfaltsbetong (ABT) med granit (P 1) och dels av skelettasfalt (ABS) med kvartsit (P 2). 
För att sätta dubbdäckspartiklarnas inflammationsinducerande förmåga i relation till 
andra, i miljön förekommande, partiklar med känd inflammatorisk effekt undersöktes 
samtidigt partiklar insamlade från Hornsgatan i Stockholm (P 3), tunnelbanepartiklar  
(P 4) och dieselpartiklar (P 5, vattenextraherade från uppsamlingsfiltren och P 6 
metanolextraherade).  

Partiklarnas förmåga att frisätta cytokiner användes som mått för deras inflammations-
inducerande förmåga. IL-6 och TNF-α är proinflammatoriska cytokiner, medan 
kemokinen IL-8 agerar som en aktiverare och kemoattraktor för polymorfonukleära 
leukocyter till inflammationshärden och även anses vara en markör för oxidativ stress 
(Kunkel m.fl., 1991; Ito m.fl., 2004). IL-6 och TNF-α utövar sina proinflammatoriska 
egenskaper genom induktion av akuta fasproteiner från levern, påverkar hypotalamus 
varvid kroppstemperaturen höjs och utövar effekt på hematopoetiska faktorer vilket 
resulterar i en tillfällig ökning av leukocytproduktionen (Calcabrini m.fl., 2004; Fujii 
m.fl., 2001; Becker m.fl., 2002; Sharman m.fl., 2004). Leukocytosis kan resultera i ökat 
antal av omogna granulocyter som kan deponeras i lungorna, varvid de vid aktivering 
av inflammatoriska mediatorer orsakar skada på endotelet (Van Eden m.fl., Chest, 1999; 
116: 43S–46S). Till skillnad från ovanstående proinflammatoriska cytokiner utövar IL-
10 en nedreglerande effekt på den inflammatoriska responsen genom att inhibera 
produktionen av olika cytokiner, däribland TNF (Moore m.fl., 2001). 

Resultatet av cellstudien i Gustafsson m.fl. (2005) indikerar att partiklar från dubbdäck 
kan inducera inflammation i luftvägarna och att denna partikeltyp utgör en minst lika 
stor potentiell hälsorisk som redan kända diesel- och gatudammspartiklar. I under-
sökningen användes humana monocytderiverade makrofager, vilka i tidigare under-
sökningar har visats likna alveolära makrofager, både morfologiskt och funktionellt vad 
beträffar cytokinfrisättning (Gantner m.fl., 1997; Hammerstrom, 1979; Nii m.fl., 1993). 
Kristovich m.fl. (2004) noterade en variation i responsmagnituden hos makrofager från 
samma donator, vilket även förelåg i denna undersökning. Emellertid förelåg samma 
trend i samtliga försök för frisättandet av cytokiner från makrofager. 
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Figur 40  IL-6 frisättning, till odlingsmediet, från makrofager exponerade för 100 µg 
partiklar/ml odlingsmedium av respektive partikeltyp i 18 timmar. P 1= Dubbdäck ABT 
asfalt, P 2= Dubbdäck ABS asfalt, P 3= Gatupartiklar (Hornsgatan), P 4= Tunnel-
banepartiklar (Mariatorget), P 5= Dieselpartiklar vattenextraherade, P 6= Diesel-
partiklar metanolextraherade, Kontroll utgjordes av celler i endast odlingsmedium.  
IL-6 förekomsten analyserades med hjälp av human IL-6 QuantiGlo®-assay (R&D 
systems). I jämförelse med kontroll var p < 0.05 för alla partikeltyperna utom P 4. P 1 
vs. P 4 p < 0.05 och P 1 vs. P 2 p=0,051. Alla värden är medelvärden ± SEM från 3–8 
separata försök med 2–3 exponeringar i vardera försök (Gustafsson m.fl., 2005). 

Samtliga partiklar inducerade frisättning av IL-6, IL-8 och TNF-α, där de från ABT 
med granit (P 1) och de från gatumiljö (P 3) gav den kraftigaste responsen. Vid en dos 
på 10 µg/ml inducerar partiklar från gatumiljö (P 3) en starkare cytokinfrisättning än 
övriga partikeltyper, men vid 100 µg/ml inducerar partiklar från ABT med granit (P 1) 
en minst lika kraftig respons (Figur 40). Detta beror troligen på partiklarnas olika 
toxiska effekt på cellerna vilket ses av att fler celler är viabla för partiklar från ABT 
med granit (P 1) än för de från gatumiljö (P 3) vid denna koncentration, detta förklarar 
också den minskade cytokinfrisättningen vid ökad partikelkoncentration för samtliga 
typer av partiklar. Till skillnad från partiklar från gatumiljö (P 3) kunde inget LPS-
innehåll påvisas för slitagepartiklarna från ABT (P 1) och ABS (P 2), vilket ytterligare 
indikerar att själva partiklarna från dubbdäck är mer potenta att frisätta cytokiner än 
övriga partikeltyper. Av de tre olika storleksfraktionerna har den grova fraktionen visats 
vara den som i huvudsak aktiverar alveolära makrofager (Soukup och Becker, 2001). 
Det är därför möjligt att skillnader i den procentuella fördelningen av partikelstorlekar 
för respektive partikeltyp kan påverka förmågan att inducera cytokinfrisättning från 
makrofagerna. Partiklar från ABT med granit (P 1) inducerade den antiinflammatoriska 
cytokinen IL-10, dock var nivåerna förhållandevis låga. Någon signifikant ökning av 
IL-10 nivåerna för övriga partikeltyper noterades inte.  

Båda slitagepartikeltyperna från ABS och ABT inducerade större cytokinfrisättning än 
partiklar från tunnelbanan (P 4), som nyligen visades utgöra en större hälsorisk än 
gatupartiklar (Karlsson m.fl., 2005). Emellertid hade tunnelbanepartiklarna (P 4) en 
högre celltoxisk effekt än slitagepartiklarna från ABT- respektive ABS-beläggningarna, 
vilket troligen beror på dess förmåga att inducera DNA-skador. Tunnelbanepartiklarna 
visades även kunna inducera oxidativ stress och IL-8 anses vara en markör för detta  
(Ito m.fl., 2004), vilket indikerar att även slitagepartiklar från vägbana har denna 
förmåga.  
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Jämförelse mellan partiklarna från ABT (P 1) och ABS (P 2) visar att den från ABT-
beläggningen med granit (P 1) frisatte högre nivåer av samtliga cytokiner. En hypotes 
har varit att hårdare, mer fragmenteringsbeständigt stenmaterial kan ge mindre partiklar, 
vilket skulle kunna vara mer hälsofarligt.  Studien i provvägsmaskinen visar att den 
hårdare ABS-beläggningen med kvartsit visserligen ger betydligt lägre PM10-halter än 
ABT-beläggningen med granit, men storleksfördelningarna är mycket lika. Detta 
indikerar att storleken inte är relevant som förklaring till skillnaderna i inflammations-
induktion. Istället bör förklaringen sökas bland olikheter relaterade till exempelvis 
mineralogi, morfologi eller ytkemi.  Detta är i överensstämmelse med en norsk studie 
som drog slutsatsen att inte storleken på stenpartiklarna, utan de kvalitativa egen-
skaperna var avgörande för deras cytokinfrisättande förmåga (Låg m.fl., 2004). 

Samma norska undersökning av vilka beståndsdelar i vägbeläggning som inducerade 
cytokinfrisättning i humana lungepitelceller (cellinje A549) visade att PM10 med högt 
innehåll av mineralet plagioklas hade en mycket låg cytokininducerande förmåga och 
rekommenderade vid val av vägbeläggning stenmaterial med högt plagioklasinnehåll 
(Låg m.fl., 2004). Vanlig granit innehåller endast en liten del plagioklas och består i 
övrigt huvudsakligen av mineralerna fältspat, kvarts, hornblände, biotit och muskovit. 
Kvartsit utgörs av sandsten där kvartskornen hålls samman av kiseloxid. Kiseldioxid 
kan utöva hälsoskadliga effekter genom sin förmåga att inducera mutationer (Barrett, 
1994).  

I Gustafsson m.fl. (2005) utgörs slitagepartiklarna från ABT- och ABS-beläggningarna 
av en blandning av slitagepartiklar från dubbdäck och vägbana, varför det kan finnas en 
större andel däckspartiklar, både metaller och latex, i partiklarna från ABT-belägg-
ningen (P 1) än i partiklarna från ABS-beläggningen (P 2). Det latex som frisätts från 
däck och som påträffats i riklig mängd i luftprover, misstänks kunna inducera både 
latexallergi och astma (Williams m.fl., 1995; Miguel m.fl., 1996; Namork m.fl., 2004). 

Humana makrofager har in vitro ingen eller mycket låg frisättning av kväveoxid (NO), 
varför den murina makrofagcellinjen RAW 264,7 användes som en modell för att 
undersöka frisättningspotentialen hos de olika partikeltyperna för NO. Frisättning av 
NO från makrofager kan vara ett tecken på oxidativ stress eller inflammatorisk 
aktivering. Frisatt NO kan snabbt diffundera genom vävnader och exempelvis agera 
som en signalmolekyl eller ha baktericid effekt (Bruckdorfer, 2005). NO kan också 
reagera med superoxid och bilda peroxynitrit som kan orsaka vävnadsskada (Nijkamp 
and Folkerts, 1995). 

Eftersom inandningsbara partiklar i stadsmiljö antas kunna inducera eller förvärra 
luftvägssjukdomar, är det möjligt att NO, som är en inflammatorisk mediator och 
effektormolekyl delvis är ansvarig för luftvägsreaktionen på partiklar. Enligt resultaten i 
Gustafsson m.fl. (2005) inducerar slitagepartiklar från ABT-beläggningen (P 1) och 
partiklar från gatumiljö (P 3) NO-frisättning. Skillnader i den biologiska aktiviteten har 
påvisats mellan den fina och den grova fraktionen, där den fina fraktionen uppvisade 
större förmåga att frisätta NO från RAW 264,7 celler och hade dessutom större 
celltoxicitet (Diociaiuti m.fl., 2001). Det är möjligt att den kemiska sammansättningen 
eller kornformen hos granitpartiklarna inducerade NO-frisättningen. 

De olika partikeltyperna hade ingen effekt på cellinjerna från luftvägarna vad beträffar 
cytokinproduktionen, förutom tunnelbanepartiklarna (P 4) som inducerade en låg men 
signifikant frisättning av TNF-α. Det är möjligt att avsaknaden av respons hos dessa 
celltyper beror på transformeringen till immortaliserade celler, enär bronkceller 
isolerade från human lunga har rapporterats frisätta IL-8 vid exponering för partiklarna 
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(Fujii m.fl., 2001). Den höga bakgrundsfrisättningen av IL-6 och IL-8 från ostimulerade 
BEAS-2B celler kan indikera att denna cellinje uppvisar förändringar gentemot in vivo 
celler. Även Fuji m.fl. (2001) hade en hög bakgrundsfrisättning av IL-8 (500 pg/ml) 
från oexponerade bronkepitelceller. Men det är också möjligt att dessa typer av partiklar 
inte har någon effekt på epitelceller. Emellertid kan de cytokiner som sekreteras från 
aktiverade celler, som makrofager, ha effekt på andra celltyper, eftersom både IL-6 och 
TNF-α kan aktivera proinflammatoriska transkriptionsfaktorer. Cellodlingsmedium från 
humana monocytderiverade makrofager exponerade för partiklar har visats kunna 
inducera proinflammatorisk respons i humant lungepitel (cellinje A549) förmedlat via 
TNF-α (Jimenez m.fl., 2001). Dessutom kan TNF-α sekreterad från stimulerade 
makrofager aktivera gener i RPMI 2650 celler (Lindbom m.fl., manuskript). Eftersom 
partiklarna från gatumiljö (P 3) var positivt för endotoxin är det troligt att åtminstone en 
del av den cytokininducerande effekten härstammar från endotoxininnehållet. 
Emellertid har det visats att makrofager från råtta och människa är mycket mer potenta 
att frisätta TNF-α när de exponerats för både partiklar och LPS än när de enbart 
exponeras för respektive stimuli. Denna kombination ökar också den toxiska effekten av 
partiklarna (Imrich m.fl., 1999).  

 
7.3.5 Sammanfattning 
Partikelföroreningar i omgivningsluften utgör en heterogen blandning av substanser och 
sammansättningen av dessa komponenter varierar beroende på den dominerande källan 
för partiklarna, årstid och meteorologiska förhållanden. Under våren och hösten utgör, i 
stadsmiljö, slitagepartiklar från däck och vägbana en betydande del av dessa partiklar. 

Allmänt anses partikelhalten i luften vara förknippat med hälsorisker, även om andra 
faktorer som genetisk uppsättning och det allmänna hälsotillståndet är av betydelse för 
partiklars förmåga att utlösa sjukdomstillstånd. Epidemiologiska studier visar på ett 
övertygande samband mellan halten PM10 i omgivningsluften och förekomsten av 
luftvägs- och hjärt- och kärlsjukdomar i befolkningen samt befolkningens dödlighet.  

De toxikologiska mekanismerna bakom dessa hälsoeffekter är till stor del i form av 
inflammation i lungor och blodkärlssystemet med bl.a. endotel dysfunktion, 
prokoagulatoriskt tillstånd och ökning av ateroskleros som följd. Detta inflammatoriska 
tillstånd kan ge nedsatt funktion av autonoma nervsystemet och hjärtproblem. Speciellt 
utsatta är människor med luftvägsassocierade sjukdomar, t.ex. astma, äldre människor 
med hjärtproblem, diabetiker samt småbarn, för vilka ökad mortalitet har påvisats. 

Studier som Gustafsson m.fl. (2005) har visat att slitagepartiklar från dubbdäck och 
vägbana kan inducera flera inflammatoriska mediatorer och således starkt bidra till ett 
inflammationsförlopp. Gustafsson m.fl. (2005) visade också att vägbeläggningens 
sammansättning påverkade den inflammatoriska förmågan hos partiklarna vilket är 
positivt eftersom det visar på möjligheterna att anpassa materialval för att minska 
hälsoeffekterna från vägdamm. 

För att minska hälsorisker relaterade till trafikföroreningar bör därför de faktorer som 
bidrar till generering av inandningsbara partiklar hållas under kontroll och i största 
möjliga mån reduceras för att möta EU:s gränsvärden (EEC 1999) gällande 
partikelkoncentrationen.  
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8 Beteendevetenskapliga aspekter på vinterdäck och 
trafiksäkerhet 

8.1 Dubbdäckens effekt på körbeteendet 
Syftet med detta kapitel är att belysa kopplingen mellan beteende och vinterdäcks-
användning. 

Mäkinen (1996) visade i en omfattande studie att däcken har en viss effekt på körbete-
endet. Han studerade två olika grupper, 60 personer i varje. En grupp använde dubbade 
vinterdäck (kontrollgrupp) och den andra gruppen fick övergå till dubbfria vinterdäck 
(testgrupp). Båda grupperna skrev loggbok för fyra separata tvåveckors perioder under 
två vintrar. Frågorna behandlade bl.a. starttid, längd och syfte med körningen samt om 
några speciella problem relaterade till däcken uppstått. Resultaten från denna del av 
studien visade inte på några skillnader mellan de två grupperna. Förutom loggboken 
fick 68 förare utföra tre testkörningar. Körningen registrerades och utfördes i normal 
trafik. För att kunna mäta vilken effekt erfarenhet hade sträckte sig studien över två år. 
Resultaten från år ett visade att förare med dubbdäck höll kortare avstånd till framför-
varande bil och att de i tät trafik gjorde häftigare inbromsningar. Dubbdäcken påverkade 
även hastighetsval och i skarpa kurvor höll man en högre hastighet. Här spelade även 
väglaget in. Vid bra väglag höll förarna lägre hastighet men om väglaget var dåligt så 
var hastigheten högre jämfört med förare som körde med dubbfria däck. Detta visade 
sig särskilt märkbart i körning på motorvägar och liknande. I stadskörning var det 
nästan ingen skillnad. Under det andra året uppvisades fortfarande vissa skillnader även 
om de som fått köra med dubbfria däck under en säsong nu mer eller mindre återvänt till 
det beteende de hade innan studien. Trots detta kunde man uppvisa vissa skillnader. De 
med dubbdäck körde fortare i kurvor och i tätort. I likhet med det första året var även 
avståndet till framförvarande bil kortare. Poängteras bör att studien gällde vintervägar 
där mycket salt används. Slutsatsen var att hastigheten över tid inte påverkas något 
nämnvärt av vilken typ av däck man använder. Möjligtvis kör man något saktare med 
dubbfria däck då omständigheterna är speciellt krävande såsom i kurvor och i tätort.  

Fridstrøm (2000) analyserade olycksdata över de sista 8–10 åren från fyra norska städer 
(Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger). Analyserna baserades på dagliga observa-
tioner av trafikmängd, väderförhållanden, personskadeolyckor samt försäkringsskador. 
Slutsatsen var att användningen av dubbdäck eller dubbfria däck hade förhållandevis 
liten betydelse för trafiksäkerheten. Däremot hade väderförhållanden och väglaget en 
relativt stor betydelse. Enligt Fridstrøm (2000) sjunker hastigheten vid snöfall, men 
däremot har snödjupet mindre betydelse även om en viss hastighetssänkning kan märkas 
under typiska vinterförhållanden. Fridstrøm (2000) kunde också påvisa att dubbdäck på 
dagar med vinterväglag inte hade någon olycksreducerande effekt. Det var snarare 
tvärtom eftersom personskadeolyckorna tenderade att öka med dubbdäck där det ligger 
snö på marken och det råder köldgrader. Istället hade dubbdäcken en markant olycks-
reducerande effekt på sträckor där det inte fanns någon snö på vägbanan. Detsamma 
gällde i situationer när väderförhållanden snabbt slog om och bilisten plötsligt möter snö 
eller is på vägen. Förklaringen av dessa resultat var enligt Fridstrøm (2000) antagligen 
tvådelad: För det första kan det bero på att förare med dubbdäck inte anpassar 
hastigheten till väglaget i lika stor utsträckning som andra utan håller en högre hastighet 
då det snöar eller ligger snö på marken. Denna tendens är stark nog till att mer än 
uppväga den säkerhetseffekt som dubbdäck har. För det andra beror den lägre 
olycksbenägenheten på dubbdäcken och inte på att föraren anpassar hastigheten efter 
väglaget. När det isiga föret kommer överraskande för bilisten är det troligt att 
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dubbdäckens bättre friktion på hård snö eller is ger utslag i en lägre olycksbenägenhet. 
Slutsatsen är att dubbdäcken med utpräglat vinterväglag inte leder till färre olyckor. 
Däremot har det en positiv effekt då väglaget försämras snabbt. En anledning till att 
förarna överraskas kan ju vara att omslaget i temperatur är snabb men en annan som 
Heinijoki (1995) pekade på var att många missbedömer väglaget. Han fann att ju mera 
halka det var desto större chans var det att förarna skulle missbedöma situation. Av 
förarna missbedömde 56 % vägytan och trodde att den var torrare än den var. I 
förhållanden då vägen var mycket hal så var det fortfarande 13 % som bedömde den 
som torr. Till skillnad från studien av Fridstrøm (2000) kunde inte denna studie 
demonstrera någon skillnad i hastighetsval mellan de som använde dubbdäck och 
dubbfria däck och detta gällde oavsett väglaget. 

Förutom väglag finns det ju en rad andra komponenter som påverkar körbeteendet 
såsom ålder, körerfarenhet, bilval osv. Öberg (1994) pekade bl.a. i sin studie på att unga 
förare är mer olycksdrabbade. Vidare hävdar Öberg (1994) att ett problem vid studier av 
trafiksäkerhetseffekten av olika däck, är att däcktyp på fordonet inte är oberoende av 
andra faktorer som påverkar trafiksäkerheten. Ett sådant exempel är unga förare som är 
mer olycksdrabbade och som kanske inte i lika hög grad skaffar dubbdäck som de äldre. 
Om det ska gå att ta hänsyn till alla dessa ”störvariabler” krävs stora mängder data.  

Lundell (1993) introducerade ytterligare en variabel, nämligen attityder. Han studerande 
yrkeschaufförer och fann att en avgörande faktor för trafiksäkerheten var chaufförens 
attityd. Chaufförer med en negativ attityd till trafiksäkerhet körde med vinterdäck i 
sämre skick. Detta var också kopplat till att de inte använde säkerhetsbälte och gjort sig 
skyldiga till flera trafikförseelser och trafikolyckor.  

 
8.2 Inställningen till dubbfria däck 
En rad olika studier har rapporterat dubbdäckens negativa effekt på miljön. Folkeson 
(1992) pekar på att dubbdäcksanvändningen medför en omfattande avnötning av 
vägbeläggningen. Dessa partiklar deponeras sedan i miljön och kan orsaka hälso-
problem. I Oslo har man som mål att reducera dubbdäcksanvändningen till 20 %. En 
viktig anledning till detta är just den stigande oron runt dubbdäckens olämplighet i form 
av partiklar som kan framkalla sjukdomar. Personer med astma eller lungbesvär anses 
vara en högriskgrupp. I Japan har man lyft fram hälso- och miljöeffekter vilket i sin tur 
resulterat i förbud mot dubbdäcksförsäljning (Folkeson, 1992).  

I Sverige är det en relativt hög andel som använder dubbdäck. En studie utförd av NTF, 
Väst (1999) fann att ungefär 60 % kör med dubbdäck. En förklaring till detta är 
inställningen till dubbdäck. Amundsen (2002) fann i sin studie att många av dem som 
idag har dubbdäck på bilen uppger att trafiksäkerhet är en viktig faktor vid val av nya 
däck. Hälften av dem som idag har dubbdäck skulle känna sig otrygga om de var 
tvungna att köra med dubbfria vinterdäck. Detta var något som speciellt gällde de äldre 
och kvinnor. I en annan norsk undersökning uppgav över 90 % av dem som använde 
dubbdäck att trafiksäkerhet var en mycket viktig faktor vid val av nya vinterdäck (Vaa, 
1997). I Mäkinens (1996) studie tillfrågades förarna om vikten av att använda dubbade 
däck. Av förarna svarade 75 % att de ansåg att det var nödvändigt att använda dubbdäck 
i vintertrafik. I samma studie erbjöds förarna att köpa dubbfria vinterdäck till halva 
priset mot dubbade vinterdäck. Trots detta skulle mer än 60 % av förarna ändå köra med 
dubbade däck.  
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Eftersom de flesta idag använder dubbade däck kan man anta att deras uppfattning om 
dubbfria däck bygger mer på en förutfattad mening snarare än verkliga förhållanden. Då 
Amundsen (2002) frågade en grupp bilister som körde med dubbfria däck var det endast 
5 % som uppgav att de kände sig otrygga då de körde på vinterväglag. Detta bekräftas 
också av Mäkinens (1996) studie som fann att de förare som under två säsonger kört 
med dubbfria däck ändrade sin inställning. Då de fick erbjudande om att gratis välja 
vinterdäck var det endast 25 % som skulle välja dubbade däck. En slutsats kan därför 
vara att acceptansen skulle öka om man uppmuntrade förarna till att pröva på dubbfria 
däck. Men det vore fel att ignorera de studier som visar på en ökning av olyckstalet och 
därmed behövs även andra åtgärder.  

Krokeborg (1998) och Konagai m.fl. (1993) menar att förarna behöver ändra sitt 
körbeteende speciellt under halkiga förhållanden. Krokeborg (1998) tror på information 
och kampanjer som en framkomlig väg att nå förändring även om han inte underskattar 
det ansvar som väghållarna, däckfabrikanterna samt däckförsäljare har. Utmaningen 
ligger i att ge förarna bättre kunskap om däck, vägkondition, avsikten med körhastighet 
under olika vägförhållanden och så vidare. Även ett ökat samarbetet med trafikskolor 
vore enligt Krokeborg (1998) önskvärt. Det är nödvändigt att lägga mer kraft i att lära 
unga förare att anpassa hastigheten efter vägförhållanden och hålla större avstånd till 
framförvarande bil. Väghållarens uppgift kan sedan vara att se till att vägens kondition 
sköts på ett ändamålsenligt sätt. Med detta menar han mer frekvent vägrengöring och ett 
mera effektivt användande av salt.   

 
8.3 Vinterdäckslagen 
Krav på att använda vinterdäck vid vinterväglag gäller för personbilar, lätta lastbilar och 
bussar som väger högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av dessa fordon. Vinterdäck 
kan vara antingen dubbade eller utan dubb. De har andra mönster och annan gummi-
blandning än sommardäck. Lagen om vinterdäck gäller vid vinterväglag mellan 
1 december och 31 mars (SFS, 1999). En aspekt som bör nämnas är att Vägverket i sitt 
arbete med lagen märkt att en stor del av befolkningen uppfattar lagen som en 
dubbdäckslag, dvs. att vinterdäck likställs med dubbdäck. Det kan alltså vara så att 
många väljer dubbdäck ovetandes om att det finns alternativ (Gustavsson, 2006). 

NTF, Väst (1999) skriver i en rapport att vinterdäckslagen har för de flesta inte haft 
någon större praktisk betydelse, man har redan vinterdäck sedan tidigare. Drygt 20 % 
säger att man köpt nya eller begagnade däck just på grund av den nya vinterdäckslagen. 
Det visade sig att 93 % kände till under vilken period vinterdäckslagen gäller medan 
7 % inte kände till det. I nuläget uppskattas 27 % köra med vinterdäck utan dubb och 
72 % med dubbdäck (Däckbranschens informationsråd, 2005). Det var ingen eller 
mycket liten skillnad på svaren mellan män och kvinnor, i olika åldersgrupper och på de 
olika platserna som undersökningen genomfördes på. 

 
8.4 Sammanfattning 
Det finns många studier kring vinterdäck men beteendestudier är inte lika vanligt 
förekommande. De resultat som finns pekar på ett samband mellan däck och 
körbeteende. De som kör med dubbdäck tar ut en viss del av säkerhetsvinsten genom att 
öka sitt riskbeteende. Under vissa omständigheter kör de fortare, har kortare avstånd till 
framförvarande bil och gör häftigare inbromsningar. Trots detta visar en longitudinell 
studie att skillnaden avtar ju längre tid förare kör med dubbfria däck. Detta kan också 
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vara en förklaring till att studier som analyserat trafikolyckor inte funnit några märkbara 
skillnader mellan dubbade och dubbfria däck. Trots detta är det viktigt att poängtera att 
resultaten inte är entydiga. I vissa väderleksförhållanden verkar dubbdäcken leda till 
färre olyckor. Detta gällde främst då väglaget ändrades snabbt och föraren överraskades 
av halka och snö. I dessa fall hjälpte däcken till att stävja en olycka. Studier har även 
visat att överrakningsmomentet inte alltid beror på att vägens förhållanden plötsligt 
ändras utan på en felbedömning. Detta skulle då innebära att denna situation är 
vanligare än man tror. Ett problem som lyfts fram är att användningen av dubbdäck inte 
kan isoleras från andra faktorer såsom ålder, kön, körerfarenhet och attityder. Därför 
kan det vara svårt att säga vad som beror på däcken och vad som beror på föraren. För 
att kunna svara på detta skulle det behövas flera kontrollerade studier där samma förare 
under olika förhållanden studeras.  

I ett flertal studier har man lyft fram dubbdäckens negativa effekt på vår hälsa och miljö 
och ambitionen har då varit att få ned användandet. Det höga användandet av dubbdäck 
verkar vara starkt kopplat till våra attityder. Dessa attityder är inte alltid kopplade till 
verkliga förhållanden utan många gånger baserade på förutfattade meningar. Resultaten 
visar även att trafiksäkerheten är en viktig orsak till att man väljer dubbade däck. En 
stor andel uppger att de skulle känna sig otrygga om de körde med dubbfria däck. En 
möjlig väg att ändra deras negativa attityder skulle då vara information som lyfter fram 
däckens positiva egenskaper. Trots detta vore det fel att helt bortförklara denna oro 
eftersom viss data pekar på en ökning i olyckstalet. Det man då efterlyser är en rad olika 
insatser riktad till föraren, väghållaren, däckfabrikanter samt däckförsäljare. 
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9 Samhällsekonomi 
9.1 Inledning 
Körning med bil och andra fordon på väg leder till en uppsättning effekter av olika slag, 
där de som påverkas av valet mellan dubbdäck och odubbade vinterdäck diskuterats och 
analyserats i föregående delar av denna rapport. De samhällsekonomiska implika-
tionerna av detta val samt att valen styrs mot en önskvärd fördelning av respektive 
däcksort är det som kommer att diskuteras i detta kapitel. Detta innefattar också en 
genomgång av genomförda studier på området. 

Valet av vinterdäck ger direkta effekter på slitage av vägbana och för trafikolyckor, 
vilka i sin tur resulterar i kostnader av olika slag. När det gäller vägslitage är det möjligt 
att dela upp kostnaderna för detta på de direkta för väghållaren i termer av underhåll av 
vägbanan på marginalen samt olika indirekta poster. Det handlar då bland annat om 
ökade kostnader för städning, biltvätt och liknande på grund av damning, men 
framförallt kan damningen och partikelspridningen förväntas leda till effekter på hälsa 
och miljö (inklusive buller). 

Vidare påverkas effekternas omfattning inte bara av valet av däck. Exempel på andra 
faktorer som också påverkar är DoU-åtgärder, typ av vägbeläggning samt i vilken miljö 
en transport genomförs. Valet av däck ger även samhällsekonomiska effekter av fler 
slag än de ovan nämnda. Två andra effekter av särskild vikt för samhällsekonomin är 
skillnader i framkomlighet och bilkostnader som följer av däckvalet. 

I slutändan är det därför en komplex samverkan mellan dessa faktorer som avgör 
storleken på erhållna effekter och därmed vilket val av däck som är samhällsekonomiskt 
fördelaktigt, givet plats, tidpunkt och fordonsslag. Det kan konstateras att nuvarande 
kunskapsläge inte är tillräckligt för säkra policyslutsatser ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. Med anledning därav målas en ”ideal” bild upp av hur styrning mot 
samhällsekonomisk effektivitet skulle se ut. Det visar sig dock att ett sådant system 
förutsätter tämligen detaljerad information om storlek på olika effekter och deras 
kostnader samt väl utvecklade system för betalning, vilka båda saknas idag. Det leder 
till frågan vad som kan göras för att nå en bit på vägen med mindre detaljerad 
information och trubbigare styrmedel. Detta är något som kan utvärderas med hjälp av 
CBA (Cost/Benefit Analysis). 

 
9.2 ”Ideal” styrmedelskombination – normativ diskussion och 

analys 
För att uppnå önskat beteende när det gäller vilka däck man använder, var och när de 
används och därmed en samhällsekonomiskt effektiv allokering, (en allokering där 
ingen kan få det bättre utan att det är på bekostnad av att någon annan samtidigt får det 
sämre) vill man internalisera de externa marginalkostnaderna som handlingar av olika 
slag medför. Flera av effekterna som nämns ovan ger upphov till externa kostnader, 
men effekternas karaktär skiljer sig åt varför metoderna för internalisering av kostnader 
bör anpassas till detta. 

När det gäller olyckor och därmed också kostnaderna för dessa finns ett inslag av risk. 
Det betyder att det finns en sannolikhet för att de ska inträffa samt olika effekter som 
resulterar i kostnader när de väl inträffar. Försäkringslösningar, som kan drivas på olika 
sätt och av olika aktörer, både offentliga och privata, brukar leda till en effektiv 
organisation för att ta hand om och internalisera kostnader av detta slag. Så borde också 
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vara fallet när det gäller fordonsägares val av däck vintertid. Med ett heltäckande 
försäkringssystem skulle via premier och självrisker möjliggöras för den enskilde 
fordonsägaren att välja däck och anpassa sitt körbeteende samtidigt som steg mot ökad 
samhällsekonomisk effektivitet då tas. 

När det gäller den andra gruppen av effekter, de som följer av slitage från vägbanan, vet 
man med större säkerhet att de kommer att infalla varje gång ett fordon passerar en viss 
vägsträcka. Samtidigt är, som nämnts, effekten ett resultat utav i första hand 
plats/vägsträcka, fordonsslag och däckval, vilket resulterar i att de externa kostnaderna 
kommer att variera med dessa tre parametrar. Det ideala systemet för internalisering av 
dessa kostnader torde vara via så kallad ”road-pricing”, dvs. i det här fallet att ta betalt 
för de externa kostnader för slitage, hälsa, miljö inklusive buller och den extra städning 
som en överfart av viss vägsträcka med ett givet fordon och däck leder till på 
marginalen. 

Genom den sammantagna styrverkan denna kombination av styrmedel ger, skulle en 
effektiv allokering uppnås där ”rätt” däck väljs beroende på var m.m. som transporten 
sker. Nuvarande kunskap på området är dock ännu inte tillräcklig för en ”approach” av 
detta slag. Till exempel kan nämnas att detta bland annat förutsätter bättre kunskap om 
vissa exponerings-respons-samband och hur olycksrisken verkligen påverkas av valet av 
vinterdäck för att säkerheten i marginalkostnadsberäkningarna ska bli högre. 

Trots dessa brister kan det vara värdefullt att genom olika åtgärdsalternativ försöka 
förändra val och användning av olika slag av vinterdäck för att styra mot bättre 
samhällsekonomi om än kanske inte den optimala. I detta läge kan med fördel olika 
alternativ som kommer upp på dagordningen utvärderas med hjälp av CBA. Det handlar 
då om utvärdering av olika val mellan uppsättningar av styrmedel och åtgärder genom 
att systematiskt utvärdera de effekter (normalt sett inklusive monetär värdering av dem) 
som kan förväntas. Därmed kan man både rangordna olika alternativ och även se om de 
olika handlingsalternativen resulterar i en positiv nettonytta för samhället. 

Teorin bakom CBA, hur de låter sig göras och vilka steg som normalt sett ingår samt 
metoder för värdering av de effekter som beaktas vid CBA-analyser behandlas i Bilaga 
1. I nästkommande avsnitt går vi istället över till att referera genomförda studier vilka 
tillämpat CBA-ansatser för ekonomisk utvärdering av dubbdäcksanvändning. 

 
9.3 Svenska studier 
Carlsson m.fl. (1995) studie Dubbdäck – Samhällsekonomiska konsekvenser, verkar 
vara den första riktiga svenska CBA som genomförts. Studiens beräkningar är baserade 
dels på registrerade förhållanden för vintern 1993/1994 och dels på prognostiserade 
värden för vintern 1999/2000. De två mest genomgripande skillnaderna mellan de båda 
vintrarna som antas vid beräkningarna är att under den senare vintern förutsätts hela 
bilparken köra med lättviktsdubb samt att andelen slitstarka beläggningar på det 
allmänna vägnätet blivit större. 

Vidare bygger kalkylen på att olyckrisken sjunker med 40 % procent vid övergång från 
sommardäck till dubbdäck vintertid på landsbygd och med 35 % i urbana områden. 
Motsvarande siffror för övergång till odubbade vinterdäck antogs vara 25 % respektive 
20 %. Vidare antogs att vid ett dubbdäcksförbud skulle 80 % av dem som tidigare körde 
med vinterdäck gå över till att använda odubbade vinterdäck. Detta medan återstående 
20 % istället skulle gå över till att använda sommardäck året runt. 
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Dessa indata och den beräkningsmodell som tillämpas i studien resulterar i netto-
ökningar av samhällsekonomiska kostnader och nyttor jämfört med de båda referens-
alternativen i CBA:n. Detta är ett resultat av att enligt modellen skulle olycksfrekvensen 
öka med 10 % av det totala antalet polisrapporterade olyckor med minst ett fordon, 
vilket motsvarar 20 % av det rapporterade olycksantalet under vintertid. Som följd av 
det ökade olycksantalet beräknas närmare 20 personer fler förolyckas i trafiken på 
årsbasis och ytterligare 170 skadas svårt, enligt modellberäkningarna. Det bör dock 
tilläggas att osäkerheten i dessa beräknade värden blir stor. 

Vidare beräknades slitaget på vägar orsakat av trafik med dubbdäck uppgå till 
300 000 ton 1993/1994 och prognosvärdet för 1999/2000 beräknades till 130 000 ton. 
Den beräknade underhållskostnaden för detta slitage sattes till produkten av ett 
genomsnittspris per ton beläggningsmaterial och antalet ton beläggning som slits bort. 
Vidare bedömdes effekter på framkomlighet vara så små att de kunde negligeras samt 
att hälso- och miljöeffekterna, förutom de som följer av ett ökat behov av biltvättning 
och spolarvätskeanvändning orsakat av kombinationen dubbdäck och salt, utelämnades 
ur kalkylen pga. svårigheter med mätning av dem. 

Angelov (2003) drar slutsatsen från de nedan refererade norska resultaten och en studie4 
av uppruggningseffekten på vägbeläggningar genom trafik med dubbdäck att ett 
fullständigt förbud mot dubbdäck inte är önskvärt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
Med anledning därav utvärderar hon inte något scenario med noll procent dubbdäcks-
användare. 

Vidare inkluderar Angelov (2003) kostnader för partikelemissioners hälsoeffekter samt 
de kostnadskomponenter som beaktas av Carlsson m.fl. (1995). En grundligare 
beräkning ligger till grund för kostnaderna för miljöeffekter och kostnaderna för 
underhåll samt nedsmutsning beräknas med andra metoder i jämförelse med Carlsson 
m.fl. (1995). 

Som referensalternativ använder Angelov (2003) nivån på användning av dubbdäck för 
vintern 2001. En sänkning med 10 % från denna nivå betraktas som rimlig av 
författaren, som därefter ställer frågan hur förändringen ska uppnås. Det norska 
avgiftssystemet tas upp i sammanhanget samt informationskampanjer och en 
procentuell beskattning av dubbdäck i samband med inköp. En svårighet med 
utvärdering av informationskampanjer är att modeller sällan kan beräkna förväntade 
effekter. 

Vidare, i och med 1999 års lag om vinterdäck antar Angelov (2003) att samtliga bilar 
som inte har dubbdäck använder odubbade vinterdäck. Beräknade kostnader och nyttor 
utgår från år 2001 och beräknas endast för Sveriges 13 sydligaste län. Denna 
förenklings utgångspunkt är att vägförhållanden och befolkningstäthet i norra Sverige 
medför att en analys för dessa områden inte är av samma relevans. 

Det sammantagna resultatet av en sänkning av andelen dubbdäcksanvändare med 
10 procentenheter inklusive känslighetsanalys ger inte ett klart svar på frågan om detta 
är samhällsekonomiskt fördelaktigt. Författaren tolkar resultaten som att: 

                                                 
4 Av Jacobsson och Hornwall (1999). 
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• om slitagepartiklarna som bildas genom dubb och vägbana inte är speciellt 
toxiska 

• om dubbade däck ger bättre friktion även i snöslask och modd 

• och om SIKA:s (2002) skattade värden på risk för trafikolycka är låga, 
 

är det säkerligen fördelaktigt med dubbdäck. I annat fall troligen inte, utan istället ger de 
förhållandevis stora minskningarna (i relation till ”fördyringen” i olyckskostnader) i 
kostnader för hälsa och nedsmutsning att dessa sannolikt väger över mot förbättringarna 
i trafiksäkerhet. Med andra ord anser Angelov (2003) det troligt att den samhälleliga 
nettonyttan ökar vid sänkt andel dubbdäcksanvändning under förutsättning att andelen 
inte sjunker under de nämnda 20 procenten som krävs för tillräcklig uppruggning av 
vägbanan. 

 
9.4 Utländska studier 
Vägverket i Finland genomförde ett projekt benämnt Vinter och vägtrafikprojektet, 
vilket löpte åren 1992 till 1995 (Finnish Road Administration, 1995). I projektet 
utvärderas åtta olika scenarier med avseende på samhällsekonomiska konsekvenser av 
respektive scenario samt ett referensalternativ. I samtliga scenarier ingick sänkningar i 
nivå på saltning av vägnätet och/eller förändringar i andel dubbdäcksanvändning. 
Slutsatsen var att referensalternativet, dvs. 95 %-ig andel dubbdäcksanvändare och 
oförändrad nivå på saltning, var fördelaktigt ur samhällsekonomiskt perspektiv. 
Minskad andel dubbdäcksanvändare och/eller sänkt nivå på total saltningsinsats under 
en vinter ökade i samtliga fall den samhällsekonomiska nettokostnaden. 

I det norska väggreppsprojektet utvecklades i mitten av 1990-talet en modell för 
samhällsekonomisk beräkning av förändringar i användning av dubbdäck, vägsaltning 
samt ändringar i hastighetsgränser (Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, 1996, 1997a, 
1997b, 1998). Effekter och kostnader beräknas av modellen avseende trafiksäkerhet, 
hälsokostnader som följer av partikelemissioner (PM10), kostnader för däck, tids-
kostnader, underhållskostnader samt obekvämlighets-/otrevnadskostnader pga. 
nedsmutsning. Modellberäkningarna visar att ett totalförbud mot dubbdäck i Norge 
resulterar i ett negativt nettovärde. Däremot visar modellberäkningarna upp ett positivt 
nettovärde om andelen bilar med dubbdäck i Norges fyra största stadsregioner sänks till 
20 %, där samtidigt användningen i övriga delar av landet förblir oförändrad. 

De största osäkerheterna i beräknade värden för kostnader återfinns hos värden 
relaterade till hälsa. Även dessa skattningar måste dock anses som robusta. Två 
tredjedelar utav skillnaden i olyckstal mellan användning av dubbat kontra odubbat 
tillskrevs i beräkningarna skillnader i friktion, medan återstoden förklaras av försämrade 
vägförhållanden när andelen dubbdäck minskar. Det senare förklaras av att när bilar 
med dubbdäck inte längre trafikerar vägen tar det längre tid för trafiken att nöta bort is 
och hård snö samt att halkig is blir än mer hal, allt annat lika. 

Den naturliga slutsatsen av projektresultatet blir att försöka skapa incitament för 
bilägare i de fyra största tätortsregionerna att inte använda dubbdäck samtidigt som 
dubbdäcksanvändningen förblir oförändrad i övrigt. I praktiken resulterade projektet 
också i att bilägare i Oslo/Akershus fick ett bidrag på 1 000 NOK om de ersatte sina 
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dubbdäck med dubbfria vinterdäck samtidigt som dubbdäcksanvändarna fick betala en 
avgift på 1 000 NOK på årsbasis. 

Målet med detta var att sänka andelen dubbdäcksanvändare ned till nämnda 20 %, vilket 
också nåddes 1999 och 2001. Året därefter drogs dock programmet tillbaka och andelen 
dubbdäcksanvändare skiftade direkt upp till 32 %. Från första november 2004 återin-
fördes ett avgiftssystem med något korrigerade nivåer. 

I Trondheim introducerades ett liknande incitamentsprogram 2001 vilket kommer att 
pågå tills den önskvärda nivån på en 20 %-andel användare av dubbdäck uppnås. Enligt 
hemsidan http://www.piggfritt.com/ (2005-09-07) var andelen dubbdäcksanvändare vid 
utgången av vintern 2003/2004 mindre än 40 %. 

Zubeck m.fl. (2004) behandlar bland annat effekter av dubbdäcksanvändning på 
mänsklig hälsa, trafiksäkerhetsmässiga effekter samt dubbdäcksanvändningens effekter 
på vägslitage. 

Detta följs av en kartläggning av dubbdäcksanvändning i Anchorage, Alaska, vilken 
efterföljs av en ekonomisk utvärdering av denna. Det bedöms att dubbdäcksanvänd-
ningen har en viss positiv nettoeffekt på Alaskas ekonomi och att sänkta olyckstal är 
den dominerande nyttoeffekten. Den ekonomiska utvärderingen delas upp i effekter för 
fordonsägare, staten och olyckskostnader. Hälsokostnaderna inkluderas inte utan 
bedöms vara utan signifikant betydelse för rådande förhållanden i Alaska. När det gäller 
kostnader för fordonsägare delas dessa upp i merkostnader för dubbdäck, ökade bränsle-
kostnader, framkomlighet d.v.s. restidsbesparingar, privata olyckskostnader samt för 
mer biltvättning. 

 
9.5 Slutsatser och diskussion 
Sammanställningen av samhällsekonomiska effekter visar att det inte verkar finnas 
många CBA gjorda avseende jämförelse mellan dubbdäcksanvändning i större eller 
mindre grad kontra odubbade vinterdäck för övrig trafik. Av de studier som refereras är 
det egentligen enbart Carlsson m.fl., den norska studien samt Angelov (2003) som 
renodlat analyserar just den frågeställningen. 

När det gäller den finska studien så bygger en stor del av jämförelserna med referens-
alternativet på förändringar både avseende saltning av vägnätet samt ändrad andel 
dubbdäcksanvändning. Samtidigt, att döma av de engelska sammanfattande rapporterna, 
genomförs ”kompensatoriska” åtgärder, t.ex. förändrad nivå på saltning av vägnätet i 
syfte att hålla vägnätet öppet och/eller höja säkerhetsnivån. Samtidigt ger de redovisade 
resultaten sken av att man för olycksförändringsberäkningen utgått från att man sänker 
frekvensen dubbdäcksanvändning, allt annat lika. Oavsett detta, efter vad som fram-
kommer i den engelska avrapporteringen från projektet blir det svårt med jämförelser 
mellan respektive scenario som redovisas (eftersom storlek och effekter av 
”kompensatoriska” åtgärder inte redovisas) och även med jämförelser med de andra 
studierna. En annan aspekt på denna studie är att den inte beaktar kostnader för effekter 
på hälsa. 

Ett liknande resonemang gäller även för studien av Zubeck m.fl. (2004), vilken också 
den inte inkluderar kostnader för hälsoeffekter eftersom, som nämnt ovan, det inte 
ansågs vara av relevans för förhållanden i Alaska. 

När det gäller studien av Carlsson m.fl. kan konstateras att inte heller den inkluderar 
hälsokostnader. Till detta kan tilläggas att riskvärderingen som ligger till grund för 
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förändringen i olyckstal är tämligen osäker. Därmed blir även värdet på förändringen i 
olyckskostnader tämligen osäkert. Det starka positiva resultatet på samhällelig 
nettonytta verkar dessutom vara starkt avhängigt att kostnader för effekter på hälsa inte 
är inkluderade. Det skulle vara intressant med en känslighetsanalys av riskvärderingens 
påverkan på resultatet. 

Att döma av de studier som inkluderat kostnader för hälsa finns det en hel del som talar 
för att dessa bör inkluderas i en CBA. Antalet förlorade levnadsår pga. tidigarelagd död 
orsakat av partikelemissioner är säkerligen inte negligerbar. Det råder dock viss 
osäkerhet om hur detta bör värderas, vilket vi återkommer till nedan. 

De båda studierna som inkluderar kostnader på hälsa visar på negativ samhällelig 
nettonytta med dubbdäcksanvändning istället för odubbade vinterdäck så länge 
dubbdäcksandelen inte understiger de 20 % som krävs för tillräcklig uppruggning etc. 
av vägytan samt i det norska fallet att andelen dubbdäcksanvändare utanför de fyra 
största tätortsregionerna inte minskar. En preliminär samhällsekonomisk slutsats av 
dessa båda studier sammantaget är att för trafik i glesbygd är det fördelaktigt med så 
stor andel dubbdäcksanvändare som möjligt samtidigt som det kan vara önskvärt att få 
ner dubbdäcksanvändningen till ca 20 % för tätortstrafiken. För att få så liten effekt som 
möjligt på trafiksäkerheten bör då övrig biltrafik använda odubbade vinterdäck. 

Om samtliga fordon enbart användes i antingen tätorts- eller landsbygdstrafik skulle 
uppgiften att styra användningen mot detta eller något liknande bli avsevärt enklare att 
genomföra. Det faktum att bilar som regel trafikerar både landsbygds- och tätortsvägar 
gör dock uppgiften åtskilligt mer komplicerad. Vilka styrmedel som är lämpliga och hur 
de bör tillämpas i en situation då målet är att skapa fördelningar liknande den beskrivna 
är en fråga som kan vara intressant att utvärdera, men låter sig inte göras inom ramen 
för detta arbete. I det följande beskrivs dock några principiella egenskaper för några 
styrmedel som skulle kunna vara aktuella för att uppnå denna styrning. 

Ett första alternativ är tillämpning av ekonomiska styrmedel med regionala skillnader i 
de avgifter som tas ut antingen för att man kör med en viss däckstyp eller vid inköp av 
däck av olika slag. Det förstnämnda kan ske på olika grunder t.ex. fordonets registrer-
ingsadress, eller att som i de norska exemplen ta ut tidsbestämda avgifter/subventioner 
för bilar som används i tätorter med avgiftsuttag. Oavsett vilket av dessa alternativ som 
används kan samtliga av dem resultera olika slag av gränsproblematik. Förväntad 
omfattning av dessa kan med fördel analyseras av framtida forskning. 

Valet av styrmedel kan även förväntas påverka den teknologiska utvecklingen. 
Ekonomiska instrument såväl som olika utformning på lagar och reglingar har betydelse 
för takten på denna utveckling. De dynamiska effekterna på produktutveckling av 
dubbade såväl som odubbade vinterdäck samt olika beläggningsslag verkar inte ha 
analyserats djupare och kan därmed också det ses som en fråga för framtida forskning 
intressant ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Ytterligare ett område där det är önskvärt med ytterligare forskning för att säkerställa 
robustare CBA avseende dubbdäcksanvändning är studier som minskar de osäkerheter 
som finns i dagens effektsamband. I synnerhet gäller det exponerings-responssamband 
samt hur olycksrisken påverkas av ändrad fördelning mellan dubbade och odubbade 
vinterdäck. Vidare kan konstateras att en principiell skillnad mellan olyckseffekten och 
hälsoeffekten är att den förstnämnda slår relativt jämnt över befolkningens alla åldrar 
medan den senare i största utsträckning tar bort levnadsår i slutskedet av livet. 
Nuvarande forskning ger inte något bra svar på om värderingen av förlorade levnadsår 
påverkas av när i livet de bortfaller, men det kan inte uteslutas att så är fallet. Detta är 
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något som i allra högsta grad kan påverka resultaten av CBA för utvärdering av 
vinterdäcksvalet. 

En värderingsaspekt av liknande karaktär hur de kostnader för åtgärder som vidtas för 
att sänka olycksrisken vid vinterväglag står i proportion mot antalet räddade levnadsår 
som räddas genom åtgärden, dvs. hur kostnadseffektiva dessa åtgärder är. Till exempel 
kan noteras att kostnaden för ett sparat levnadsår per viklyktstolpe har skattats till 
6 500 SEK samtidigt som kostnaden för trafikljus i fyrvägskorsningar med stora trafik-
flöden i tätortsmiljö med hastighetsgränsen 50 km/h skattats till 840 000 SEK/levnadsår 
(Ramsberg, 1999). Det står då tämligen klart att vikstolpar sparar fler levnadsår per 
krona än den nämnda investeringen i trafikljus. Liknande jämförelser skulle kunna vara 
av intresse när det gäller kostnaden för biltrafik med dubbade vinterdäck och åtgärder 
för att sänka partikelhalter i tätortsmiljöer vilka resulterar i sparade levnadsår. 

Det kan också konstateras att samtliga effekter som följer av dubbdäcksanvändning och 
odubbade vinterdäck inte blivit värderade. I vilken mån detta påverkar nettokostnads-
bilden har inte gått avgöra inom ramen för detta arbete. Det kan bara konstateras att så 
kan vara fallet. 

Slutligen kan konstateras att det finns en målkonflikt mellan nollvisionens intentioner 
och att spara levnadsår och samhällsekonomiska kostnader genom att minska effekterna 
på hälsa genom sänkt andel dubbdäcksanvändning. Det kanske finns en risk att den 
senare får stryka på foten med nuvarande politik. Ur samhällsekonomisk synvinkel 
skulle det vara fördelaktigt att optimera över båda simultant och ett sätt att uppnå detta 
kanske skulle kunna vara att formulera om nollvisionen till något i stil med – Vi skall 
uppnå noll döda och för tidigt döda orsakade av trafikolyckor och trafikens emissioner 
samt att inga skadas allvarligt till följd av detta. 
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10 Syntes 
Effekterna av val av vinterdäck är, som denna rapport tydligt avspeglar, många och ofta 
svåra att uppskatta. Detta beror till viss del på svårigheter att bedöma/beräkna effekter, 
men också i stor utsträckning på en kunskapsbrist inom flera områden. Inom 
epidemiologi, toxikologi och forskning kring luftkvalitet pågår mycket forskning, men 
för att få ett bättre underlag för att bedöma säkerhetsmässiga effekter av däckval skulle 
nya studier behöva göras. Även forskningen vad avser bullereffekten av dubbar och 
dess reduktionsmöjligheter är mycket bristfällig. 

Att dubbade vinterdäck är en viktig källa till PM10 utefter svenska gator och vägar står 
idag utom tvivel. Såväl fältmätningar som experiment styrker detta påstående. Flera 
andra källor till PM10 finns i vägmiljön, men då PM10 är en masskoncentration, spelar de 
förhållandevis grova partiklarna som bildas vid slitage av vägbeläggning, en viktig roll. 
Likaså bidrar slitaget av vägar till att förhållandevis stora mängder tungmetaller och 
PAH sprids till vägarnas omgivning.  

En övergång från dubbade till odubbade vinterdäck (friktionsdäck) ger signifikanta 
bullerreduktioner vid körning på barmark; störst effekt fås i tätorter med låg hastighet 
och minst effekt på landsbygd. Emellertid finns det stora farhågor för att en sådan 
utveckling skulle åtföljas av en högre saltanvändning, vilket leder till ökad andel våt 
vägbana och ökad andel barmark, vilket i sin tur leder till en ökning av bullernivån. Det 
är en utveckling som i värsta fall skulle kunna balansera den positiva effekten av 
bortfall av buller från dubbarna. En entydigt positiv och kvarstående bullerreduktions-
effekt skulle dock uppkomma om minskad dubbanvändning leder till en ändring av 
väghållarnas policy att använda stora stenstorlekar i vägbeläggningarna och ersätta detta 
med mindre stenstorlekar. Därvid skulle bl.a. en del tunnskiktsbeläggningar få ökad 
användning vilket borde kunna leda till en minskad bulleremission i samhället. Den 
mycket ”bullriga” beläggningstyp som idag helt dominerar det svenska vägnätet 
(ABS16) skulle direkt kunna ersättas av en något ”tystare” typ (t.ex. ABS8 eller 
ABS11) till gagn för de boende längs vägarna och till gagn för ljudkomforten för 
trafikanterna. I tätorter där buller är ett problem skulle ännu ”tystare” tunnskikts-
beläggningar kunna användas. 

En övergång från dubbade till odubbade vinterdäck (friktionsdäck) skulle även ge 
positiva effekter i form av lägre rullmotstånd och därmed lägre bränsleförbrukning och 
CO2-utsläpp. Det är svårt att med någon säkerhet kvantifiera effekten, men rapporten 
visar att rullmotståndet hos ett medelvärde av ett antal friktionsdäck är ca 10 % lägre än 
motsvarande medelvärden för såväl sommardäck som odubbade vinterdäck förberedda 
för dubbar. Bästa uppskattning av skillnaden mellan dubbade vinterdäck och 
friktionsdäck är då ca 15–20 % i rullmotstånd, vilket motsvarar ca 3–5 % i bränsle-
förbrukning. Mätunderlaget är dock magert. 

Ur hälsosynpunkt finns anledning att inte bedöma slitagepartiklar som mindre farliga än 
till exempel förbränningspartiklar. Den epidemiologiska litteraturen talar sammanfatt-
ningsvis för att PM10 från vägdamm, kan förväntas påverka andningsorganens 
sjukdomar. Detta är utifrån studier av grovfraktionen och områden med damm från torra 
omgivningar tämligen väl underbyggt för akuta effekter men mindre väl för kroniska 
(Brunekreef och Forsberg, 2005). Experimentella studier har också visat på 
inflammatoriska effekter av omgivningsluftens grova partiklar av mekaniskt ursprung. 
Möjligen kan även hjärt-kärleffekter uppkomma till följd av systemisk inflammation, 
och i några studier har grovfraktionen haft en starkare effekt än finfraktionen på 
inläggning för eller dödsfall i hjärtkärlsjukdom. Dessa effekter kan även bidra till en 
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ökad mortalitet, åtminstone genom att risken för livshotande tillstånd ökar hos redan 
hjärt- och lungsjuka personer. Det epidemiologiska kunskapsunderlaget medger ännu 
inte tillämpandet av källspecifika riskkoefficienter (WHO, 2003). Bristerna i kunskaper 
om olika partikeltypers effekter leder till att alla antropogena bidrag till PM-halten 
brukar hanteras lika i hälsokonsekvensbedömningar, trots att antagandet inte är särskilt 
sannolikt (Forsberg m.fl., 2005).  

Ur toxikologisk synpunkt visar de, visserligen ännu begränsade försök som genomförts, 
att slitagepartiklar från vägbeläggning och dubbdäck har minst lika stor celleffekt som 
andra trafikrelaterade partiklar. Dock är det tillsvidare oklart vilka egenskaper hos 
partiklarna som ger dessa effekter. Då storleksfördelningarna hos de slitagepartiklar 
som provats i WearTox-projektet, varit mycket likartade, är det rimligt att anta att 
storleken inte har någon betydelse i den typ av cellstudier som användes. Alltså finns 
förklaringen troligen i kemisk sammansättning, ytkemi eller morfologi hos partiklarna. 

Dubbdäck ger, utan tvivel, bättre grepp på de flesta isväglag. Vid de mest fruktade 
väglagen, som t.ex. ”svartis”, ger bra dubbdäck (dubbutstick > 0,9 mm) ett bättre grepp 
och större möjligheter att behålla friktionen än odubbade vinterdäck. Under 0,6 mm 
dubbutstick ger dubbdäck inget förbättrat isgrepp. Som nämnts visade uppföljningen av 
vinterdäckslagen att säkerheten på vägarna förbättrats. Den prognos av olyckseffekt av 
en vinterdäcklag byggde på att i förhållande till sommardäck reducerade dubbdäck vid 
is/snöväglag på landsbygd olycksrisken med 40 % och vinterdäck utan dubbar med 
25 %. Prognosen stämmer väl med utfallet av vinterdäcklagen vilket innebär att den 
samlade effekten av olika vinterdäck fortfarande bör vara i den storleksordningen. 
Vägverkets djupstudie av svåra olyckor visar dock att ingen däcktyp är överrepresen-
terad i förhållande till den genomsnittliga användningen av olika däcktyper. Det 
statistiska underlaget är dock relativt litet vilket påverkar säkerheten i bedömningen.  

Det finns många studier kring vinterdäck men beteendestudier är inte lika vanligt 
förekommande. De resultat som finns pekar på ett samband mellan däck och kör-
beteende. De som kör med dubbdäck tar ut en viss del av säkerhetsvinsten genom att 
öka sitt riskbeteende. Under vissa omständigheter kör de fortare, har kortare avstånd till 
framförvarande bil och gör häftigare inbromsningar. Trots detta visar en longitudinell 
studie att skillnaden avtar ju längre förare kör med dubbfria däck. Detta kan också vara 
en förklaring till att studier som analyserat trafikolyckor inte funnit några märkbara 
skillnader mellan dubbade och dubbfria däck. Trots detta är det viktigt att poängtera att 
resultaten inte är entydiga. I vissa väderleksförhållanden verkar dubbdäcken leda till 
färre olyckor. Detta gällde främst då väglaget ändrades snabbt och föraren överraskades 
av halka och snö. I dessa fall hjälpte däcken till att stävja en olycka. Studier har även 
visat att överrakningsmomentet inte alltid beror på att vägens förhållanden plötsligt 
ändras utan på en felbedömning. Detta skulle då innebära att denna situation är 
vanligare än man tror. Ett problem som lyfts fram är att användningen av dubbdäck inte 
kan isoleras från andra faktorer såsom; ålder, kön, körerfarenhet och attityder. Därför 
kan det vara svårt att säga vad som beror på däcken och vad som beror på föraren. För 
att kunna svara på detta skulle det behövas flera kontrollerade studier där samma förare 
under olika förhållanden studeras.  

I ett flertal studier har man lyft fram dubbdäckens negativa effekt på vår hälsa och miljö 
och ambitionen har då varit att få ned användandet. Det höga användandet av dubbdäck 
verkar vara starkt kopplat till våra attityder. Resultaten visar att trafiksäkerheten är en 
viktig orsak till att man väljer dubbade däck. En stor andel uppger att de skulle känna 
sig otrygga om de körde med dubbfria däck. Till viss del verkar detta bero på 
föreställningar snarare än egna erfarenheter. En möjlig väg att ändra deras negativa 
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attityder skulle då vara information. Eftersom viss data pekar på en ökning i olyckstalet 
så vore det fel att helt bortförklara denna oro. Det man då efterlyser är en rad olika 
insatser riktad till föraren, väghållaren, däckfabrikanter samt däckförsäljare.  

Sammanställningen av samhällsekonomiska effekter visar att det inte verkar finnas 
många CBA gjorda avseende jämförelse mellan dubbdäcksanvändning i större eller 
mindre grad kontra odubbade vinterdäck för övrig trafik. Av de studier som refereras är 
det egentligen enbart Carlsson m.fl. (1995), de norska studierna (Statens Vegvesen, 
Vegdirektoratet, 1996, 1997a, 1997b, 1998) samt Angelov (2003) som renodlat 
analyserar just den frågeställningen. 

Det kan också konstateras att studien av Zubeck m. fl. (2004) samt finska vägverkets 
(Finnish Road Administration, 1995) engelska rapportering visar upp CBA-resultat som 
är svåra att bedöma av skäl berörda i rapportens avsnitt om samhällsekonomi. Ett flertal 
av studierna beaktar inte heller effekter på hälsa och samhällsekonomiska kostnader för 
detta. 

Sammantaget innebär detta att forskning återstår för klarläggande av samhälls-
ekonomiska konsekvenser av valet mellan dubbdäck och odubbade vinterdäck. 

Vidare kan konstateras att det finns ett flertal styrmedel som skulle kunna tillämpas för 
att styra vinterdäcksanvändningen i samhällsekonomiskt önskvärd riktning. Det finns 
skäl att tro att vilken typ av däck som är önskvärt att trafikanter använder påverkas av 
var fordon kör. Om så är fallet bör de styrmedel som tillämpas tillsammans ge 
incitament så att ”rätt” bilar har ”rätt” däck på ”rätt” plats. Lämplig utformning på varje 
”rätt” samt vilka styrmedel och styrmedelskombinationer som resulterar i en sådan 
lösning till så låga samhällsekonomiska kostnader som möjligt är även det uppgifter för 
framtida forskning.  

Slutligen kan konstateras att det finns en målkonflikt mellan nollvisionens intensioner 
och att spara levnadsår och samhällsekonomiska kostnader genom att minska effekterna 
på hälsa genom sänkt andel dubbdäcksanvändning. Det kanske finns en risk att den 
senare får stryka på foten med nuvarande politik. Ur samhällsekonomisk synvinkel 
skulle det vara fördelaktigt att optimera över båda simultant och ett sätt att uppnå detta 
kanske skulle kunna vara att formulera om nollvisionen till något i stil med – Vi skall 
uppnå noll döda och för tidigt döda orsakade av trafikolyckor och trafikens emissioner 
samt att inga skadas allvarligt till följd av detta. 
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Trafikarbetsmässig fördelningen av väglag. 
 De värden som anges för varje väglag är värden för en hel vinter och det är det lägsta 
respektive högsta värdet som anges som ett intervall. 

Vägverket har under fyra vintrar följt upp hur väl vinterväghållningen fungerat. 
Dessa väglagsobservationer för vintrarna 93/94 – 96/97 har VTI analyserat (Möller & 
Wretling, 1998). Nedan redovisas en sammanställning. Regionerna framgår av Figur 1.  

Vinterväghållningsklasserna anges i DRIFT 96 och beskrivs kort nedan: 

A1: nationella stamvägnätet  ÅDT≥16 000   

A2: nationella vägar ÅDT 8 000 – 15 999 eller regionala/lokala vägar ÅDT≥16 000   

A3: Vägar ÅDT 2 000 – 7 999 och regionala/lokala vägar ÅDT 8 000 – 15 999  

A4: Vägar ÅDT 500 – 1 999 

B1: Vägar ÅDT ≤7 999 

B2: regionala/lokala vägar ÅDT < 500 

A-vägar ska vara fria från is/snö inom vissa tidsgränser medan is/snö accepteras på 
B-vägar. 
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 Packad snö/ 

Tjock is 

Tunn is/ 

Rimfrost 

Lös snö/ 

Snömodd 

Spårslitage 

Barmark i spår 

Spårslitage 

Is i spår 

Södra 

Sverige 

     

A1 0 -0.6 0 – 0.8 0.5 – 2.6 0.2 – 2.7 0.1 – 0.4 

A2 0.1 – 0.5 0.3 – 1.5 0.7 – 2.5 0.3 – 2.1 0.1 – 0.6 

A3 0.1 – 1.5 0.2 – 2.2 1.8 – 5.7 1.2 – 4.6 0.2 – 1.8 

A4 2.0 – 8.8 0.9 – 1.1 2.1 – 8.8 1.6 – 5.0 0.2 – 0.7 

B1 6.1 – 16.6 4.4 – 9.3 2.0 – 5.5 2.2 – 13.6 0.7 – 9.4 

B2 6.2 – 17.8 3.3 – 6.7 2.7 – 13.6 1.1 – 4.5 0.8 – 5.6 

Mellersta 

Sverige 

     

A1 0 – 0.1 0 – 1.1 0.2 – 2.5 0.1 – 1.6 0 – 0.1 

A2 0.2 – 0.3 0.4 – 2.0 0.8 – 1.2 1.5 – 1.9 0.2 – 1.2 

A3 0.3 – 1.2 0.7 – 2.1 1.4 – 3.6 2.3 – 5.2 0.8 – 3.3 

A4 0.9 – 2.5 0.8 – 1.2 2.7 – 7.6 2.3 – 7.2 0.8 – 2.6 

B1 5.1 – 6.8 1.8 – 3.9 4.0 – 9.6 4.4 – 9.7 2.5 – 6.5 

B2 12.0 – 20.6 2.0 – 3.6 5.4 – 13.6 2.6 – 6.6 0.7 – 4.8 

Norra  

Sverige 

     

A2 0.1 – 1.5 0.9 – 6.7 0 – 7.3 1.9 – 7.7 0.5 – 3.7 

A3 0 – 2.6 1.6 – 14.3 0.1 – 5.3 4.1 – 14.2 1.5 – 12.4 

A4 1.1 – 8.3 2.0 – 6.1 1.9 – 7.8 8.6 – 13.3 2.1 – 4.4 

B1 10.2 – 36.7 4.6 – 15.3 1.1 – 6.4 6.8 – 9.6 4.5 -17.1 

B2 21.1 – 50.3 2.2 – 7.1 2.1 -11.2 2.6 – 9.1 3.3 – 11.7 
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CBA – teori, tillvägagångssätt och värdering av effekter. 
 
Teori bakom Cost/Benefit-ansatsen 
En naturlig utgångspunkt vid diskussion om välfärdsfrågor och samhällsekonomisk 
analys är det så kallade Paretokriteriet. Det kan användas för utvärdering av 
resursfördelning och innebär att en förändring i fördelning (enbart) är 
paretosanktionerad om den leder till att någon (minst 1) får det bättre utan att någon 
annan samtidigt får det sämre. Paretosanktionerade förändringar leder i riktning mot ett 
paretooptimalt tillstånd, vilket innebär att alla paretosanktionerade åtgärder och 
förändringar vidtagits med andra ord att inga ytterligare förändringar kan vidtas för att 
någon ska få det bättre utan att någon annan samtidigt får det sämre. Enligt ekonomisk 
teori är en paretooptimal allokering av resurser per definition samhällsekonomiskt 
effektiv. 

Paretokriteriet är ett instrument för att rangordna allokering av resurser, men har 
samtidigt vissa begränsningar. En sådan är att kriteriet är mycket restriktivt mot 
förändringar, i synnerhet på transportområdet, eftersom de ofta innebär att någon eller 
några får det sämre. När det gäller vinterväghållning som innefattar saltning är det 
ofrånkomligen så att åtgärden sker på bekostnad av miljön, vilket i sin tur kan resultera i 
produktionsbortfall för markägare och sänkt nytta för exempelvis friluftslivsmänniskor 
m.fl. 

Det betyder att i praktiken kan inte Paretokriteriet användas för bedömning av 
allokering av resurser till olika åtgärder m.m. för vinterväghållningen5. Det blir således 
nödvändigt med en annan regel för utvärdering av allokering av resurser. Dock bör inte 
Paretokriteriet glömmas helt, vilket vi återkommer till nedan. 

Modifierade regler till Paretokriteriet har skapats av bland annat Kaldor (1939) och 
Hicks (1940). Dessa har likartad innebörd, vilket har inneburit att den modifikation till 
Paretokriteriet som tillämpas i praktiken på samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler går 
under benämningen Kaldor-Hickskriteriet.  

Kaldor-Hickskriteriet innebär att en förändring av allokering är sanktionerad om det 
finns en hypotetisk möjlighet för vinnarna i samband med en förändring i allokering att 
kompensera förlorarna så att förlorarna har det minst lika bra som tidigare. Detta 
samtidigt som minst en individ får det bättre än före omallokeringen av resurser. 

Den stora skillnaden mellan Paretokriteriet och Kaldor-Hickskriteriet är att det 
sistnämnda inte anger något krav på att en kompensation mellan vinnare och förlorare 
äger rum, d.v.s. allt som krävs är att det finns en hypotetisk möjlighet till att 
kompensation genomförs6. Den största bristen med Kaldor-Hickskriteriet kan sägas vara 
att kompensationen är hypotetisk, vilket innebär att det bortser från de 
fördelningseffekter som en åtgärd kan föra med sig. Det kan resultera i situationer där 
individer får det drastiskt sämre pga en åtgärd som leder till förbättringar för andra med 
det tillräckliga villkoret att det finns en hypotetisk möjlighet för den senare gruppen att 
kompensera den eller de som får det sämre. 

                                                 
5 Möjligtvis en vinterväghållningsstrategi som enbart innefattar plogning med plogbilar som ej 
avger emissioner till luft och inte heller ökad partikelbildning genom friktion mot vägbanan 
samt halkbekämpning som inte resulterar i någon som helst miljöpåverkan eller tilltagande 
korrosion på fordon etc. 
6 I parantes kan nämnas att om kompensation sedan också äger rum blir omallokeringen också 
paretosanktionerad. 
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Trafikverkens nuvarande tillämpning av lönsamhetskalkyler bygger på Kaldor-
Hickstriteriet i och med att investeringar och åtgärder anses vara samhällsekonomiskt 
lönsamma om deras nytta bedöms överstiga kostnaderna. Åtgärdens nytta beräknas då 
som summan av individernas värderingar av de effekter som den resulterar i, d.v.s. 
betalningsviljan för positiva effekter (t.ex. minskad restid) minus kompensationskrav 
för genomförd åtgärd alternativt betalningsviljan för att den inte genomförs (vilket t.ex. 
kan vara ett resultat av ökat buller eller annan miljöpåverkan). 

 
Generell metod/tillvägagångssätt vid tillämpning av CBA i praktiken 
Det inledande steget i en samhällsekonomisk bedömning är att beskriva projektet eller 
åtgärden/åtgärderna som ska genomföras. Det betyder att man definierar och avgränsar 
vad som ska företas för att lösa det ”relevanta problemet”. 

Som nämnt ovan kan en uppsättning effekter förväntas både av mer direkt och 
indirekt karaktär. Nästa steg är identifiera samtliga sådana effekter av relevans. Som 
också nämnt ovan kan de förväntade mer betydande effekterna ske på restider, 
olycksrisker och miljö. 

När dessa är identifierade blir steg tre att värdera effekterna. Enligt ekonomisk teori 
bör detta ske enligt individernas preferenser. I de fall marknadspriser finns som 
avspeglar preferenserna och värderingar är det oftast lämpligt att använda dessa. 
Samtidigt kan konstateras att en betydande del av de effekter som utfaller inte kan 
prissättas via marknader och marknadsmekanismer. I dessa fall måste värderingen ske 
på andra grunder. Vi återkommer till detta nedan i de delar som behandlar 
värderingsmetoder etc. 

Vid investeringar i infrastruktur kan förväntas att vissa kostnader och en betydande 
andel av de nyttor som uppstår infaller först i framtiden – i framtida tidsperioder. I dessa 
fall måste då de kostnader som infaller i framtida tidsperioder diskonteras till nuvärde. 
Således måste antaganden göras om när i framtiden de infaller, vilken 
diskonteringsränta som ska användas samt avseende livslängden på det utvärderade 
projektet. 

När sedan nyttor och kostnader diskonterats till nuvärden blir det aktuellt med 
avvägning mellan dem. Genom att ta kvoten mellan dem alternativt nyttorna minus 
kostnader genom kostnader erhålls mått som gör det möjligt att jämföra stora projekt 
och åtgärder med de med mindre omfång. 

Avslutningsvis när det gäller den samhällsekonomiska kalkylen över investeringar i 
infrastruktur kan det med avseende på vissa nyckelparametrar och andra antaganden att 
tillämpa känslighetsanalyser. Det kan t.ex. handla om att antaganden som gjorts 
avseende framtida trafikutveckling, priser, projektet eller åtgärdens livslängd, 
värderingar eller tillståndsförändringar på olika områden. 

 
Värdering 
För att kunna göra den samhällsekonomiska analys som CBA innebär är det nödvändigt 
med kännedom om hur mycket individerna i samhället värderar olika effekter. För 
”vanliga” konsumtionsvaror finns fungerande marknader för detta, men problem uppstår 
vid avsaknad av perfekta marknader. En rekommendation är att man i dessa situationer 
försöker efterlikna marknaden i så motto att man så långt som möjligt försöker fånga 
individernas egna värderingar. För detta syfte finns i huvudsak fyra olika metodansatser: 
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• Den första inriktning på metod innebär att man studerar hur människor väljer 
mellan olika alternativ från verkliga valsituationer där den studerade varan också 
är den man är intresserad av. 

 
• Den andra innebär också att man studerar människors val i verkliga situationer 

men med skillnaden att den studerade varan inte är den man är intresserad av. 

 
• Den tredje bygger på studie av människors val mellan olika alternativ i 

kontrollerade experimentella situationer.  

 
• Den fjärde innebär att man studerar människors val när de ställs inför olika 

alternativ i hypotetiska situationer, t.ex. uppmålade via ett scenario i en enkät. 

 
De första två av dessa metodansatser brukar benämnas revealed preference (RP) 

medan de två sistnämnda går under samlingsbenämningen stated preference (SP). 
Att fånga individers egna värderingar kan ofta vara svårt och det finns 

osäkerhetselement i de metoder som tillämpas. I vissa situationer kan svårigheterna att 
fånga individers värderingar eller osäkerhet i de estimat som kan tas fram vara så stora 
att det kan vara nödvändigt att överväga tillämpning av metoder som inte bygger på 
individernas egna värderingar. Värden som härleds i dessa fall bygger som regel på 
värderingar härledda ur olika politiska beslut: 

 
• En första ansats för härledning av värden baserade på politiska beslut är 

beräkning av marginella åtgärdskostnader. Ett exempel marginell åtgärdskostnad 
är kostnaden inklusive installation för en katalysator på bil för uppfyllande av 
maximala emissionsnivåer från bilen7.  

 
• Ett andra alternativ är användning av en skattesats, t.ex., såsom tidigare 

tillämpat, skattesatsen på koldioxid för värdering av utsläpp av detta. 

 
• Ett alternativ som påminner om det första är att skatta skuggpriser, vilket 

innebär skattning av marginella åtgärdskostnader för att uppfylla politiskt satta 
mål och normer. 

 
Som nämnt har de olika ansatserna för och nackdelar av olika slag. Kort kan nämnas 

att en viktig fördel med RP är dess basering på individernas faktiska val och därmed ger 
utryck för deras faktiska preferenser. En nackdel är att det i vissa 
situationer/omständigheter kan vara svårt att urskilja vad som egentligen värderas. Ett 
exempel med anknytning till olycksvärderingen inom ramen för däck och bilval är 
människors vilja att betala för olika däck och bilar med olika säkerhetsegenskaper. Det 
skulle kunna ge information om preferenser och betalningsvilja för ökad trafiksäkerhet. 

Problemet med detta angreppssätt är främst att det kan vara svårt att modellera – 
baserat på statistik – alla de faktorer/känslor etc. som påverkar individers val av däck 

                                                 
7 I sammanhanget kan tilläggas att just detta exempel låg till grund för en tidigare värdering av 
emissioner av kväveoxider. 
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och bil och det pris som bilen ifråga säljs för. Det kan ofta vara svårt att statistiskt 
signifikant utskilja/särskilja de effekter som ska värderas, i det här fallet m.fl. alltså 
värderingen av ökad trafiksäkerhet. Det finns dock exempel när RP varit framgångsrik. 
Ett sådant är värdering av miljö i termer av både buller och även emissioner av annat 
slag genom att jämföra priser på fastigheter som exponeras för olika nivåer av detta. En 
förutsättning för att kunna isolera effekterna av just dessa faktorer är dock tillräckligt 
stora datamaterial. I praktiken innebär det att endast fastighetsmarknader som är 
tillräckligt stora går att tillämpa för RP. En tillräckligt hög frekvens av transaktioner är 
nödvändigt. 

En fördel med SP är dess tillämpbarhet på de flesta tänkbara situationer. En 
förutsättning är dock att individer känner till sin betalningsvilja eller kan välja mellan de 
alternativ som presenteras för denne. I och med att det som regel handlar om mer eller 
mindre hypotetiska situationer som individen ska ta ställning till kan det vara mer eller 
mindre svårt för denne att genuint sätta sig in i den situation som han eller hon ska 
värdera. För att återknyta till värdering av sänkt olycksrisk kan det kanske vara svårt att 
med någon större precision uttrycka en betalningsvilja för sänkning av en risk, som 
redan från början är mycket låg, för något så ogripbart som ett dödsfall. 

Också i denna situation kan det således vara svårt att ta fram ett värde som på ett 
tillförlitligt sätt representerar individers preferenser och därmed återspeglar deras 
värdering av sänkt olycksrisk. Ett exempel där det varit enklare att vid modelleringen 
särskilja trafikanters betalningsvilja med hjälp av SP är vid värdering av restid. 

Det kan konstateras att vilken metod som är lämpligast för värderingar som ska 
tillämpas i samhällsekonomiska kalkyler kan variera från fall till fall. Vad som kan vara 
lämpligt för de olika effekterna som behandlas här är till viss del också det en öppen 
fråga. 
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Liten ord- och förkortningslista 
 

ABS 1. anti blockier system, låsningsfria bromsar (i 
trafiksäkerhetskapitlen) 2. asfaltsbetong, tät (skelettasfalt) 
(i beläggningskapitlet och luftkvalitets-kapitlet) 

 

ABT asfaltbetong 

 

Akuta fasproteiner Proteiner vars koncentration snabbt ökar eller minskar i 
blodet efter en inflammation ex. CRP (C-Reaktivt protein) 

 

Alveoler Lungblåsorna, här sker utbytet av syrgas från luften mot 
koldioxid från blodet. 

 

Ateroskleros Åderförkalkning 

 

Cellinje Celler som gjorts ”odödliga”, vanligen genom att omvandla 
dem till cancerceller. Många olika celltyper finns 
kommersiellt tillgängliga. 

 

Cytokiner ”Cellrörelse”, benämning på en stor grupp substanser som 
utsöndras från celler, t.ex. makrofager, och som kan påverka 
andra celler. Ett slags signalsystem för kommunikation 
mellan celler. En typ är interleukin, t.ex. IL-6, -8, -10. 

 

DNA Deoxyribonukleinsyra, arvsmassan. 

 

 

Endocytos En process som icke-fagocyterande celler använder sig av 
för att föra in ämnen i cellen.  

 

Endotel Cellskiktet som täcker insidan av blod- och lymfkärlen. 

 

Endotel dysfunktion Inflammation i endotelet med bl.a. minskad kärlutvidgning 
som följd.  

 

 

Endotoxiner Vissa delar av bakterier är toxiska och kan framkalla en 
inflammatorisk respons trots att bakterien är död, detta skall 
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skiljas från enterotoxin, som utsöndras från levande 
bakterier. Med endotoxin avses vanligen LPS. 

 

Epidemiologi Läran om sjukdomars orsak, uppkomst och utbredning hos 
befolkningen. Bygger på teoretiska studier och beräkningar. 
Exempel: har människor som bor nära motorvägar större 
frekvens av hjärt-lungsjukdomar än resten av befolkningen? 
Luft-föroreningarna runt motorvägarna mäts och 
hälsotillståndet för innevånare i närområdet undersöks. 
Därefter jämförs dessa data med luftprover och 
hälsotillståndet från områden med låg trafikintensitet.       

 

Epitel  Det ytliga skikt av celler som täcker hud och slemhinnor, av 
vilket det finns flera typer. 

 

Gram-negativ Se lipopolysackarider. 

 

Granulocyt Typ av leukocyt, vit blodcell 

 

Hematopoetiska faktorer Ämnen som styr bildningen av nya blodceller 

 

Hypotalamus Del av hjärnan som bl.a. reglerar hormonbalansen 

 

Inflammation  Kroppens sätt att försvara sig mot mikrober och främmande 
ämnen. Följer efter en lokal vävnadsskada och 
kännetecknas av svullnad, värme och rodnad till följd av 
ökad genomsläpplighet av serum och vita blodkroppar. 
Skall ej förväxlas med infektion, då levande mikrober 
tränger in i kroppen.  

 

Inhibera Motverka 

 

Kemoattraktor Ämne som lockar till sig (attraherar) olika celler. Vanligen 
vita blodceller, försvarsceller 

 

Kemokin En typ av cytokiner vilka bl.a. kan fungera som 
kemoattraktor 

 

Koagulation Stelningen av blodet vid t.ex. sårskada. 
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Leukocyt Sammanfattningsnamn på vita blodceller. 

 

Leukocytosis För många leukocyter i blodet 

 

Lipopolysackarid (LPS) Yttre membranet på Gram-negativa bakterier. Bakterier 
delas in i Gram-negativa och Gram-positiva, vilket innebär 
att de Gram-positiva bakterierna kan ta upp ett färgämne 
(efter den danske läkaren Hans Gram). De Gram-negativa 
bakterierna tar inte upp detta färgämne pga. att de omges av 
ett yttre membran, uppbyggt av LPS. LPS från döda 
bakterier finns överallt i inom- såväl som utomhusmiljön, 
bl.a. bundet till damm. 

 

Makrofag ”Storätare”, härstammar från monocyter och finns i 
vävnaderna, t.ex. i luftvägarna, och spelar en viktig roll vid 
inflammation, dels genom att fagocytera mikrober och dels 
genom att frisätta cytokiner. 

 

Mikrob Mikroorganism; bakterier, virus, svampar, urdjur. 

   

Monocytderiverad Cell som bildas genom att en monocyt (typ av vit blodcell) 
utvecklas till en annan typ av cell t.ex. en makrofag 

 

Monocyter En typ av vit blodkropp med fagocyterande förmåga som 
finns i blodomloppet och kan vandra ut i vävnaden och 
mogna till makrofager. 

 

Morfologi Formlära. Lära om organismernas yttre form och inre 
struktur. 

 

Murin makrofagcellinje Makrofagceller som kommer från mus 

 

Mutation Ändringar i arvsanlagen. Kan resultera i funktionsodugliga 
proteiner eller cancer. 

 

Nano Talfaktor, 10-9, miljarddel t.ex. av en meter. 

 

NO Kväveoxid, denna molekyl kan förmedla signaler till celler 
genom att snabbt diffundera genom vävnader och har 
dessutom en avdödande effekt på mikrober. 
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Oxidativ stress Celler kan som en del av kroppens försvarsmekanismer 
utsöndra ROS för att bryta ned främmande mikrober eller 
partiklar. Balansen kan dock förskjutas så att vävnadsskada 
uppstår om för höga koncentrationer av ROS ansamlas utan 
att brytas ned.  

 

PAH Polycykliska aromatiska kolväten. Benämning på en stor 
grupp cancerogena ämnen som består av kol och väte, vilka 
bildar en eller flera ringar. Härstammar från kol- och 
oljeprodukter och bildas när dessa upphettas.  

 

PM10 partiklar med en aerodynamisk diameter mindre än 10 µm. 

 

PM2,5 partiklar med en aerodynamisk diameter mindre än 2,5 µm. 

 

Polymorfonukleär leukocyt En typ av vit blodcell 

 

Proinflammatorisk Främjar inflammation 

 

Prokoagulatoriskt tillstånd Ett tillstånd under vilket blodet kan levra sig lättare än 
normalt d.v.s. risken för t.ex. en blodpropp ökar 

 

Proteiner Samlingsnamn för molekyler som är uppbyggda av 
äggviteämnen. Har en stor mängd olika funktioner i 
kroppen. 

 

Respiratoriska avser andningsorganen.  

 

SEM standard error of the mean 

 

TNF tumor necrosis factor (se cytokiner) 

 

Trombocyter Blodplättar, platta runda celler, deltar i blodets koagulation. 

 

µm, mikrometer Miljondel av en meter, 10-6 meter. 
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