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1. INLEDNING 
 

1.1 Ämnesbeskrivning 

Dubbdäck har varit tagna för givet vintertid i norden de senaste femtio till sextio åren, men i 

och med dagens miljömedvetenhet har diskussionen om dubbdäckens vara eller icke vara blivit 

synonymt med den första snön. De lärda tvistar om huruvida dubbdäck är farliga eller inte, om 

de utsläpp från vägytan som dubbdäck bidrar till påverkar miljön eller inte. Diskussionen gäller 

vad som händer när dubbdäck används på asfalterade vägar som inte är is- eller snöbelagda, då 

dubbarna på däcken river upp asfalten och frigör dammpartiklar. Dubbdäck anses vara den 

största boven i frågan om utsläpp av partikelmassa med storleken 10, även kallat PM10-utsläpp. 

Den 22 april 1999 kom ett direktiv från Europeiska Unionen som anger den tillåtna PM10-

halten per kubikmeter.
1
 Gränsvärdena anger att halten PM10 inte får vara mer än 50 mikrogram 

per kubikmeter under 24 timmar, detta får enbart överskridas under 35 dagar per kalenderår 

annars bötfälls kommunen. Likaså får utsläppshalten inte vara högre än genomsnittsvärdet 40 

mikrogram per kubikmeter per kalenderår.
2
  

Den 15 november 2009 beslutade regeringen att ge Sveriges kommuner möjlighet att 

förbjuda dubbdäck på en viss gata, vägsträcka eller delar av en gata
3
. Dubbdäcksförbud har 

trätt i kraft de senaste åren i städerna Stockholm, Göteborg och Uppsala. Dubbdäcksförbud 

råder oftast på de gator med mest trafik och de högsta utsläppshalterna. Förbuden på de 

viktigaste gatorna innebär i sin tur att bilister uppfordras att övergå från dubbdäck till 

friktionsdäck. Norge har tidigare haft dubbdäcksförbud men har övergett det och istället antagit 

en dubbdäcksavgift. Finland, Danmark och Island har inget förbud mot dubbdäck under 

vintersäsongen. I Uppsala får bilister köra med vinterdäck mellan 1 oktober och 15 april, och 

enligt lag måste bilister köra med vinterdäck mellan 1 december och 31 mars. Med vinterdäck 

menas friktionsdäck (även kallade dubbfria vinterdäck eller odubbade vinterdäck) eller 

dubbdäck.
4
 Använder bilister sig av den senare varianten är de sedan den första oktober 2010 

förbjudna att köra på Kungsgatan, mellan Strandbodgatan och S:t Olofsgatan. Likaså på 

Vaksalagatan, mellan Storgatan och Kungsgatan.
5
 

                                                 
1
 Air quality standards, http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm [Hämtad: 2013-01-

02] 
2
 Frisch, Lennart, 2002: 8 

3
 TF 1998: 1276. 10 kap. 2§ 

4
 Uppsala kommun, "Vinterdäck", http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Trafik--

gator/Trafik/Renhallning-snorojning/Vintervaghallning-/Vinterdack/Dubbfria-vinterdack-/ [Hämtad: 

2013-01-03] 
5
 Dubbdäcksförbud på del av Kungsgatan och Vaksalagatan 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet i uppsatsen är att se varför Uppsala kommun valt att reglera användningen av dubbdäck 

och vilken roll PM10 har i dubbdäcksdebatten. Frågor som jag vill problematisera är bland 

annat varför beslutet om dubbdäcksförbud fattades. Likaså frågan om vilket underlag och 

premisser dubbdäcksförbudet vilar på samt om förbudet gör någon nytta. För att belysa 

dubbdäcksdebatten och PM10 kommer jag att beröra aspekter av folkhälsan, trafiksäkerheten 

och gränsvärdesbestämmelserna för PM10. Dessa tre aspekter anser jag vara de viktigaste för 

att belysa förbuden mot dubbdäck. Mina huvudsakliga frågeställningar är: 

 

 Vilken betydelse har PM10 och trafiksäkerheten i dubbdäcksdebatten? 

 Vilken funktion utgör trafikplanering/trafikreglering i  

form av dubbdäcksförbud? 

 Varför har dubbdäcksförbud införts i Uppsala? 

 Vilka satsningar på att minska PM10-utsläppen är befogade? 

 

 

2. METOD 

 

2.1 Metod 

Uppsatsen utgörs av kvalitativ forskning, närmare bestämt en litteraturgenomgång av 

vetenskapliga artiklar, rapporter och handlingar som berör dubbdäcksdiskussionen. 

Litteraturgenomgång kan närmare klassas som en kvalitativ innehållsanalys. Det vill säga att 

jag försökt lyfta fram och jämföra de bakomliggande teman i det material som berör 

dubbdäcksfrågan. Jämförelser har gjorts mellan material som behandlar PM10, dubbdäck och 

trafiksäkerhet. Jämförelsen gjordes för att väga argument mot varandra i syftet att belysa de 

frågetecken som omgärdar dubbdäcksfrågan.
6
 Utifrån resultatet har handlingar utfärdade av 

Uppsala kommun redovisats och analyserats för att inge förståelse för vilka premisser beslutet 

om dubbdäcksförbud vilar på. Vidare har intervjuer i form av mailkorrespondens förts, främst 

med sektionschefen på Uppsala kommuns gatu- och trafikkontor vid namn Ann-Britt 

Ådegren
7
. Mailkorrespondens har även förts med en redaktör på Auto Motor & Sport

8
. 

Toxikologer vid Uppsala universitet har även kontaktats för att bekräfta att definitionen av 

PM10 är korrekt
9
. Korrespondensen via mail har haft funktionen att dels förtydliga och räta ut 

diverse frågetecken och dels fylla i små luckor som har uppstått vid studien av material som 

berör dubbdäcksdebatten. Med andra ord har intervjuerna haft funktionen att bekräfta och 

vidareutveckla de påståenden som görs. Fördelar samt nackdelar kan ha uppstått i och med 

denna form av intervju, något som förklaras vidare i avsnitt 2.2.   

Uppsatsens källor utgörs i första hand av handlingar från Uppsala kommun, 

forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar, studier från Statens väg- och 

transportforskningsinstitut (VTI) och Trafikverket. Stockholm och Uppsala läns 

                                                 
6
 Bryman, Alan, 2011: 505-509 

7
 Ådegren, Ann-Britt, 121110-121209 

8
 Brandt, Pär, 121122 

9
 Örberg, Jan & Bergström Ulrika, 121203-130108 
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Luftvårdsförbund (SLB-analys) som är en enhet på miljöförvaltningen i Stockholm har även 

fungerat som källa i uppsatsen
10

. Ulrich Becks teori när det gäller gränsvärden för partiklar 

har även tagit plats i uppsatsen. Övrigt material har använts med funktionen att komplettera de 

luckor som uppstått uppsatsen igenom. Primärkällorna är de forskningsrapporter, 

vetenskapliga artiklar och studier jag använt mig av. Även den mailkorrespondens som förts 

har fungerat som primärkälla. Sekundärkällorna utgörs av de handlingar, dokument och 

rapporter som hänvisar till tidigare utförda studier. Nokian Tyres har inkluderats dels för att få 

in en däcktillverkares syn på frågan samt för att Nokian Tyres rapport har fyllt en funktion 

som sekundärkälla. Detta trots att risk finns för att Nokian Tyres ska agera partiskt i frågan. 

Handlingar från Uppsala kommun har varit essentiella för att belysa det rådande 

dubbdäcksförbudet i Uppsala stadskärna. VTI är ett forskningsinstitut med 

verksamhetsområde inom trafiksektorn. Huvuduppgiften hos VTI ligger i att bedriva 

forskning och utveckling inom infrastruktur, transporter och trafik. Institutet är en statlig 

myndighet som lyder under regeringen och hör till näringsdepartementets verksamhets- och 

ansvarsområde
11

. VTI  har kontinuerligt utfört forskning om dubbdäckseffekter och 

trafiksäkerhet i relation till dubbdäck, något som har varit av stort intresse i besvarandet av 

frågeställningarna. Trafikverket är en statlig förvaltningsmyndighet som ansvarar för den 

samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart
12

. 

Trafikverket är den myndighet som stått för den största delen av forskningen inom området, 

och har i många fall fungerat som utgångspunkt i dubbdäcksdiskussionen.  

 

2.2 Metodkritik/Litteraturkritik 

Litteraturkritik 

Eftersom det redovisade materialet i denna uppsats härstammar från vitt skilda källor är det av 

stor vikt att kontinuerligt betrakta vem som påstår vad och i vilket syfte. Stor osäkerhet och 

ovisshet råder i frågan om faran med dubbdäck och faran med PM10. PM10 är förövrigt ett 

brett och odefinierat begrepp. Det vägdamm som rivs upp när bilister med dubbdäck kör på 

bara vägar kallas PM10, likaså är PM10 det damm som uppstår under ens säng och det 

sanddamm man finner på stränder en varm sommardag.
13

 Detta är viktigt att bära med sig 

uppsatsen igenom. Det är också av stor vikt att förstå skillnaden mellan PM10, PM2.5 och 

partiklar i stort, dessa begrepp är diffusa i sig själv. Eftersom PM2.5 och PM10 enbart anger 

ungerfärlig storlek på en partikel och inte ett ämne i sig så finns en möjlighet att studier och 

rapporter blandar dessa begrepp utan att större försiktighet iakttas. 

Redovisningen av litteratur som berör toxikologi och kemi är inte ämnade att ge en 

fulltständig redogörelse över fältet, utan har som funktion att ge en översiktlig bild och 

förståelse för grunderna i dubbdäcksdebatten. Vidare används det till en begränsad grad källor 

som kan ses som tvivelaktiga. En sådan källa är Motormännen som är ett riksförbund som för 

                                                 
10

 Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund, http://slb.nu/lvf/ [Hämtad: 2013-01-02] 
11

 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), http://www.vti.se/sv/om-vti/om-vti/ [Hämtad: 

2013-01-02] 
12

 Trafikverket, "Om Trafikverket", ttp://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/ [Hämtad: 

2013-01-02] 
13

 EPA, "Basic Information", http://www.epa.gov/pm/basic.html [Hämtad: 2013-01-21] 
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bilisternas talan i trafikpolitiken. Motormännen kan agera partiskt, vilket kan vara av vikt att 

komma ihåg
14

. 

 

Metodkritik 

Att jag har haft mailkorrespondens och inte utfört regelrätta intervjuer kan ha medfört 

nackdelar i och med att man inte har stått öga mot öga med personer man samlat information 

från. Som fördel kan räknas att den intervjuade fått betänketid och haft möjlighet att tänka 

igenom sitt svar. Den intervjuade kan dock ha gjort ett halvhjärtat försök till ett bra svar då 

mailkorrespondens kan upplevas som aningen oseriöst. Mailkorrespondensen har dock inte 

fyllt någon större funktion än bekräftelse av diverse påståenden från det studerade materialet. 

 

2.3 Disposition 

I nästkommande kapitel kommer material som anknyter till PM10 att redovisas. I följande 

kapitel kommer hälsoaspekten och trafiksäkerhet vad gäller dubbdäcksfrågan att presenteras, 

därefter upphandlingar som ligger till grund för beslutet om dubbdäcksförbud i Uppsala. 

Analysen av det material som funnits till hands kommer att redovisas och diskuteras för att 

sedan avsluta med ett kapitel som tar upp slutsatser, diskussion och vidare studier. 

Förenklat så ser dispositionen ut som följande: 

 

 Material som presenterar PM10 redovisas 

 Hälsoaspekten och påverkan på trafiksäkerheten tas upp 

 Dubbdäcksförbudet i Uppsala och vad som ligger bakom 

 Analys av material 

 Slutsats, diskussion och vidare studier 

 

2.4 Avgränsning 

Mitt huvudfokus kommer riktas på Uppsala kommun och det dubbdäcksförbud som råder på 

Kungsgatan och delar av Vaksalagatan. Jag kommer även att använda mig av litteratur som är 

baserade på undersökningar på andra ställen i Sverige (Stockholm & Göteborg) samt en del 

internationell litteratur. De frågor jag rör mig med är främst folkhälsan, trafiksäkerheten, och 

gränsvärden i samband med PM10. Dessa frågor och områden anser jag vara mest relevanta 

för att besvara mina frågeställningar inom den tidsram som ges. Medvetna förkortningar har 

skett när det gäller PM10, då detta fungerar som det generella begreppet. För att underlätta 

läsningen och för att bibehålla en form av konsekventhet i uppsatsen har valet gjorts att kalla 

Trafikverket för just Trafikverket uppsatsen igenom. Trafikverket hette Vägverket innan den 

1 april 2010 när namnet byttes. Trafikverket tog över de uppgifter som handhölls av 

Vägverket, Banverket, Statens Institut för kommunikationsanalys (SIKA) och Rikstrafiken.
15

 

Likaså har valet gjorts att enbart kalla Statens väg- och transportforskningsinstitut för VTI då 

detta är det namn VTI själva använder sig av i sina forskningsrapporter. 

                                                 
14

 Motormännen, "Om oss", http://www.motormannen.se/om_oss/ [Hämtad: 2013-01-02] 
15

 Trafikverket, "Korta fakta om Trafikverket", http://www.trafikverket.se/Om-

Trafikverket/Trafikverket/Snabbfakta-om-Trafikverket/  [Hämtad: 2013-01-02] 
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Uppsatsen behandlar i första hand dubbdäck och friktionsdäck. Utöver friktionsdäck och 

dubbdäck finns året-runt-däck och sommardäck. Året-runt-däck och sommardäck är 

exkluderade i uppsatsen dels på grund av tidsbrist och dels på grund av att diskursen i de 

flesta fall enbart behandlar friktionsdäck och dubbdäck. Litteratur som behandlar PM10 finns i 

överflöd,  jag har dock valt att välja ut material som anses vara mest relevant för uppsatsen 

och som bäst speglar de generella åsikterna när det gäller PM10. Likaså har 

kvävedioxidhaltsproblematiken (NO2) som råder på Kungsgatan i Uppsala exkluderats då den 

inte är lika omdiskuterad och berör helt andra former av regleringar och frågor. Konkreta 

resultat i form av ökad andel trafikolyckor i Uppsala län efter dubbdäcksförbudet har inte 

inkluderats då förbudet i sig är relativt nytt och årliga variationer i vinterförhållanden gör det 

svårt att kunna utläsa en koppling mellan minskad dubbdäcksanvändning och ökade andel 

trafikolyckor i det här skedet. 

 

2.5 Definitioner 

Vid slitage av vägbanor, till exempel vid friktion av dubbdäck mot asfalt, frigörs bland annat 

PM10 partiklar. PM10 (Particulate Matter 10) avser partiklar som är 10 mikrometer i diameter 

(10µm) eller mindre. PM10 är alltså inte ett ämne i sig utan anger vilken storlek det är på 

partiklarna. Partiklar större än PM10 filtreras bort i kroppen vid inandning genom slem och 

cilier (flimmerhår), vilket gör att de inte når ner i lungorna. Partiklar med storlekar av 10µm 

eller mindre kan däremot gå ner i lungorna vid inandning och för individer med stora 

andningsrelaterade hälsoproblem kan dessa partiklar förvärra hälsotillståndet.
16

 För att bättre 

förstå denna storleksskala kan man säga att de minsta pollenfröerna är 2 till 5 mikrometer 

emedan de vanligaste vindburna pollenfröerna har en snittstorlek på 20 mikrometer, det vill 

säga att pollen kan klassas som PM20.
17

  

Friktionsdäck som även kallas odubbade vinterdäck är benämningen på de fordonsdäck 

som kan användas vintertid och som saknar dubbar. Friktionsdäcken skiljer sig från 

sommardäck då de har en mjukare gummiblandning och ett annat mönster. I en del 

sammanhang särskiljer man på europeiska friktionsdäck och nordiska friktionsdäck, där den 

senare är en variant som bättre anpassats till mer krävande vinterförhållanden, ergo nordiska 

vinterförhållanden.
18

 Friktionsdäck är den benämning jag kommer använda när jag diskuterar 

dubbfria vinterdäck i uppsatsen. År 2009 gjorde Auto, Motor & Sport en omfattande 

däckjämförelse. Skillnaden på stoppsträckan mellan de bästa dubbdäcken och de bästa 

nordiska friktionsdäcken låg på hela 12,7 meter. Mellan dubbdäck och europeiska 

friktionsdäck var skillnaden 19,7 meter. Utveckling sker kontinuerligt vilket innebär att 

skillnaderna kan se aningen annorlunda ut idag.
19

 Dubbdäck är som det låter, däck som är 

dubbade för bättre grepp och ökad friktion på våta och is- eller snöbelagda vägar. ESP-system, 

i folkmun kallat antisladdsystem nämns vid ett flertal tillfällen i uppsatsen. Bilar från circa 

                                                 
16

 Örberg, Jan & Bergström Ulrika, 121203-130108 
17

 Weber, Richard W., 1998: 142 
18

 Transportstyrelsen, "Vinterdäck", 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/fordonsregler/Dack/Vinterdack/  

[Hämtad: 2013-01-02] 
19

 Auto, Motor & Sport, "Fulldubbat" 
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2005 och nyare är ofta utrustade med ESP-system och har som funktion att stabilisera bilen 

vid sladd.
20

  

Av de länder som ligger norr om den 60:e breddgraden är det bara Sverige som i 

dagsläget har rådande dubbdäcksförbud vintertid. Det innebär att bland annat Ryssland, de 

nordligaste staterna i Nordamerika
21

, Kanada
22

, Finland och Norge tillåter dubbdäck överallt 

vintertid
23

. Norge använder sig dock av en dubbdäcksavgift i bland annat Trondheim, Oslo 

och Bergen
24

.  I Sverige infördes dubbdäcksförbud år 2010 i Göteborg
25

, Stockholm
26

 och 

Uppsala
27

. Detta förbud gäller främst privatbilism, samhällsviktig trafik såsom polis, 

räddningstjänst och sjukvård har tillåtelse att köra med dubbdäck på gator med 

dubbdäcksförbud enligt Trafikförordningens 11 kap 1§.
28

 I Uppsala råder dubbdäcksförbud på 

Kungsgatan, mellan Strandbodgatan och S:t Olofsgatan samt på Vaksalagatan, mellan 

Storgatan och Kungsgatan
29

. Dispens kan fås från dubbdäcksförbudet ifall man är boende på 

Kungsgatan eller inte kan nå en viss adress utan att trafikera Kungsgatan. Vidare ges dispens 

åt varutransporter som av säkerhetsskäl måste ha dubbdäck. Det vill säga om frakten inte är 

återkommande eller om frakten går från Kungsgatan och vidare till en adress ute på 

landsbygden. Enligt kapitel 11 och 12 i Trafikförordningen (1998:1276) ges dispens.
30

 Länder 

kan också söka dispens från att åtgärda PM10-halterna. Södra Spanien har fått dispens i fem år 

då PM10-halterna anses olösliga på grund av sandstormar som drar in från Sahara.
31

 

                                                 
20

 Insurance institute for highway safety, http://www.iihs.org/news/rss/pr061306.html [Hämtad: 2013-

01-02] 
21

 Koucky & Partners AB, 2008: 19-22 
22

 Digest of motor laws, http://drivinglaws.aaa.com/laws/studded-tires/#quickjumpCanada [Hämtad: 

2013-01-02] 
23

 Dubbdäcksregler i Europa / Rules for studded tyres in Europe 
24

 Dan Lindbeck vid Sveriges Riksdags Utredningstjänst, 2010: 1-5 
25

 Björn Svensson. "Nu gäller dubbdäcksförbud.", http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.458935-nu-

galler-dubbdacksforbud [Hämtad: 2013-01-21] 
26

 Dubbdäcksförbud på Hornsgatan, 

http://www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/Fackforvaltningssajter/Trafikkontoret/vinterdack/D

ubbdacksforbud-paHornsgatan/ 

[Hämtad: 2013-01-02] 
27

 Dubbdäcksförbud gäller bara motordrivna fordon 

http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Press/Pressmeddelanden/Dubbdacksforbudgaller-bara-

motordrivna-fordon/ [Hämtad: 2013-01-02] 
28

 TF 1998:1276 11:1§ 
29

 Se Bilaga 1 
30

 Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Vaksalagatan 

http://www.uppsala.se/sv/boendemiljotrafik/trafik--gator/trafik/dubbdacksforbud/ [Hämtad: 2013-

01-02] 
31

 Brandt, Pär, 121122 

https://lagen.nu/1998:1276#K11


 

10 
 

3. TEORI 

 

3.1 Hypotes 

Ulrich Beck ställer sig kritisk till gränsvärden och maximigränser för partikelutsläpp. 

Gränsvärden har funktionen att begränsa utsläpp av ett visst ämne för att på så sätt reglera de 

hälsofaror som uppstår i och med utsläpp. Beck menar dock att gränsvärdesbestämmelser 

oftast handlar om okunskap och att gränsvärden upprättas för säkerhets skull. En tänkbar 

hypotes är att gränsvärdesbestämmelserna i dubbdäcksfrågan har lett till en snedvriden 

uppfattning om den rådande situationen. Dubbdäcksförbudet behöver nödvändigtvis inte alls 

vara en glasklar åtgärd för att begränsa det potentiella hotet från PM10-utsläppen som orsakas 

av dubbdäck. PM10 i sig själv behöver inte innebära något hot. En reglering av dubbdäck som 

påverkar trafiksäkerheten kan dock ses som ett hot.
32

 

I sin bok Risksamhället - på väg mot en annan modernitet skriver Ulrich Beck om 

gränsvärden. Beck kritiserar gränsvärden starkt genom att säga: 

 

Riskforskarna kontrollerar också andra "kognitiva giftslussar". De besitter 

stora magiska krafter: Abrakadabra, simsalabim! På vissa ställen utförs detta 

också i form av en "surt-regn-dans". I klartext betyder detta 

gränsvärdesbestämmelser eller maximiregler, som bara är andra ord för 

aningslöshet. Eftersom vetenskapsmän aldrig är aningslösa har de många ord, 

många metoder och många siffror för sin aningslöshet. Ett centralt ord för att 

inte veta när man sysslar med risker är ordet "gränsvärde". Smaka på det 

ordet.
33

 

 

Beck menar att gränsvärdesbestämmelser handlar om aningslöshet, med andra ord okunskap. 

Denna aningslöshet återfinns kanske i dubbdäcksdebatten, där dubbdäcksregleringen är ett 

resultat av gränsvärdesbestämmelser som gäller PM10.
34

 

I Regeringens proposition (1996/97:137) föreslås en nollvision som syftar till att uppnå 

noll döda i trafiken i Sverige. Nollvisionen är grunden för ett trafiksäkerhetsarbete som utgår 

från att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt i trafiken, nollvisionen är 

fastställd genom beslut i riksdagen.
35

 Hypotesen är att det verkligen råder en aningslöshet när 

det gäller PM10 och att Europeiska unionen för säkerhetsskull valt att begränsa detta. Vilket är 

något som kan ses som kontroversiellt när dubbdäck, som tros innebära en ökad 

trafiksäkerhet, ställs mot sin spets. På samma gång sätts trafiksäkerheten i en vågskål mot 

regeringens nollvision om noll döda i trafiken.  

                                                 
32

 Beck, Ulrich: 89 
33

 Ibid. 
34

 Ibid. 
35

 Regeringens proposition 1996/97:137 
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3.2 Dubbdäck är en källa till PM10 

I diskussionen om PM10 är det givet att dubbdäcken orsakar frigörelse av PM10-partiklar från 

vägytan. Detta har även testats och bekräftats i laboratoriemiljö av docent Heikki Tervahattu 

och Kaarle J. Kupiainen vid Helsingfors Universitet. Genom att i laboratoriemiljö testa 

dubbdäcks påverkan på asfaltsbeläggning har Kupiainen och Tervahattu kunnat konstatera att 

PM10 frigörs när dubbarna på dubbdäcken är i direkt kontakt med vägytan. Den minsta halten 

PM10 uppmättes när dubbdäck användes som den enda halkbekämpningsmetoden, det vill 

säga utan att vägytan var sandad eller saltad. Halterna av PM10 ökade när vägytan sandades, 

och desto mer sand som spreds desto högre blev PM10-halterna. Variationer i halterna fanns 

beroende på typ av däck, sand och fordonets hastighet. Detta anses vara en av orsakerna till de 

höga PM10-halterna på våren då snön smällt och sand ligger kvar på vägen. Det viktigaste att 

konstatera är dock att dubbdäck frigör PM10 från vägytan, något som antagits men nu också 

bevisats i laboratoriemiljö.
36

 Vägslitage på grund av dubbdäck är dock inte de enda källorna 

till utsläpp, andra källor såsom avgaser, markerosion, vedeldning, energianläggningar, 

industriverksamhet är även de källor till PM10. En betydande del PM10-utsläpp härstammar 

från utländska källor och bärs in via vindar, främst från Sydeuropa.
37

   

 
3.3 Miljökvalitetsnormerna 

År 1999 infördes miljökvalitetsnormer i Miljöbalken (kap 5.), som fungerar som ett juridiskt 

styrmedel för att styra miljöns tillstånd. Miljökvalitetsnormerna är utformade efter vad 

människan och naturen tål och kan hantera i utsläppsväg. Normerna baseras på olika direktiv 

från Europeiska unionen. Normer kan sättas för att skydda människor och natur från 

hälsoskadliga utsläpp. Det finns miljökvalitetsnormer som gäller luftkvalité, vattenkvalité och 

bullernivåer. Om det anses nödvändigt eller om Europeiska unionen kräver att en förbättring 

med miljön i åtanke sker så kan länsstyrelsen kräva att kommuner upprättar ett 

åtgärdsprogram för att konkretisera miljökvalitetsnormerna. Naturvårdsverket fungerar som 

vägledningsorgan när det gäller luftkvalité och bullernivåer.
38

 Det finns EU-direktiv som 

anger begränsningar i halterna av partikelutsläpp, och det är utifrån det EU-direktivet som 

dubbdäcksregleringen uppkommit. EU-direktivet anger halten av PM10 som får finnas i 

luften.
39

 PM10-halten får inte vara mer än 50 mikrogram per kubikmeter under 24 timmar, 

detta får enbart överskridas under 35 dagar per kalenderår. Likaså får utsläppshalten inte 

överskrida genomsnittsvärdet 40 mikrogram per kubikmeter per kalenderår.
40

 

 
3.4 Vinterdäcksanvändning i Sverige och PM10-utsläpp i Europa 

Trafikverket publicerade en rapport i september 2012 med syftet att undersöka hur många 

personbilar som är utrustade med dubbdäck, friktionsdäck respektive sommardäck vintertid. 

Undersökningen utfördes under första kvartalet år 2012. Trafikverket valde slumpvis ut 10 

772 parkerade bilar och antecknade valet av däck. Mätningarna gjordes på 18 olika orter i 

                                                 
36

 Kupiainen Kaarle, J., Tervahattu, H., 2005:  699-706 
37

 Vägverket, 2007: 9-10 
38

 Naturvårdsverket, "Miljökvalitetsnormer", http://www.naturvardsverket.se/Start/Lagar-och-

styrning/Miljokvalitetsnormer/ [Hämtad: 2013-01-02] 
39

 Air quality standards 
40

 Frisch, Lennart, 2002: 8 
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landet, i sex olika regioner mellan Kiruna och Malmö. Resultatet visade att i Sverige kör 65,1 

procent med dubbdäck, 34 procent med friktionsdäck och 0,9 procent med sommardäck 

vintertid. Andelen dubbdäcksanvändare har minskat marginellt på samma gång som andelen 

användare av friktionsdäck har ökat marginellt de tre senaste åren.
41

 

Eftersom det ständigt förekommer kampanjer, uppmaningar och regleringar för att få 

befolkningen att överge dubbdäck till förmån för friktionsdäck har undersökningar gjorts av 

Motormännen för att se vilka däck som myndigheterna har på sina tjänstebilar. Motormännen 

är ett riksförbund som för bilisternas talan i trafikpolitiken. Motormännen har gjort en 

undersökning där man frågar diverse myndigheter vad de använder för typ av däck vintertid. 

Av Sveriges polismyndigheter använder 10 av 18 enbart dubbdäck, resterande använder både 

dubbdäck och friktionsdäck. Av Transportstyrelsens 45 bilar använder 30 dubbdäck, VTI 

använder sig enbart av dubbdäck och anger att friktionsdäck används enbart vid experiment. I 

Uppsala använder polisen enbart dubbdäck på sina 45 målade bilar, Polisen anger att med 

tanke på deras verksamhet går säkerhet alltid först, därav dubbdäck.
42

  

För att förstå hur dagens vinterdäcksanvändning ser ut bör man begrunda Figur 1 och 2 

där fördelningen av däckval illustreras. Figur 1 anger användningen av friktionsdäck i Sverige 

de senaste åren och Figur 2 anger användningen av dubbdäck. Indelningen har skett utifrån de 

regionkontor Trafikverket handhar. Region Syd utgörs av Skåne, Blekinge, Kronobergs, 

Kalmar och Jönköpings län, region Väst är Hallands, Västra Götalands och Värmlands län. 

Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västermanlands och Uppsala län utgör region Öst 

medan Stockholms och Gotlands län utgör region Stockholm. Region Mitt är Jämtlands, 

Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län och region Norr är Norrbottens och 

Västerbottens län.
43

 För att  bättre förstå PM10 och hur höga utsläppshalter det rör sig om i 

Europa i stort bör man begrunda Figur 3. 

 

                                                 
41

 Trafikverket, 2012:  1-10 
42

 Motormännen, "Två av tre trafikexpeter kör själva på dubbdäck", 

http://www.motormannen.se/om_oss/Vi_tycker/aktuella-fragor/myndigheters-

dubbdackanvandning.html [Hämtad: 2013-01-02] 
43

 Trafikverket, 2012: 3 
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Figur 1, Andel användare av friktionsdäck i Sverige mellan åren 2010 till 2012. Regionerna 

är fördelade utefter Trafikverkets regionkontor. Källa: Trafikverket, "Undersökning av däcktyp i 

Sverige - vintern 2012(januari-mars)", 2012:164: 6 
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Figur 2, Andel användare av dubbdäck i Sverige mellan åren 2010-2012. Regionerna är 

fördelade utefter Trafikverkets regionkontor. Källa: Trafikverket, "Undersökning av däcktyp i 

Sverige - vintern 2012(januari-mars)", 2012:164: 6 
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PM10-utsläpp i Europa mellan 1990 till 2009
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Figur 3, PM10-utsläpp i Europa mellan åren 1990 till 2009. Källa The World Bank, "PM10, 

country level(micrograms per cubic meter)" 

(http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.PM10.MC.M3/countries/1W-SE-ES-FI-IT-CA-

AU?display=default) 

 

Figur 3 visar hur PM10-halten har förändrats under årens lopp för ett slumpmässigt urval av 

europeiska länder. Utifrån Figur 3 har de nordiska länderna minst utsläpp i mikrogram per 

kubikmeter, medan de sydligare europeiska länderna har högre halter av PM10. Undantaget är 

Frankrike som håller en låg nivå på PM10-utsläppen. Resultatet visar på att de länder med 

dubbdäck har generellt sett lägre utsläppshalter än de länder utan dubbdäck. 

 

 

4. HÄLSOASPEKTEN OCH TRAFIKSÄKERHETEN 

 

4.1 Fina PM-partiklars koppling till dödlighet i sex städer i USA & 

Beräknade kortsiktiga effekter av grova partiklar på daglig dödlighet i 

Stockholm, Sverige 

Francine Laden, Lucas M. Neas, Douglas W. Dockery och Joel Schwartz vid Harvard 

University har undersökt om det existerar en koppling mellan partiklar av storlek 2.5 µm och 

dödlighet. Laden et al. har även undersökt den påstådda hälsofaran i PM10. Utöver analysen 

av hälsoaspekten vill studien även belysa vikten av att särskilja mellan de olika varianterna av 

PM2.5 och PM10. I undersökningen mättes utsläppshalterna i sex städer utspridda i USA. 



 

16 
 

Städerna var belägna i delstaterna Massachusetts, Tennessee, Missouri, Ohio, Wisconsin och 

Kansas.
44

 

Laden et al. inleder genom att hänvisa till äldre studier dem gjort som pekar på att det 

finns en koppling mellan fina PM-partiklar (PM2.5) och dödlighet, samt att ingen koppling 

finns mellan grova PM-partiklar (PM10) och dödlighet. PM2.5 släpps bland annat ut via avgaser 

från förbränningsmotorer och från eldandet av kol, olja och trä. De tidigare nämnda 

utsläppskällorna släpper även ut en liten mängd partiklar av storleken 10 mikrometer (i 

diameter). Laden et al. säger att det finns mycket forskning som tyder på att PM2.5 är farligt, 

men att det inte finns några säkra källor på varifrån dessa partiklar kommer. Vikten av att 

särskilja PM2.5 och PM10 påpekas eftersom de inte har samma utsläppskällor och har väldigt 

olika karaktärer. Laden et al. anser att partiklar av storleken 10 µm inte alls är lika 

hälsofarliga och att dessa partiklar uppkommer via jordbruk, gruvdrift, byggarbetsplatser, 

vägtrafik och naturligt via jordens kretslopp. Utifrån de mätningar man utförde i sex olika 

stater i USA kom Laden et al. fram till att PM2.5-utsläpp från fordon med förbränningsmotor 

bidrar till en ökning av dödligheten med 3,4 procent. Samma mätning visade att PM2.5-utsläpp 

från kolförbränning ökade dödligheten med 1,1 procent. PM2.5-utsläpp från naturen, 

exempelvis den minsta pollenvarianten, bidrog inte till en ökad dödlighet alls. PM-utsläpp 

från jordskorpan eller från naturen i sig har ingen koppling till ökad dödlighet konstateras i 

studien. Laden et al. antyder att en koppling mellan  dödlighet och en del varianter av PM2.5 

möjligen finns, till en låg grad. En koppling mellan PM10 och dödlighet finns inte alls enligt 

Laden et al.
45

 

Meister et al. har forskat i kortsiktiga effekter av partiklar som ligger mellan PM2.5 till 

PM10 och hur dessa påverkat den dagliga dödligheten i Stockholm. Meister et al. väljer att 

kalla dessa partiklar för PM2.5-PM10 och har som mål att reda ut hälsopåverkan från dessa 

partiklar. PM2.5-PM10 påstås härstamma från samma källa som en del PM10-partiklar, det vill 

säga vägbeläggning. För att finna en koppling mellan dödlighet och PM2.5-PM10 samlade 

Meister et al. uppgifter om daglig dödlighet mellan 2000 till 2008. Forskarna Meister et al. 

använde sig av en regressionsmodell i sitt försök att finna en koppling mellan dödlighet och 

halten av PM2.5-PM10 under den undersökta dagen samt föregående dag. Genom detta 

tillvägagångssätt fick Meister et al. fram ett resultat som visade att det sker en ökning i daglig 

dödlighet med 1,68 procent per 10 mikrogram eller per kubikmeter PM2.5-PM10. Det som är 

av största intresse i resultatet är dock att mellan månaderna november och maj är halten 

vägdamm som högst. Resultatet visade alltså att ökningen i den dagliga dödligheten var 1,68 

procent vid dagar med förhöjda halter jämfört med 1,31 procent resterande del av året. 

Slutsatsen dras av Meister et al. att de dagar under året som har förhöjda halter av PM2.5-PM10 

är även den dagliga dödligheten högre. Meister et al. konstaterar även att förhöjning sker 

under hela året, inte bara de månader som dubbdäcksanvändning förekommer.
46

  

                                                 
44

 Laden, R., och Neas, Lucas M., Dockery, Douglas W., Schwartz, J., 2000: 941-946 
45

 Ibid. 
46

 Meister, K., Johansson, C., Forsberg, B., 2012: 431-436 
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4.2 Epidemiologiska bevis av grova luftburna partiklars effekter på hälsan 

Brunekreef och Forsberg vid Utretch universitet har forskat över kopplingen mellan dödlighet 

och hälsopåverkan av PM10- och PM2.5-partiklar tillsammans. En studie om en eventuell 

koppling mellan PM10 och hälsopåverkan har även gjorts, samt en studie av kopplingen 

mellan fraktioner av PM10 (som klassas som PM2.5) och hälsopåverkan. En blandning av äldre 

studier med nytt eget framtaget material görs för att kunna redovisa om en eventuell fara i 

PM-partiklar finns. Studier från Mexico City, Detroit och delar av Kanada antyder att det 

finns en koppling mellan fraktioner av PM10 och dödlighet, om än en vag koppling. Av de 

studier som har analyserat påverkan av PM2.5 och PM10 tillsammans finns bara en studie från 

Mexiko som  menar att en koppling till ökad dödlighet finns. Resterande studier menar att 

faran ligger i PM2.5 och inte i PM10. Brunekreef och Forsberg påpekar att en tidigare studie 

från Europa inte fann någon som helst koppling mellan dödlighet och PM2.5 och PM10 

tillsammans. Forskarna Brunekreef och Forsberg studerar även kopplingen mellan sjukdomar 

och PM-partiklar, närmare bestämt sjukdomar som inte kan leda till ett livshotande 

sjukdomstillstånd. Studier finns som säger kopplingar mellan PM10-utsläpp och kortvarigt 

förvärrat hälsotillstånd för individer som lider av astma säger Brunekreef och Forsberg. En 

koppling mellan långvarig eller permanent förvärrat hälsotillstånd och PM10 finns det inga 

bevis för.
47

 

En orsak till varför det är svårt att hitta en absolut sanning vad gäller hälsoaspekten i 

frågan om PM10-utsläpp är att den "rumsliga variationen" är större än vid PM2.5-utsläpp enligt 

Brunekreef och Forsberg
48

. Med rumslig variation menas att PM10-utsläppens hälsopåverkan 

skiljer sig från plats till plats och situation till situation. Enligt Brunekreef och Forsberg har 

många studier om PM10 har gjorts världen över, men med vitt skilda resultat. Variationen i 

resultaten beror enligt Brunekreef och Forsberg på att alla partiklar som är 10 mikrometer 

stora benämns PM10, men särskiljning borde göras på PM10 utifrån utsläppskälla. PM2.5 ses 

som något farligt trots att alla PM2.5-partiklar inte är hälsovådliga. PM2.5 som uppkommer 

genom att PM10-partiklar splittras måste även tas i skilt beaktande, då dessa inte anses farliga 

enligt Brunekreef och Forsberg. Sammanfattningsvis kan sägas att Brunekreef och Forsberg 

menar att begreppen PM10 och PM2.5 måste breddas inom forskningen. Att använda PM10 och 

PM2.5 som ett generellt begrepp på partiklar av storleken 10 mikrometer respektive 2.5 

mikrometer fungerar ej. PM10 har väldigt olika uppkomstkällor, likaså PM2.5, vilket måste 

beaktas i högre grad för att kunna göra mer korrekta kopplingar mellan hälsoaspekten i frågan 

om PM-utsläpp. Likaså bör en starkare särskiljning av PM10 och PM2.5 i sig göras. 

Forskningen visar sammanfattningsvis att någon koppling mellan PM10 och dödlighet inte 

finns, utan att det är PM2.5 som kan kopplas till ökad dödlighet. På samma gång visar 

forskningen att kortvarigt förvärrat hälsotillstånd kan kopplas till höga PM10-halter.
49

 

                                                 
47

 Brunekreef, B., Forsberg, B., 2005: 309-318 
48

 Ibid: 315 
49

 Ibid: 309-318 
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4.3 Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) - Effekter av 

vinterdäck samt VTI:s rapport om påverkan av trafiksäkerheten vid 

restriktioner av dubbdäcksanvändningen 

VTI skrev 2006 en djupgående rapport i syftet att belysa dubbdäcksfrågan. Rapporten 

baserades på tidigare skrivet material och är kvalitetsgranskad. VTI gjorde en 

samhällsekonomisk slutsats där man ansåg det vara önskvärt att det finns ett så stort antal 

dubbdäcksanvändare som möjligt i glesbygden. I storstäder ansåg VTI att 

dubbdäcksanvändare skulle minska till 20 procent. Det största problemet är dock att bilar som 

regel trafikerar både landsbygds- och tätortsvägar. För att lösa problemet föreslog VTI att 

ekonomiska styrmedel införs i form av avgift med regionala skillnader som tas ut beroende på 

däckval. Avgift kan baseras på bilens registreringsadress eller genom det norska systemet med 

dubbdäcksavgift på bilar i tätorter. Denna lösning kan dessvärre vålla gränsproblematik. En 

annan föreslagen lösning är att genom lagar reglera användningen av dubbdäck i städer och 

tätorter i stort. VTI uppmanar att man på samma gång tar hänsyn till den kontinuerliga 

däckutveckling som sker och att nya tekniker, vägbeläggningar och däcktyper som tas i bruk 

utvärderas. VTI avslutar med att konstatera att det finns en konflikt mellan nollvisionen och 

begränsningen av partikelutsläpp i samband med dubbdäcksanvändning. VTI anser det är 

bättre att fokusera på båda i lika mån och inte låta dem ta ut varandra. Vidare anser VTI att 

man i så fall bör omformulera nollvisionen så att både noll döda i trafiken och noll döda på 

grund av partikelutsläpp tas med.
50

 

Trafikverket fick 2008 i regeringsuppdrag att reda ut konsekvenserna av en minskad 

dubbdäcksanvändning. Trafikverket gav VTI i uppdrag att reda ut trafiksäkerhetseffekterna av 

en minskad dubbdäcksanvändning samt vad som krävs i förändrad vinterväghållning för att 

bibehålla trafiksäkerheten. VTI skulle utföra denna nya studie under en månad vilket innebar 

att inga nya studier kunde göras och att man använde sig av tillgängliga modeller och data.
51

 

Detta innebär även att VTI var tvungna att göra en del antaganden. Ett sådant antagande är att 

man baserade användningen av däcktyp på antalet sålda däck. Olycksrisker på olika väglag 

bygger på beräkningar för förhållanden i mitten av 1990-talet. Den senaste omfattande 

svenska studien över vinterdäckens betydelse gjordes 1990. Sedan dess har utveckling skett 

vad gäller dubbdäck, friktionsdäck och ESP-system, vilket tas i beaktande. Utifrån det 

studerade materialet konstaterar VTI att dubbdäcksanvändningen år 2009 är 69 procent. En 

restriktion av dubbdäck på en del gator skulle få liten effekt på minskning av olyckor, samt att 

trafiken skulle flyttas till andra gator, VTI anser det vara av stor vikt att utreda detta vidare. 

VTI:s studie visar att dubbdäcken minimerar risken för olyckor i högre grad än nordiska 

friktionsdäck. VTI påpekar dock att nordiska friktionsdäck presterar bättre än  europeiska 

friktionsdäck vid olyckor. Vidare visas det att dubbäck bibehåller bäst väggrepp vid eventuell 

sladd i jämförelse med friktionsdäck överlag. Stoppsträckan är kortast med dubbdäck och 

nordiska friktionsdäck visar studien, europeiska friktionsdäck har den längsta stoppsträckan.
52

 

I uppdraget som VTI fick av Trafikverket ingick att beräkna om förhöjd standard på 

vinterväghållningen kan bibehålla trafiksäkerheten vid dubbdäcksrestriktioner. Sveriges 
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vägnät delas in i fyra olika standardklasser. Standardklass 1 är den lägsta standarden och klass 

4 är högsta. VTI gjorde jämförelse mellan vägar med standardklass 1 och 2, 2 och 3 samt 3 

och 4. VTI jämförde olyckor per vinter och per hundra kilometer mellan jämbördiga vägar av 

olika standardklasser. Syftet var att se ifall trafiksäkerheten kunde bibehållas vid en 

standardhöjning av vägnätet samt reducering av fordon med dubbdäck från 70 procent till 50 

procent. Resultatet visade att om användningen av dubbdäck minskar från 70 till 50 procent så 

ökar polisrapporterade olyckor med 56 stycken, antalet döda i trafiken ökar med 1,8 personer 

per vinter och svårt skadade med 13,1 personer per vinter. Vidare studerade VTI om det var 

möjligt att bibehålla trafiksäkerheten vid en reducering av dubbdäcksanvändning från 70 

procent till 20 procent. VTI konstaterade att i så fall krävs helt andra förändringar av 

vinterväghållningen än standardhöjningar. Om en reduktion av dubbdäcksanvändare skulle 

minska från 70 till 20 skulle antalet trafikolyckor öka med 140,3 olyckor, döda skulle öka 

med 4,4 personer och svårt skadade med 33 personer per år. VTI:s slutsats i studien blir att 

"Den olycksökning som erhålles på det statliga vägnätet beroende på minskningar av 

dubbdäcksandelen från 70 procent till 50 eller 20 procent kan inte kompenseras med bättre 

vinterväghållning.". VTI betonar även att det ligger intresse i att efter några års forskning ta 

fram ett mer djupgående beslutsunderlag.
53

 

 

4.4 Trafikverkets studie om effekten av dubbdäck i olyckor med dödlig 

utgång samt nyttan av antisladdsystem (ESP) 

År 2010 gjorde Trafikverket en studie där de undersökte dubbdäckens effekt vid olyckor med 

dödlig utgång. Studien är uppbyggd av två olika studier, en vinterdäcksstudie där Trafikverket 

har jämfört dubbdäck med friktionsdäck samt en studie av ESP-systemet.
54

 ESP-systemet är 

en elektronisk funktion i bilen som förbättrar bilars stabilitet vid förlorat väggrepp. Systemet 

gör att bilars hjul arbetar självständigt genom inbromsning och acceleration för att förbättra 

bilens väggrepp vid bristande friktion
55

.  

Vinterdäcksstudien utgick från djupstudier av dödsolyckor med bil under 

vintersäsongerna 2000 till 2009. Vidare inkluderades i studien bara de olyckor där 

personbilens sladd varit avgörande i händelseförloppet. Trafikverket utelämnade bilar med 

ESP-system i vinterdäcksstudien, vilket gav 369 stycken relevanta olyckor. I ESP-studien 

använde sig Trafikverket av polisrapporterade personskadeolyckor med personbilar mellan 

åren 2003 och 2010. Trafikverket inkluderade personbilar med och utan ESP vilket gav 12 

250 olyckor som var relevanta för studien. De flesta bilarna i ESP-studien hade dubbdäck.
56

 

Resultaten och slutsatserna från vinterdäcksstudien och ESP-studien är att valet av 

vinterdäck har väldigt stor betydelse för trafiksäkerhet och att dubbdäck minskar risk för en 

dödlig olycka med 42 procent, jämfört med friktionsdäck. Det påpekades även att för bilar 

med dubbdäck är överstyrning, det vill säga sladd, det dominerande förloppet i dödsolyckor 

på vinterväglag. ESP-systemet förbättrar dock villkoren för sladdolyckor som sker på is- eller 
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snöbelagda vägar. Vidare rekommenderar Trafikverket att om man avser använda en bil utan 

ESP-system vintertid så är det klart olämpligt att använda friktionsdäck. Har bilen ESP-

system tror Trafikverket att val av däcktyp inte är lika betydelsefull, men att det krävs vidare 

studier för att säkerställa påståendet.
57

 

 

4.5 Rapport om dubbdäck av Riksdagens Utredningstjänst 

Riksdagens Utredningstjänst (RUT) svarade den 22 december 2010 på frågor om det finns 

mätbara positiva hälsoeffekter av dubbdäcksförbuden i Stockholm respektive Uppsala. RUT 

har även svarat på frågan om dubbdäcksavgiften som finns på ett flertal ställen i Norge har 

gett positiva hälsoeffekter. För att besvara frågorna har RUT studerat publicerat material från 

Karolinska institutet, Trafikverket och VTI.
58

  

Karolinska institutet gjorde en miljöhälsorapport 2009 där man konstaterar att partiklar 

har stor betydelse för vissa sjukdomar. I rapportern poängteras även att mycket fortfarande är 

oklart, både när det gäller vilka partiklar som är farliga och vad som ligger bakom de värsta 

utsläppen. I sin korthet antar Karolinska institutet att det ligger en fara med utsläpp av 

partiklar, men inget som med säkerhet kan konstateras. Det finns inga kvantifierade 

gränsvärden för när PM10-utsläppen kan ses som hälsovådliga, därför uppmanar forskarna att 

försiktighetsprincipen beaktas. Försiktighetsprincipen finns redovisad i Miljöbalken 2 kap. 3§ 

och säger att: 

 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 

skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka 

att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas 

bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl 

att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön.
59

 

 

Vilket kort och gott innebär att när osäkerhet kring ett ämne råder bör försiktighet iakttas. 

Karolinska institutets slutsats är att alla minskningar måste ses som positiva tills vidare.
60

 I 

RUT-undersökningen redovisas vidare att studier där man kombinerat tvärsnittsstudie och 

tidsserieanalys har gjorts, dessa studier kallas panelstudier. I panelstudierna har individer 

följts under en längre tid och med jämna mellanrum har mätningar utförts för att mäta 

individernas lungfunktion. Några entydiga resultat har inte hittats, de största panelstudierna 

har inte visat på några märkbara förändringar på varken barn eller vuxna. I avhandlingen 

"Particularly Harmful Particles?- A study of airborne particles with a focus on genotoxicity 

and ocidative stress" av Hanna Karlsson för Karolinska Institutet konstateras det dock att 

ökade partikelmängder i stort bidrar till ökat sjukhusintag för barn och äldre människor som 
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lider av någon lungsjukdom. Ett sådant samband kan, som tidigare nämnts, inte göras mellan 

ökade partikelutsläpp och friska individer.
61

  

RUT-undersökningen uppmärksammar också Norges agerande i dubbdäcksfrågan. 

Bergen och Olso lyckades genom dubbdäcksförbud och senare dubbdäcksavgift minimera 

antalet bilar med dubbdäck från 90 procent till 20 procent. Trots reduceringen minskade 

halten av PM10 inte nämnvärt och den eventuella påverkan på hälsoaspekten av PM10 orsakade 

av slitage på vägytan kunde inte separeras från övriga föroreningar. Detta är något som även 

uppmärksammats av SLB-analys som i sin rapport "Partiklar i stadsmiljö – källor, halter och 

olika åtgärders effekt på halterna mätt som PM10" konstaterar att trots en sänkning på 90 

procent dubbdäcksanvändare till 20 procent så sjönk PM10-halten enbart från 40 mikrometer 

till 30 mikrometer per kubikmeter i Norge
62

. I övrigt nämns det i RUT-undersökningen att 

Trafikverket slår fast att det empiriska resultat som finns när det gäller effekter av dubbdäck 

vad gäller slitage av vägytan bygger på föråldrad kunskap och teknik. Vägslitaget från 

moderna dubbdäck har minskat kraftigt sedan tidigare samt att friktionsdäck har blivit bättre, 

detta innebär att studier som gäller hälsoaspekten av dubbdäcksanvändning har blivit allt mer 

svåranalyserade.
63

 

RUT-undersökningen tar också upp de främsta orsakerna till dubbdäcksförbud i Sverige. 

Orsaken till förbudet är att Europeiska unionen genom ett direktiv upprättat ett gränsvärde för 

PM10. Effekten av dubbdäcksförbud har ifrågasatts av forskare vid VTI som menar att det 

oftast saknas ett fullständigt beslutsunderlag som beskriver de kostnader, förändring av 

partikelhalten och den hälsopåverkan som ett förbud innebär. De svenska städer med 

dubbdäcksförbud har inte heller kunnat redovisa resultat i kvantifierade hälsoeffekter. VTI:s 

slutsats är att fokus enbart ligger på att lyckas ligger under maxgränsen av tillåtet PM10-

utsläpp och att det resulterar i att pengar satsas på åtgärder som ger en begränsad effekt på 

folkhälsan. VTI menar vidare att dubbdäcksbilister snarare kör omvägar istället för att övergå 

till friktionsdäck och att detta bidrar till en ökad men jämnare spridning av PM10 utsläpp inom 

gränsvärdesramen.
64

  

RUT-undersökningen sammanfattas med konstateranden om att minskad användning av 

dubbdäck på en viss vägsträcka minskar mängden av partikelutsläpp. PM10 i stort bör anses 

skadligt och bör således begränsas. Det finns dock inte något bevis för att begränsning av 

dubbdäck genom förbud och avgifter har en mätbar positiv hälsoeffekt. Det går alltså inte att 

säga att när dubbdäcksanvändningen minskar med en viss mängd så förbättras hälsotillståndet 

till en viss grad. Det finns inga kvantifieringar och inga givna gränsvärden för när PM10-nivån 

kan anses skadlig. Att PM10-partiklarna som uppkommer när vägytor slits av dubbdäck är 

farliga kan inte heller antas vara sant. Det finns inga belägg för att PM10 från vägytan har en 

hälsopåverkan. RUT går vidare med att även påpeka att dubbdäcksanvändning är bara en av 

flera källor till PM10-utsläpp. Vägbyggen, användning av sand och salt och tunnelbanor 

genererar även de PM10. RUT konstaterar att det är svårt att särskilja PM10 från dubbdäck med 

andra källor av partiklar. Enligt Hanna Karlsson vid Karolinska Institutet är partiklarna i 
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tunnelbanor de farligaste. De partiklar som uppkommer i tunnelbanor har förmågan att skada 

DNA och odlade mänskliga lungceller, dessa partiklar är dock av en mindre storlek.
65

 

 

4.6 Nokian Tyres åsikter om däckval vintertid 

Nokian Tyres som är tillverkare av dubbdäck och friktionsdäck har sammanställt en 

faktabroschyr om vägdamm och dubbdäck. I sin faktabroschyr vilar man sina påståenden på 

källor från Europeiska unionens Apheis-program (som mäter effekterna av luftföroreningar i 

Europa), VTI, Trafikverket och diverse forskningsrapporter. I faktabroschyren inleder Nokian 

Tyres med att påpeka att det inte går att säkerställa varifrån PM10-partiklarna kommer och det 

går inte att säga hur pass mycket PM10 från en viss källa påverkar enskilda människor. Nokian 

Tyres hävdar att de höga halterna av PM10 som man finner på trafikerade gator härstammar 

från blandade källor såsom sandning, luftföroreningar som blåser in från andra länder, 

dubbdäck och dubbfria vinterdäck. De flesta forskare är överens om man inte kan säga hur 

mycket PM10 som bildas på grund av dubbdäck och hur mycket som kommer från andra 

källor enligt Nokian Tyres. Forskare påstår även att det krävs mer forskning inom området 

innan ställning kan tas till dubbdäckens vara eller icke vara.
66

 

Nokian Tyres hänvisar även till VTI:s remissvar till Näringsdepartementet där det 

påpekas att en minskad dubbdäcksanvändning bidrar till minskade partikelutsläpp bara är 

antaganden och att det saknas underlag för ett sådant påstående. Vidare sägs det att det är 

PM2.5 som står för den egentliga hälsofaran, därför bör antalet bilar med förbränningsmotorer 

minska och ej dubbdäck. Nokian Tyres menar också att det är lätt att åtgärda höga 

partikelhalter då dessa ofta är periodiska och lokala. Att sänka hastigheten på de drabbade 

gator som finns är en lösning, även leda om trafikströmmen, effektivisera städning och 

städmetoder, använda tvättad sand och studera andra halkbekämpningsmedel föreslås som bra 

lösningar. Nokian Tyres hänvisar till EU-kommisionens organ Apheis som anger att PM10-

halterna är extremt mycket värre på kontinenten i städer såsom Paris och Budapest än 

situationen i norden. I Budapest är läget värst, där inte dubbdäck används alls. I Tyskland, där 

dubbdäck är förbjudna, överskreds de tillåtna halterna partikelutsläpp 45 gånger år 2005. 

Enligt Institut für Hygiene und Umwelt i Hamburg så är PM10-halterna lägre sommartid 

främst på grund av fördelaktiga atmosfäriska förutsättningar.
67

 

En av Nokian Tyres viktigaste ståndpunkter är att friktionsdäck rör upp en och en halv 

gång mer damm än vad dubbdäck gör enligt docent Heikki Tervahattu. Friktionsdäckens 

tätare lamellering (enkelt sagt mönsterspår) fungerar som lufthål som suger upp damm och 

sedan virvlar runt det. Vid tillfällen när gator är helt fria från sand virvlar dubbdäck upp mera 

damm dock. Vidare beror uppvirvlingen mycket på vilken vägbeläggning det gäller, 

variationen är stor i Sverige vilket gör varje fall unikt. Att minska på dubbdäcksanvändningen 

genom dubbdäcksavgift anses vara orättvist av Nokian Tyres. Att köra med dubbdäck är att 

göra en samhällstjänst, ruggar ingen upp vägytan krävs att kommuner på maskinell väg börjar 

rugga upp snö- och isbelagda vägytor vintertid anser Nokian Tyres.
68
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4.7 Trafikverket- uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att minska 

partikelemissionerna från slitage och uppvirvling 

I samråd med Naturvårdsverket, Sveriges kommuner och landsting fick Trafikverket år 2006 i 

uppgift att utreda möjliga åtgärder för att minska partikelemissioner från vägytor. Rapporten 

publicerades den 21 juni 2006. Utgångspunkten var att dubbdäck sliter på vägytor som i sin 

tur släpper ut hälsovådliga partiklar i luften. Utifrån utgångspunkten skall åtgärder tas fram 

för att minska de partikelemissioner som förekommer. Orsaken till denna utredning är att 

miljökvalitetsnormerna och miljömålen inte klaras av. Trafikverket väljer att inte lyfta fram 

slitagepartiklarnas hälsoeffekter eftersom det råder en så pass stor osäkerhet vad gäller 

kunskapen om PM10 och dess hälsopåverkan. Trafikverket utgår från att 

miljökvalitetsnormerna inte klaras av, och åtgärder behöver tas för att klara dessa mål.
69

  

Trafikverket kategoriserar åtgärderna i två huvudgrupper, att minska bildningen av 

slitagepartiklar och att minska uppvirvlingen av partiklar. För att minska bildningen bör 

åtgärder såsom minskat slitage från fordonsdäck, öka vägbeläggningens motståndskraft mot 

slitage, minska halkbekämpningsmaterial samt minska mängden fordon och hastigheten på 

fordonen vidtas. För att begränsa uppvirvlingen av partiklar föreslås att en minskning av 

partiklar sker genom minskad produktion och tillförsel. Dammbindning, hastighetssänkning 

och trafikminskning föreslås även som åtgärder för att minska uppvirvlingen. Trafikverket har 

även uppmärksammat en del andra åtgärder men anser att de inte är lika relevanta då 

åtgärderna inte går att kvantifiera.
70

 Trafikverket påpekar också att PM10-halterna är som 

högst under tidig höst och sen vår, därför är det under dessa säsongsdelar som flest åtgärder 

bör vidtas. Trafikverket anger också att i södra Sverige är halterna som högst men att en 

mindre dubbdäcksandel används, vilket tros bero på andra utsläppskällor av PM10.
71

 

Under senhösten när däckbyte görs och vägytorna är fria från snö, is och även sand kan 

man via mätningar se hur PM10-halten ökar i stigande kurva. Utifrån detta kan det enkelt 

säkerställas att när dubbdäck börjar användas under senhösten så stiger även PM10-halten. 

Trafikverket även att den nuvarande regleringen av dubbvikt och utstick på dubbdäck inte bör 

försämras, skulle så ske skulle det vara på bekostnad av den friktionshöjning som dubbdäck 

bidrar till. Likaså bör inte andelen bilar med dubbdäck vara lika med noll då dubbdäcksbilister 

utför en samhällstjänst genom uppruggning av snö- och isbelgda vägytor, något som krävs för 

att bibehålla friktionen på vägytan. En viss andel dubbdäckstrafik anses vara positivt ur 

trafiksäkerhets- och framkomlighetsperspektiv. Sandning av vägytor vintertid skapar en 

sandpappereffekt, sandning innebär en till faktor som river och sliter på vägytor. I 

laboratoriemiljö har det enligt Trafikverket konstaterats att det är väldigt stor skillnad på olika 

sandningsmaterial och dess påverkan på partikelutsläpp. Krossat bergsmaterial avger mindre 

PM10 än naturgrus, tvättat sandningsmaterial anger också mindre PM10 än otvättat. Dock 

innebär bergsmaterial och tvättat material större kostnader för väghållarna. Trafikverket 

konstaterar att uppvirvlingen av vintersand bidrar till ökad mängd PM10 i luften, men 

vintersand har troligen mindre påverkan än vägbaneslitage. Dammbindningar har visat på 

minskade utsläpp med 10 till 40 procent i studier utförda i Sverige och Norge, minskningen 
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av PM10 har dock varit relativt kortvariga, från några timmar upp till några dygn. Det finns 

även möjlighet att använda andra halkbekämpningsmetoder än sand, grus och vägsalt, såsom 

att intensifiera vintervägunderhållet. Vidare bör man ta i beaktande att bättre vägbeläggning 

(ur PM10-synpunkt) bör vara ett alternativ vid nyläggning och underhåll.
72

  

Trafikverket poängterar även vikten av att inte bara fokusera på PM10, utan fokus borde 

ligga på innehållet i PM10, vilka ämnen som utgör PM10 och deras enskilda hälsopåverkan. 

Några konsekvenser utifrån föreslagna åtgärder kan Trafikverket inte nämna då effekten av de 

styrmedel och åtgärder som finns att tillgå inte är baserade på någon given kunskap. Det råder 

för stor osäkerhet för att kunna konstatera vilka effekter som uppstår genom föreslagna 

åtgärder. Dubbdäck bör enligt Trafikverket fortfarande användas vintertid då de inte bara 

ruggar upp is- och snöbelagda vägytor utan även vägytor som är fria. Alla vägytor poleras av 

sommardäck under den delen av året då de inte är is- eller snöbelagda, därför krävs det att 

dubbdäck ruggar upp vägytans stenbeläggning vintertid för att bibehålla vägytors friktion. 

Studier gjorda både i Sverige och utomlands visar på att ett totalt dubbdäcksförbud skulle vara 

negativt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
73

 

 

 

5. ÅTGÄRDER FÖR SÄNKA PM10-HALTER I UPPSALA SAMT 

UPPFÖLJNING AV DUBBDÄCKSFÖRBUD I SVERIGE 

 

5.1 Förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för 

kvävedioxid och partiklar i Uppsala (2006-06-07)  

På uppdrag av regeringen fick Uppsala kommun i uppgift att upprätta ett åtgärdsprogram för 

att minska utsläppen av kvävedioxid och partiklar. Sommaren 2006 togs ett förslag till 

åtgärdsprogram fram. De relevanta delarna av åtgärdsprogrammet som berör dubbdäcksfrågan 

och utsläppet av partiklar kommer att redovisas.
74

  Det poängteras i åtgärdsprogrammet att 

ingen enskild åtgärd räcker till för att nå miljökvalitetsnormerna, utan det krävs ett helt paket 

med åtgärder för att lyckas. De åtgärder Uppsala kommun tagit fram delas huvudsakligen in i 

två grupper; åtgärder som ändrar resvanor och åtgärder som minskar utsläppen. Åtgärderna i 

den förstnämnda gruppen är attraktivare kollektivtrafik, ökad cykelanvändning, samlad 

parkeringspolicy och begränsad framkomlighet. Den andra gruppen innefattar renare fordon, 

förbättrad väghållning och ekonomiska styrmedel.  De åtgärder som är av intresse för denna 

uppsats är begränsad framkomlighet, renare fordon, förbättrad väghållning och ekonomiska 

styrmedel. Dessa åtgärder innefattar underkategorier såsom hastighetssänkning, information 

om hälsokonsekvenser av partikelhalter, gaturenhållning, förbättrade vägbeläggningar och 

möjliggörandet av införande av dubbdäcksavgift.
75

 

De ovan listade åtgärderna är av intresse av den enkla orsaken att de står i direkt 

anknytning till utsläpp av PM10-partiklar. Uppsala kommun menar att den dominerande källan 

till utsläpp av PM10 i Uppsala kommun kommer från vägtrafiken, 52 procent vill säga, medan 
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energisektorn står för 43 procent, arbetsmaskiner för 3 procent och industrin för 2 procent. Av 

de 52 procent som vägtrafiken utgör kommer majoriteten av utsläppen från vägbanan på 

grund av slitage från dubbdäcken vintertid, men även en del från bromsar och däck.
76

 En 

hastighetssänkning har möjlighet att sänka PM10-halterna eftersom åtgärden minskar både 

spridningen och bildningen av PM10. Denna åtgärd behöver kompletteras med övervakning 

och information om hastighetssänkningen enligt Uppsala kommun. Uppsala kommun tror att 

detta skulle leda till en sänkning av utsläppen av PM10 på de mest trafikbelastade gatorna i 

Uppsala. Sänkning av PM10 skulle inte enbart ske på grund av minskat slitage vid lägre 

hastighet utan även för att trafiken skulle ledas om till närliggande gator och trafikflödet 

skulle få en jämnare spridning.
77

 

I åtgärdsprogrammet medges att Uppsala kommun inte kvantitativt kan ange hur mycket 

den föreslagna informationsåtgärden kan påverka PM10-halten, men att en halvering av 

dubbdäcksandelen i Uppsala skulle sänka PM10-halten med fem till tolv procent. För att 

kompensera en minskning i dubbdäcksanvändningen krävs dock en förbättrad 

vinterväghållning som förhindrar att vägar bli snö- och isbelagda, detta medför i sin tur en 

ökad kostnad för vintervägunderhållet.
78

 Uppsala kommun nämner även den sekundära 

miljöbelastningen som dubbdäck står för, "Den sekundära miljöbelastningen av 

dubbdäcksanvändningen, exempelvis i form av användning av spolarvätska, biltvätt och 

visuell nedsmutsning, minskar med minskad dubbdäcksanvändning, vilket ger miljövinster och 

kan öka trivseln i gatumiljön.". Uppsala kommun går vidare med att påpeka att slitaget av 

vägbeläggningen minskar i och med införandet av hårdare vägbeläggning. Slitaget och 

kostnaderna för reparation och underhåll av ny vägbeläggning minskar ännu mer vid en 

minskad dubbdäcksanvändning påpekar Uppsala kommun också.
79

  

Ett problem som lyfts fram är risken för perioder med mycket höga halter av PM10 då 

vädret övergår från en längre fuktig period till en torrare. Det innebär att slitagematerial 

såsom sand och sten har samlats på vägytan och virvlar upp när vägytan torkar. Den främsta 

åtgärden för att förhindra detta är vägunderhåll i form av dammbindning. Detta innebär att 

dammbindningsmedel används (kalciummagnesiumacetat, förkortat CMA) för att underlätta 

städningen av vägytan. Det är av stor vikt att denna dammrengöringsåtgärd sker omgående så 

fort vädret ändrar och marken torkar upp, samt att detta sker på en kontinuerlig basis. Denna 

åtgärd beräknas minska PM10-halten med 20 till 25 procent och är ekonomiskt fördelaktig.
80

 

Hårdare beläggningar nämns som en åtgärd som skulle innebära slitstarkare vägyta och 

längre livslängd. En hårdare vägbeläggning skulle även innebära mindre spår och sprickor på 

vägytan, vilket i sin tur bidrar till en lägre underhållskostnad samt en ökad säkerhet då risken 

för vattenplaning minimeras. En annan fördel i och med att mindre material slits bort är att 

den tidigare nämnda sekundära miljöbelastningen minskar.
81

 Uppsala kommun har även tagit 

fram en åtgärd riktad till staten vad gäller införandet av dubbdäcksavgift, eftersom staten har 

rådighet över åtgärden. En dubbdäcksavgift innebär att kommunen minskar på 
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dubbdäcksanvändningen genom att kräva en avgift av bilister som kör med dubbdäck, 

avgiften skulle vara utformad på det sätt att berörda bilister kunde betala dygnsvis, månadsvis 

eller säsongsvis. Beloppet skall utformas så att dubbdäcksanvändarna som utgör 75 till 80 

procent av bilisterna skulle minska till 40 procent.
82

 

 

5.2 Åtgärdsplan för att klara miljökvalitetsnormerna för kväveoxid och 

partiklar i Uppsala (2009-2010) 

Uppsala kommuns åtgärdsplan från 2006 (Se 5.1) blev antagen, dock gav de åtgärder som var 

listade ingen direkt effekt på halten av PM10 i luften och Uppsala kommun blev tvungna att ta 

fram en reviderad åtgärdsplan. I och med en reviderad åtgärdsplan strävar Uppsala kommun 

inte till att helt ersätta den äldre åtgärdsplanen, utan kommunen vill tillföra ytterligare 

åtgärder för att sänka PM10-halten i luften fram till årsskiftet 2010/2011. Hastighetssänkning 

till 30 km/h i stadskärnan, begränsad framkomlighet, information om marknadsföring och 

miljözon för tyngre fordon är de fyra huvudsakliga åtgärderna i kedjan för att sänka 

utsläppshalten i Uppsala. Enbart de tre förstnämnda är av intresse för dubbdäcksfrågan. I 

enlighet med Trafikverket anger Uppsala kommun att en hastighetssänkning från 50 km/h till 

30 km/h begränsar spridningen av partiklar från dubbdäck vintertid. Uppsala kommun anger 

dock på samma gång att "de exakta effekterna av en sådan sänkning är dock svårbedömda. 

Vilken effekt som fås beror på gaturummets utseende och hur stor den verkliga 

hastighetssänkningen verkligen blir.", men denna sänkning har oavsett positiva effekter på 

exempelvis trafiksäkerhet, buller och vibrationer.
 83

 

Begränsad framkomlighet syftar främst till att avleda trafiken från Kungsgatan till 

Dragarbrunnsgatan, men en eventuell begränsning av genomfart på Kungsgatan kan tas i bruk 

vid behov. Enligt Uppsala kommun utgör genomfartstrafiken en tredjedel av den dagliga 

trafiken på Kungsgatan och en halvering skulle innebära sänkta halter av PM10. Dock ser 

kommunen det som problematiskt att begränsa framkomligheten med hjälp av fysiska hinder 

då en stor del av trafiken på Kungsgatan utgörs av busstrafik, och kommunen måste i så fall 

anpassa de fysiska hindren efter bussarnas behov. Informationskampanj skall genomföras 

främst för att förklara orsaken till hastighetssänkningen och den begränsade framkomligheten, 

men samtidigt för att informera om orsaken till de höga halterna av PM10, och hur dessa kan 

sänkas. För denna informationskampanj skall Uppsala kommun ta fram en specifik 

kommunikationsplan. Utgående från de ovan listade åtgärderna uppskattar Uppsala kommun 

att den totala PM10-halten kan sänkas med 23,5 procent. Uppsala kommun kommer göra 

uppföljningar minst fyra gånger per år för att granska resultaten av luftmätningar och 

utvärdera resultatet. Blir resultatet att åtgärderna ej har önskad effekt kommer kommunen 

vidta ytterligare åtgärder.
84
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5.3 Sammanträdesprotokoll i anslutning till Åtgärdsplan (2009-2010) 

Utifrån den reviderade åtgärdsplanen från 2009-2010 har sammanträden, yrkande, utlåtande 

och förslag tillkommit. Ett förslag åt Gatu- och trafikkontoret som gäller åtgärdsplanen för 

2009-2010 kom den 26:e november 2009 under ett sammanträde. Förslagets kärnpunkt låg i 

införandet av dubbdäcksförbud på Kungsgatan mellan Strandbodgatan och S:t Olofsgatan. Ett 

förbud mot dubbdäck på specifika gator nämndes varken i åtgärdsplanen från 2006 eller från 

2009. Detta då Regeringen vid det laget inte tillåtit kommuner att förbjuda dubbdäck. 

Eftersom partikelhalten inte sjönk till en önskad grad i och med åtgärdsprogrammen från 2006 

samt 2009 ansågs det vara av stor vikt att utföra flera åtgärder för att minska partikelutsläppen 

i stadskärnan. I förslaget påpekas dock att problematiken med partikelhalterna även påverkas 

av upprättandet av nya Uppsala resecentrum. Byggandet av Uppsala resecentrum resulterade i 

stora dammängder, det vill säga stora PM-mängder. Likaså tros omdirigeringen av 

busslinjerna från Dragarbrunnsgatan till Kungsgatan för ett par år sedan ha lett till högre 

partikelhalter.
85

  

I förslaget konstateras att orsaken till de högre partikelhalterna tros ligga i trafikens 

slitage av vägbanan. Att anta ett dubbdäcksförbud som ytterligare åtgärd förväntas sänka 

partikelhalterna tillräckligt för att klara miljökvalitetsnormen för PM10 enligt Uppsala 

kommun.  Uppsala kommun betonar vidare den ständigt pågående debatten om trafiksäkerhet 

kontra hälsoeffekter, Uppsala kommun hänvisar till SIKA:s rapport 2009:3 där det anges att 

en trafikolycka med svåra personskador kostar samhället drygt 4 miljoner kronor. Detta väger 

Uppsala kommun mot kostnader för partikelutsläpp. Trots att  kostnaden för utsläpp av PM10 

inte kan värderas. En tio procents minskning av dubbdäck på Kungsgatan skulle dock sänka 

PM10-halten med fem till tio mikrogram per kubikmeter, vilket skulle innebära att Uppsala 

kommun låg under gränsvärdet. I förslaget vägs vidare fördelarna med dubbdäck mot 

friktionsdäck. Uppsala kommun konstaterar att dubbdäck har många fördelar på is- och 

snöbelagda vägar, men inte på andra underlag på grund av att "bilister tenderar att ta ut större 

upplevd säkerhet av att köra med dubbdäck i utbyte mot högre hastigheter och ett ökat 

risktagande. Färre dubbdäck skulle därigenom tendera att dämpa medelhastigheterna". Den 

upplevda säkerheten med dubbdäck innebär att fördelarna görs jämbördiga med friktionsdäck 

enligt Uppsala kommun.
86

  

Den 11:e maj 2010 beslutade Gatu- och trafikkontorets arbetsutskott i Uppsala att införa 

förbud mot trafik med dubbäck, förutom moped klass II. Gatu- och trafiknämnden ansåg dock 

att regelverket när det gäller dubbdäcksförbudet skall lindras till den grad att det är möjligt att 

korsa Kungsgatan med dubbdäck samt att boende på Kungsgatan skall ges dispens från 

dubbdäcksförbudet. Förbudet gäller inte utryckningsfordon, sjuktransporter eller 

väghållningsfordon enligt 11:e och 12:e kapitlet i trafikförodningen.
87

 Den 10:e december 

2009 beslutade Gatu- och trafiknämnden att ge i uppdrag till Gatu- och trafikkontoret att ta 

fram beslutsunderlag för ett införande av dubbdäcksförbud på Kungsgatan och del av 

Vaksalagatan. Gatu- och trafikkontoret fick även i uppdrag av Gatu- och trafiknämnden att ta 

beslut om en eventuell hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen under hela dygnet i 
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delar av centrala Uppsala. Till detta beslut gavs reservationer från Maria Gardfjell från 

Miljöpartiet, Lennart Söderberg från Vänsterförbundet och Ingemar Virsén från 

Kristdemokraterna. 

Gränsvärdesnivån för PM10 klaras ej av i Uppsala kommun och dubbdäck anses vara 

orsaken till en stor del av PM10-utsläppen. Ett dubbdäcksförbud väntas sänka halten av PM10 

till den grad att miljökvalitetsnormerna klaras av. Denna reglering motsattes av Ingemar 

Virsén från Kristdemokraterna som ansåg att inget förbud ska upprättas. Anders Westerlind 

vid Folkpartiet ansåg att förbudet är befogat och bör således inrättas. Ordföranden för 

sammanträdet beslutade att anta Anders Westerlinds yrkande. Tilläggsyrkande kom från 

Lennart Söderberg (V) och Maria Gardfjell (MP) som ansåg att hastighetsbegränsningen till 

30 kilometer i timmen bör utökas och gälla ännu större delar av Uppsala innerstad än tidigare 

tänkt. Det ursprungliga förslaget till hastighetsbegränsning bifölls av Anders Westerlind och 

antogs av ordföranden för sammanträdet.
88

 

 

5.4 Dubbdäcksförbudet i Uppsala kommun 

I mailkorrespondens med sektionschefen på Uppsala kommuns gatu- och trafikkontor, Ann-

Britt Ådegren, förklaras orsaken till varför så stor fokus har lagts på att reglera 

dubbdäckansvändningen. Orsaken ligger främst i Uppsala kommun enbart kan ta en lokal 

trafikföreskrift om dubbdäck, kommunen har ingen mandat att begränsa andra utsläppskällor 

av PM10. Uppsala kommun valde helt enkelt att med de medel tillgängliga försöka sänka 

PM10-halten i stadskärnan, enligt krav från Länsstyrelsen. Utöver dubbdäcksförbudet har även 

andra åtgärder vidtagits såsom hastighetssänkningar i centrala delar av Uppsala samt 

informationskampanjer för att ge insikt och kunskap i frågan om dubbdäck.
89

  

Trots förbudet mot dubbdäck i centrala Uppsala så uppmanar Uppsala kommun att ifall 

man inte är bosatt i centrala Uppsala stad så rekommenderas dubbdäck. Bor man i centrala 

Uppsala och har en bil utrustad med ESP-system kan bilister använda sig av friktionsdäck. 

Uppsala kommun tipsar också dubbdäcksbilister att köra lugnt och mjukt för att riva upp färre 

partiklar. Vidare tipsar Uppsala kommun att man som bilist bör kontrollera lufttrycket i 

däcken innan man ger sig iväg, ett lågt lufttryck river upp fler partiklar. Försvinner snön 

tidigare än vanligt kan dubbdäcken tas av tidigare enligt Uppsala kommun.
90

 

Att sänka utsläppshalten av PM10 genom införandet av dubbdäcksförbud innebär 

nödvändigtvis inte att fler bilister väljer att övergå från dubbdäck till friktionsdäck. Det är 

möjligt att en omvägsfaktor uppstår som betyder att bilister kör omvägar snarare än övergår 

från dubbdäck till friktionsdäck. Detta är något som sektionschefen Ann-Britt Ådegren vid 

Gatu- och trafikkontoret på Uppsala kommun även uppmärksammat
91

. Någon säkerställd 

statistik på detta finns inte att tillgå, dock finns statistik som visar på att inga stora 

förändringar sker vad gäller däckval vintertid i Sverige. Roger Pyddoke och Lena Nerhagen 

vid VTI stöder teorin om att bilister som kör med dubbdäck kör omvägar vid införandet av 

dubbdäcksförbud. Istället för att byta till friktionsdäck kör bilister längre sträckor vilket bidrar 
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till en ökad men jämnare spridning av PM10. Resultatet blir att kommuner klarar sig under 

maximigränsen på specifika vägsträckor, men utsläppen är totalt sett högre.
92

 

  

5.5 Hur har PM10-halten förändrats i de svenska städer med 

dubbdäcksförbud? 

Göteborg stad införde år 2010 dubbdäcksförbud på Odins- och Friggagatan i syftet att sänka 

PM10-utsläppet på berörda gator. Personbilar utrustade med dubbdäck minskade i och med 

förbudet, enbart 20 procent av personbilarna på berörda gator använde dubbdäck
93

. 

Uppföljning och mätningar på PM10 görs kontinuerligt, dock har ingen minskning i PM10-

halten kunnat utläsas. En ökning av allvarliga olycksfall uppmättes dock, plåtskador stod dock 

för den största ökningen, en ökning med totalt 60 procent uppmättes av försäkringsbolagen. 

Mätningar på Odinsgatan visade högre halter av PM10 år 2011 än halterna år 2008, detta trots 

ökade insatser med dammbindning, lägre trafikflöde och lägre andel dubbdäck. Påverkan på 

luftkvaliten genom dubbdäcksreglering kan ej specificeras då det inte kan avgöras vad 

ursprungskällorna till PM10 är. Senaste rapporten gällandes dubbdäcksförbudet i Göteborg 

publicerades i maj 2012.
94

 Att Göteborgs stad fortsätter att satsa på dubbdäcksregleringen är 

något som starkt kritisterats av det politiska partiet Vägvalet. Vägvalet anser att det inte är 

meningsfullt att Trafikkontoret i Göteborgs stad vill se en utökad reglering av dubbdäck då 

man ännu inte kunnat påvisa ett tydligt resultat i minskade PM10-utsläpp.
 95

 

Den första januari 2010 infördes dubbdäcksförbud i Stockholm. SLB-analys gjorde på 

uppdrag av Trafikkontoret en uppföljningsanalys på dubbdäcksförbudet i Stockholm. På 

Hornsgatan har under de senaste tio åren PM10-halten mätts och det har konstaterats att en 

minskning har skett kontinuerligt de senaste tio åren. Trots minskningen överskrids 

gränsvärdeshalten. SLB-analys konstaterar att under första säsongen med dubbdäcksförbud 

minskade trafiken på Hornsgatan i Stockholm med 25 procent, men ökade på parallellgator. 

Trots förbudet uppmättes gränsöverskridande halter av PM10 under 36 tillfällen på 

Hornsgatan. Under andra säsongen med dubbdäcksförbud minskade andelen personbilar med 

dubbdäck ytterligare 23 procent, detta berodde enligt SLB-analys på andra ruttval och större 

nyttjande av kollektivtrafik. Minskningen var av den grad att ifall trafikminskningen skulle 

vara permanent skulle det kunna tillåtas en större andel dubbdäcksanvändare och 

miljökvalitetsnormerna skulle ändå klaras av anser SLB-analys.
96

 

Enligt en annan rapport av SLB-analys från 2006 har halterna av PM10 minskat med 20 

procent i Stockholm. På Hornsgatan har partikelutsläppen minskat med 20 procent sedan 

början av 2000-talet. På Sveavägen och Norrlandsgatan har halterna minskat med 30 procent 

sedan 2002. Den största bidraganden faktorn av minskningen av PM10 sedan 2006 tros bero på 

snörika vintrar. Som tidigare nämnt infördes dubbdäcksförbud på Hornsgatan i Stockholm 

den 1 januari 2010. Förbudet fick effekten att trafikmängden minskade med 25 procent vilket 

enligt SLB-analys beräkningar innebär en minskning av 17 000 bilar per dygn. Enligt 
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Stockholms stad beräkningar innebar det en minskning av PM10-halten med 30 till 40 procent. 

SLB-analys konstaterar dock att effekten av den fuktiga vägbanan (på grund av snörik vinter) 

gör att det är svårt att avgöra vilken effekt den minskade andelen dubbdäck och den minskade 

trafikmängden har för den totala PM10-halten.
97

  

Det preliminära resultatet blev att luftkvalitén förbättrats främst på grund av gynnsamma 

väderförhållanden i Stockholm. Gynsamma väderförhållanden innebär blåsigt väder som gör 

att partiklarna sprids och späds ut samt att blött, snöigt och kallt väder som gör att mindre 

vägdamm uppkommer från vägbeläggningen. SLB-analys uppmärksammar att en given andel 

dubbdäcksanvändare som ska tillåtas inte kan ges. Hur många som bör få köra dubbdäck 

vintertid för att klara miljökvalitetsnormerna beror på vädret och varierar således från säsong 

till säsong.
98

 Den enda uppföljningen från Uppsala kommun som finns tillgänglig gjordes 

2010. Uppsala kommun konstaterar att man via sina mätningar fått resultat som visar på att en 

minskning av PM10 som nu ligger under miljökvalitetsnormerna. Det innebär att Uppsala 

kommun klarar både årsmedelvärdet och dygnsmedelvärdet, något man inte gjorde år 2008 

eller 2009. En möjlig faktor till det positiva resultatet anges vara dubbdäcksförbudet, 

hastighetssänkningar och att gatorna i stadskärnan varit snötäckta i större utsträckning.
99

 

 

 

6. ANALYS 

 

6.1 Analys vad gäller PM10 och dubbdäck 

Utifrån det redovisade materialet kan det konstateras att slitage från dubbdäck frigör PM10 

från vägytor (3.2). Diskussionen om dubbdäck är minsann spretig och osäkerhet råder i frågan 

om faran i PM10. Ett förbud mot dubbdäck är dock en sällan föreslagen åtgärd i det material 

som presenterats. Eftersom stor osäkerhet råder när det gäller faran i PM10 så vidtas 

försiktighetsprincipen, och det med all rätt. Emellertid är det diskuterbart att låta 

försiktighetsprincipen strida mot nollvisionen och trafiksäkerheten. Att köra med 

friktionsdäck är en möjlighet för många, ifall man bor i innerstaden och aldrig vistas utanför 

stadskärnan rekommenderas det. Men då uppstår en obekväm gränsdragning som kan göra det 

svårt för stadsbor att åka utanför stadskärnan. Det går att vända på steken och fråga sig om de 

som bor och vistas enbart i stadskärnan kanske borde vara förbjudna att köra bil för att minska 

på PM10 och PM2.5, för det finns ju cyklar och kollektivtrafik? Det går att vrida och vända på 

diskussionen, men det viktigaste att föra med sig är att folkhälsopåverkan och trafiksäkerheten 

inte bör stå i strid med varandra, utan bör främjas parallellt.  

Att miljökvalitetsnormer upprättats för att förbättra miljön omkring oss är positivt, men 

när regleringar och krav ställs mot människor säkerhet uppstår ett problem (3.3). Att i fallet 

som gäller folkhälsan kontra trafiksäkerheten blir situationen problematisk, då två områden 

som båda främjar människor överlevnad ställs emot varandra. Det som menas är att när 

trafiksäkerheten vägs mot folkhälsan och det vilas på ostadiga grunder så är man ute på hal is. 

Miljökvalitetsnormerna ska inte helt få dominera över andra säkerhetsmedel för ökad säkerhet 
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och trygghet i samhället. Viktigt att även komma ihåg är att Sverige är bland de länder med 

lägst PM10-utsläpp i hela Europa (3.4), trots det vidtas en så pass kraftig åtgärd som förbud 

mot dubbdäck enbart i Sverige. Dubbdäcksanvändningen i Sverige är även på en rimlig nivå. 

Bilar med dubbdäck utför en samhällstjänst i form av uppruggande av is- och snöbelagda 

vägytor. Enligt VTI kan Sverige inte heller kompensera en minskad dubbdäcksanvändning 

med höjd standardklass på vägnätet.   

  

6.2 Hälsoaspekten utifrån Laden et al., Meister et al., Brunekreef & 

Forsberg samt Riksdagens Utredningstjänst 

PM10-partiklarnas hälsopåverkan är omdebatterad. Frågan om PM10 har en hälsopåverkan och 

i så fall till vilken grad kan inte säkerställas. PM10 anger storleken på en partikel och inte på 

vad ämnet i sig är. Något som kan konstateras är att PM2.5 som är mindre till storleken kan 

andas in och ta sig in via luftvägarna ner till lungorna, vilket anses farligt. Partiklar som 

klassas PM10 eller större kan inte andas in, de filtreras bort via slem och cilier. Laden et al. 

konstaterar att en koppling mellan PM10 och dödlighet inte går att finna (4.1), likaså 

konstateras att vad PM10 exakt är inte går att definiera. Summa sumarum råder stor okunskap 

om vad PM10 är och dess hälsopåverkan. Meister et al. konstaterar dock att vid generella 

förhöjda PM-halter så förekommer en ökning i dödlighet, men denna ökning är inte bunden 

till någon årstid utan sker året runt. Ett väldigt vagt konstaterande görs av Meister et al. som 

gäller att ökade PM-halter bidrar till ökad dödlighet i stort. Brunekreef & Forsberg 

dementerar att någon stor överhängande fara med PM10 finns (4.2). Höga PM10-halter kan 

dock innebära ett förvärrat hälsotillstånd för svårt sjuka, på samma sätt som svårt sjuka 

personer med nedsatt immunförsvar inte bör komma i kontakt med exempelvis förkylda 

personer.  

Riksdagens Utredningstjänst (RUT) fick i uppgift att svara på frågan om det finns 

mätbara positiva hälsoeffekter av dubbdäcksförbuden i Stockholm respektive Uppsala. RUT 

konstaterade att partiklar är farliga, men nämner inte vilka partiklar. Att minskad 

dubbdäcksanvändning bidrar till en positiv hälsoeffekt går inte att bevisa enligt RUT. Det är 

svårt att särskilja PM10 från olika källor och uppkomstkällorna är väldigt olika. Utifrån 

redovisat material från olika källor kan det konstateras att PM10 knappast är hälsofrämjande, 

men är det så pass farligt att det rättfärdigar en begränsning av trafiksäkerheten? I det stora 

hela är det förståeligt att Europeiska Unionen satt upp miljömål för att få ner de höga 

utsläppshalterna som råder i Europa. PM10 är bara en i mängden av de utsläpp som ska 

begränsas och hamnar på så sätt i kläm när ingen hänsyn tas till att en av dess uppkomstkälla 

samtidigt fungerar som främjare av trafiksäkerheten i Sverige. I det här fallet borde man från 

svenskt håll fundera på ifall sökandet av dispens från begränsningen av PM10-utsläpp vore 

befogat.  
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6.3 Trafiksäkerhet enligt VTI & Trafikverket 

VTI utförde en studie i syftet att se ifall en höjd standardklass på vägar i Sverige skulle 

innebära en bevarad trafiksäkerhet vid minskad dubbdäcksanvändning (4.3). Resultatet blev 

att det inte går att uppgradera Sveriges vägnät till den grad att trafiksäkerheten bibehålls vid 

minskad dubbdäcksanvändning. Värt att notera är att denna studie sammanställdes under en 

månads tid, emellertid genomgick rapporten en intern peer review (en kvalitetsgranskning 

med andra ord). Trots ett hastigt sammanställande av rapporten bör resultatet inte tas för 

givet. Att Sveriges vägar idag inte kan uppgraderas och förbättras till en sådan grad att 

trafiksäkerheten bibehålls vid en minskad dubbdäcksanvändning visar på att dubbdäck är 

nödvändiga. En generell minskning av dubbdäck är att ses som oroväckande, den 

dubbdäcksanvändning som förekommer idag enligt Figur 2 bör inte minska utgående från 

VTI:s rapport.  

Trafikverket gjorde en studie för att undersöka effekten av dubbdäck i olyckor med 

dödlig utgång samt nyttan av ESP-system (4.4). Trafikverkets resultat blev att dubbdäck 

minskar risken för en dödlig olycka med 42 procent i jämförelse med friktionsdäck. ESP-

system, även kallat antisladdsystem förbättrar villkoren för olyckor som sker vintertid. Om 

man som bilist kör bil utan ESP-system vintertid så är det klart olämpligt att använda 

friktionsdäck. Trafikverkets studie har legat till grund för många debatter vad gäller 

dubbdäcksförbud då resultatet i studien påvisar en stor fara i att köra odubbat vintertid. En 

reducering av dödliga trafikolyckor med 42 procent gäller främst bilar utan ESP, siffrorna är 

troligen annorlunda när det gäller bilar med ESP. Trafikverkets studie har två år på nacken, 

vilket inte upplevs som mycket men det är av värde att komma ihåg att utvecklingen sker 

kontinuerligt och i snabb takt när det gäller vinterdäck, ESP-system och vägbeläggningar. I 

slutändan visar resultat som Trafikverket publicerat samt VTI:s rapport visar på att dubbdäck 

innebär ökad trafiksäkerhet. Utifrån det redovisade materialet kan dubbdäcksförbud lätt 

upplevas som en snabb och enkel lösning på ett komplicerat problem. De individer som inte 

har möjlighet att använda bil utrustad med ESP-system blir lidande vid ett dubbdäcksförbud 

som täcker alla bilister.  

I och med ett dubbdäcksförbud samt utgående från VTI:s och Trafikverkets rapporter 

uppstår en komplicerad gränsproblematik. Bor man i en stadskärna kan man som bilist köra 

med friktionsdäck relativt smärtfritt. Det förutsätter, utifrån VTI:s och Trafikverkets 

rapporter, att man under vintermånaderna inte ämnar köra utanför stadskärnan. Anpassar sig 

bilisterna med friktionsdäck till ett sådant levnadssätt kanske de inte alls behöver använda 

bilen vintertid, i de stadskärnor med dubbdäcksförbud finns kollektivtrafik som kan tillgodose 

transportbehoven för de som bara vistas i stadskärnan vintertid. De bilister som bor utanför 

stadskärnan och är tvungna att trafikera vägar som inte är av samma standardklass som 

centralt belägna vägar är dock tvungna att använda dubbdäck. De bilister som använder 

dubbdäck blir lätt tvungna att förlänga sin resväg med eventuella omvägar på grund av 

dubbdäcksförbud. Alternativt blir dubbdäcksbilisterna tvungna att ta till andra transportmedel 

vid närmandet av stadskärnor med dubbdäcksförbud på en viss sträcka. I mångt och mycket 

kan dagens dubbdäcksförbud vålla fler problem, i form av omvägar och alltför begränsad 

framkomlighet, än det åtgärdar utifrån ovanstående resonemang.  
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6.4 Föreslagna alternativa åtgärder 

Av det material som studerats förekommer sällan dubbdäcksförbud som föreslagen åtgärd för 

att minska PM10-utsläpp. Trafikverket föreslår huvudsakligen åtgärder såsom minskat slitage 

från fordonsdäck, öka vägbeläggningens motståndskraft, minska och förbättra 

halkbekämpningsmaterial samt minska hastigheten och mängden på fordon (4.7). Nuvarande 

regleringen av dubbvikt och utstick bör dock inte ändras enligt Trafikverket. En ändring 

skulle innebära sämre friktion och dubbdäck skulle då förlora sin funktion. Likaså bör fordon 

utrustas med dubbdäck till en viss grad då de utför en samhällstjänst i form av uppruggning. 

Sommartid poleras vägytor av sommardäck och det innebär att uppruggningen bör ske på bar 

vägyta samt is- och snöbelagd vägyta. En sådan samhällstjänst omintetgörs om ett totalt 

dubbdäcksförbud råder på enskilda vägsträckor.  

Trafikverkets åsikter får medhåll av Nokian Tyres som även de påpekar vilken 

samhällstjänst dubbdäcksbilister utför (4.6). Nokian Tyres anser att en dubbdäcksavgift inte 

heller är en optimal lösning då de bilister som utför en samhällstjänst blir tvungna att betala 

en avgift för det jobb de utför. Finns det inga bilister som ruggar upp vägytor krävs det av 

kommuner att på maskinell väg börja rugga upp vägytor, något som kräver ytterliggare 

kostnader för vägunderhåll. Som många andra förespråkar Nokian Tyres åtgärder såsom en 

generell förbättring gällandes halkbekämpningsmetoder. Bättre halkbekämpningsmetoder i 

form av bättre och miljövänligare sand. Även minskad sandning krävs ju fler som börjar 

använda friktionsdäck, då friktionsdäck har en tendens att virvla upp stora mängder sand på 

grund av sin lamellering. Flitigare användning av dammbindningsmedel, sänkta hastigheter 

och nya kringfartsleder är bland de mer frekvent föreslagna åtgärderna. Till skillnad från 

dubbdäcksförbud kostar nyss nämnda åtgärder pengar medan dubbdäcksförbud drar in pengar. 

Förståeligt nog handlar det i mångt och mycket om en budgetfråga. Dubbdäcksavgift har även 

fungerat som föreslagen åtgärd, något som VTI förespråkar. Gränsproblematiken och att alla 

lyder under samma dubbdäcksförbud är något som VTI uppmärksammar. VTI förespråkar en 

dubbdäcksavgift baserad på regionala skillnader, det vill säga att man betalar olika beroende 

på var man bor. Vilket kan ses som en bra lösning då däckvalet hos bilister ofta baseras på 

bilisters resväg och bostadsort. 

 

6.5 Analys som gäller Uppsala kommuns dubbdäcksförbud 

Åtgärdsprogrammen är ett resultat av att Uppsala kommun blivit ålagda av Länsstyrelsen att 

förbättra partikelhalterna i stadskärnan. Det första åtgärdsprogrammet kom 2006 och 

kompletterades med ett nytt år 2009. I båda åtgärdsprogrammen lyfts åtgärder som kan sänka 

utsläppshalterna fram, dock nämns aldrig dubbdäcksförbud. Det som faller närmast 

dubbdäcksförbud är att Uppsala kommun vill minska trafiken och göra de berörda områden 

med de högsta PM10-halterna svårare att ta sig fram på. Eftersom åtgärder såsom attraktivare 

kollektivtrafik med flera tar tid att genomföra var Uppsala kommun i behov av en snabb 

åtgärd som genast skulle begränsa utsläppshalterna. Sveriges regering gav tillåtelse till alla 

kommuner att införa dubbdäcksförbud på områden med höga utsläppshalter. En åtgärd som 

Uppsala kommun anammade och som sänkte PM10-halterna till önskad nivå. Dock kan de 

sänkta PM10-halterna också bero på färdigställandet av Uppsala resecentrum eller snörika 

vintrar. 
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Ytligt sett upplevs dubbdäcksförbud som en snabb och effektiv lösning, dock är det som 

tidigare visat mer komplicerat än så. Trafiksäkerheten ställs mot en diffus folkhälsofråga, 

diffus i den mening att ingen riktigt vet vad PM10 är och hur det påverkar folkhälsan. Det är 

värt att uppmärksamma de diskussioner som Beck för kring gränsvärden också, vad fyller 

gränsvärden för funktion? Att man på EU-nivå valt att sätta gränsvärden på PM10 är 

problematiskt i den bemärkelsen att ingen vet vilken hälsopåverkan PM10 har eller vad PM10 

egentligen är. Rent logiskt handlar det om att försiktighetsprincipen vidtas. Vidare har Sverige 

ett av de lägsta PM10-utsläppen i Europa, trots det blir svenska kommuner ålagda att minska 

den halten. Problem uppstår när man på kommunal nivå blir tvungen att vidta en snabb 

lösning för att minska på PM10-halten med en åtgärd som försämrar trafiksäkerheten. Utifrån 

perspektivet att trafiksäkerheten försämras på grund av att ett gränsvärde överskrids är ett 

tvivelaktigt beslut då gränsvärdet upprättats på ostadig grund. Enligt VTI och Trafikverket 

försämras trafiksäkerheten i och med minskad dubbdäcksanvändning. Trafiksäkerheten ställs i 

en vågskål mot ett gränsvärde, som enligt Beck säger är ett annat ord för aningslöshet. Att 

denna vågskål bildats är rent ut sagt fel. Trafiksäkerhet och minskade PM10-utsläpp borde 

främjas parallellt.  

Dubbdäcksförbudet handlar inte om att Uppsala kommun handlar mot bättre vetande utan 

att på EU-nivå utlyser ett problem som det själv inte görs någonting åt. Regeringen har gett 

tillåtelse åt Sveriges kommuner att införa dubbdäcksförbud vid behov. Länsstyrelsen har gett 

de kommuner med höga utsläppshalter i uppdrag att åtgärda problemen. Uppsala kommun har 

blivit ålagda att rätta till PM10-halten på området kring Kungsgatan, vid kommunen har man 

inte mandat att vidta några andra direkta åtgärder än införandet av dubbdäcksförbud. 

Problemet är alltså att utsläppsproblemet går via flera instanser och de som skall göra något 

konkret åt problemet är även de som har minst makt att göra något. Sveriges kommuner 

behöver mer tid på sig att ta fram bättre åtgärder, parallellt med att mer forskning inom 

området görs. 

 

 

7. SLUTSATSER 

 

7.1 Slutsats 

I det här avsnittet kommer jag återknyta till syftet, frågeställningarna samt hypotesen. Syftet i 

uppsatsen var att se varför Uppsala kommun valt att reglera användningen av dubbdäck och 

vilken roll PM10 har i dubbdäcksdebatten. Svaret är att de kommuner i Sverige med höga 

PM10-halter har blivit ålagda att åtgärda problemet och sänka halten av PM10-utsläpp. Uppsala 

kommun upprättade två åtgärdsprogram, dock gav dessa åtgärdsprogram ingen önskad effekt. 

Eftersom PM10-halten inte sjönk till önskad nivå blev kommunen tvungen att vidta ytterligare 

åtgärder med snabb verkan. Regeringen gav tillåtelse till kommuner att införa 

dubbdäcksförbud på vägavsnitt med höga PM10-halter. Utifrån det införde Uppsala kommun 

ett dubbdäcksförbud år 2010. Dubbdäcksförbud är en väldigt omdebatterad åtgärd. 

Kommuner har inte mandat att vidta ytterligare åtgärder för att snabbt sänka PM10-halten, 

kommuner befinner sig i en väldigt begränsad situation. Med andra ord handlar 
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dubbdäcksförbud snarare om att hålla sig under gränsvärden än att minska PM10-utsläppen 

generellt. 

Debatten vad gäller dubbdäcksförbud har uppstått eftersom dubbdäck innebär en ökad 

trafiksäkerhet i jämförelse med friktionsdäck. Dubbdäck minskar risk för en dödlig olycka 

med 42 procent, jämfört med friktionsdäck. Att dubbdäck frigör PM10 från vägytan är 

bekräftat, men friktionsdäck virvlar på grund av sin lamellering upp PM10 från sandade 

vägytor.  I och med ett förbud mot dubbdäck i syftet att klara gränsvärdeshalten vad gäller 

PM10 så ställs trafiksäkerhet i en vågskål med gränsvärdeshalten. Vid friktion av dubbdäck 

mot asfalt, frigörs PM10-partiklar. PM10 är inte ett ämne i sig utan anger vilken storlek det är 

på partiklarna. Det material som redovisats i uppsatsen visar på att stor osäkerhet och 

okunskap råder när det gäller PM10. Det finns delade åsikter och en överhängande osäkerhet 

kan dels bero på att PM10 är ett så pass brett begrepp i sig. Vidare har Sverige och norden i 

stort bland de lägsta PM10-utsläppshalterna i Europa vilket får dubbdäcksförbud att verka som 

en relativt vulgär åtgärd. 

Trafiksäkerhet står i kamp mot folkhälsan och gränsvärdeshalten för PM10, vilket har 

genererat en debatt. Ett dubbdäcksförbud innebär att man reglerar och förbjuder något som 

utgör en samhällstjänst i och med uppruggning av vägytan samtidigt som det strider mot 

regeringens nollvision. I och med ett dubbdäcksförbud uppstår också en eventuell 

omvägsfaktor som resulterar i en större mängd utsläpp men med jämnare spridning. Om en 

omvägsfaktor finns uppstår problematik i och med att dubbdäcksförbudet inte innebär en 

förbättring på hälsopåverkan. Ett förbud mot dubbdäck behöver nödvändigtvis inte innebära 

en sänkning av PM10-halten, vilket har visat sig i Göteborg (5.5) samt Norge. Sommartid 

poleras vägytorna på grund av sommardäcken vilket gör vägytan förlorar sin friktion. Med 

andra ord krävs det att PM10 frigörs till en viss grad för att bibehålla trafiksäkerheten, is- och 

snöbelagda vägar måste ruggas upp och likaså bara vägytor. 

Utifrån tidigare resonemang är Ulrich Becks gränsvärdesdiskussion av intresse att 

nämna, vad fyller gränsvärden för funktion? I fallet med dubbdäcksförbud ställs det satta 

gränsvärdet i direkt kontrast mot trafiksäkerheten. Slutsatsen är att inga klara besked eller 

resultat finns vad gäller faran med utsläpp av PM10 från dubbdäck, men att man utgår från 

försiktighetsprincipen i Miljöbalken 2 kap. 3§. Det vill säga att hypotesen näst intill kan 

bekräftas. Upprättandet av gränsvärden är en tecken på osäkerhet och aningslöshet. 

Nödvändigtvis är det dock inte dåligt att försiktighet iakttas, men det bör inte ske på 

bekostnad av trafiksäkerheten. Arbete bör göras för att minska på de partikelutsläpp som 

finns i luften idag. Uppsala kommun klarar idag av att ligga under maximigränsen av PM10-

utsläpp. Det råder dock brist på kunskap kring PM10 och utifrån den bristen kan inte ett förbud 

mot dubbdäck rättfärdigas. Ett förbud mot dubbdäck betyder nödvändigtvis inte heller att 

PM10-halten sjunker, väderförhållanden spelar också in. Detta eftersom trafiksäkerheten 

äventyras. Utvecklingen har inte kommit tillräckligt långt för trafiksäkerheten ska bibehållas 

om bilister blir tvungna att överge dubbdäck. Dubbdäcksförbud råder ofta på korta men 

essentiella vägsträckor vilket komplicerar för bilister som inte kan överge dubbdäck. I nuläget 

bör inte dubbdäcksförbud råda i den form det gör. Alternativa lösningar utöver 

dubbdäcksförbud bör främjas. Det stora problemet är att folkhälsan står i kamp mot 

trafiksäkerheten, vilket inte borde vara fallet. Dessa två bör främjas parallellt och utifrån det 
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som redovisats kan inte dubbdäcksförbud ses som en befogad åtgärd längre. Alternativa 

åtgärder bör tas fram så fort som möjligt för att kunna tillmötesgå de utsatta EU-direktiven 

samtidigt som nollvisionen tillgodoses. 

 

7.2 Avslutande kommentarer 

Något som är klart är att en del dubbdäcksanvändare krävs för att rugga upp vägytan vid is- 

och snöbelagd väg, ett Sverige helt utan dubbdäck går inte. Borde Sverige därför söka dispens 

från kravet på sänkta PM10-halter? Kan kommuner effektivisera vintervägunderhållet till den 

grad att bilister med friktionsdäck kan uppnå samma trafiksäkerhet som dubbdäcksbilister? 

Enligt Trafikverket krävs dubbdäck om bilen saknar ESP-system, det vill säga om bilen är 

äldre än från circa 2005. Skall de individer som inte har råd att köpa en ny bil bli tvungna att 

förlänga sin resväg på grund av ett förbud? Skall de bilister som utför en samhällstjänst och 

inte har möjlighet att köra med friktionsdäck bli bestraffade genom ett dubbdäcksförbud? 

Bestraffade i den mening att de inte får tillåtelse att köra på huvudgatan i Uppsala. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1. Dubbdäcksförbud i Uppsala stad. 

 

 
Figur 4, Dubbdäcksförbud i Uppsala stad. Rödstreckad linje indikerar gata där förbud mot 

dubbdäck råder. Källa: Uppsala kommun, "Dubbdäcksförbud på del av Kungsgatan och 

Vaksalagatan" [Hämtad: 2013-01-07] 

 




