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Abstract
The number of cars has been on a steady increase in Sweden and in mars 2019 there were
almost 4,9 million cars in active use. Nowadays most of the attention is focused on pollution
through carbon dioxide and the wear of roads. However, a problem that often goes
unrecognized is the tear of car tyres and the release of microplastics into the environment. In
order to quantify the amount of microplastics released into the environment, the Swedish
government has instructed The Swedish National Road and Transport Research Institute
(VTI) to carry through with this. The aim of this report is to, with the help of VTI, try to
quantify the amount of microplastics released from private car traffic and examine the main
types of tyre wear. This report consists of two parts, one study of what microplastics is and
how tyre wear arises. The second part consists of measuring, where used tyres have had their
weight and tread measured. The profile of the tear, DOT number, production date, model,
dimensions and type of tyre is additional data that was collected. Through the use of data
provided by the tyre companies and the collected data, the total loss of weight and volume
together with a yearly weight and volume loss could be calculated. Through analysis of the
tyre profiles and their tread depths the most occurring type of wear patterns was determined,
which were central, even and side wear. The estimated yearly amount of microplastics
released in Sweden was between 8 300 and 16 700 tonnes.
Keywords: microplastics, tyre tear, tyres, tread
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Sammanfattning
Antalet bilar har ökat stadigt genom åren och i mars 2019 befann sig nästan 4,9 miljoner
personbilar i aktiv användning i Sverige. Något som inte får lika mycket uppmärksamhet som
koldioxidutsläpp från trafiken och slitage av vägar är slitaget av bildäck. Regeringen har
därmed tillsatt ett uppdrag där mängden mikroplastutsläpp ska kvantifieras, sprida kunskap
om problemet och utveckla åtgärder mot utsläppen. En av myndigheterna som fått detta
uppdrag är Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), med vilka detta arbete
genomfördes. Arbetet går ut på att försöka kvantifiera utsläppen av mikroplastutsläpp från
personbilar samt undersöka vilka typer av slitage som är vanligast förekommande. Rapporten
består av två delar, en litteraturstudie som ska ge en klar bild av nuläget, typer av däck, vad
mikroplaster är samt varför slitage uppstår. Under den andra delen genomfördes mätningar på
kasserade däck, där mönsterdjupsprofiler, vikt, mönsterdjup, DOT märkning, modell, märke,
typ av däck och dimensioner antecknades. Med hjälp av profilerna och originaldata som
tillhandahölls av olika däcktillverkare kunde de vanligaste slitagen bestämmas och den
bortslitna vikten och volymen kunde uppskattas. De vanligaste typerna av slitage är centrum-,
jämnt- och sidoslitage, vilket beror på för högt lufttryck i däcken, samt fel hjulinställningar.
Den totala årliga mängden utsläpp av mikroplaster från personbilar uppskattades ligga mellan
8 300 och 16 700 ton.
Nyckelord: mikroplaster, mönsterdjup, däck, däckslitage
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Förord
Denna rapport är vårt kandidatexamensarbete på civilingenjörsutbildningen inom energi och
miljö på KTH under vårterminen 2019. Arbetet innefattar 15 högskolepoäng.
Vi vill tacka alla som har hjälpt oss genomföra detta arbete, utan vilkas hjälp detta arbete
aldrig hade gått att genomföra.
Tack till alla däckverkstäderna som har tagit emot oss och låtit oss väga och mäta däcken de
hade tillgängliga.
Tack till Ragn-Sells som gav oss tillgång till en stor mängd däck att mäta på.
Tack till Patrik Örtengren på Continova som gav oss tillgång till mönsterdjupsskannern. Utan
den hade vi aldrig hunnit med så många mätningar.
Tack till alla däcktillverkare, vars bidrag med data gjorde beräkningarna möjliga.
Vi vill rikta ett extra stort tack till Mats Gustafsson och Göran Blomqvist från VTI som
bidragit med utrustning och hjälpt oss samordna arbetet mellan alla deltagande parter.
Slutligen ett tack till vår handledare Bo Olofsson för all feedback, alla råd och givande
diskussioner.
John Agewall & Kim Wallgren
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1. Inledning
Antalet personbilar har ökat stadigt genom åren i Sverige och i mars år 2019 fanns det 4 887
024 registrerade aktiva personbilar i Sverige (SCB, 2019). Med den ökande befolkningen kan
denna siffra förväntas höjas ytterligare i framtiden, vilket kommer leda till ytterligare
problem med bland annat ökade utsläpp, slitage på vägar och buller. Idag ligger stort fokus på
reducering av utsläppen från bilarna och utvecklingen av bland annat bensinsnålare bilar och
elbilar har vuxit enormt. Det finns dock andra problem som inte får samma uppmärksamhet
och som ofta går förbi obemärkt. Ett av dessa problem är slitaget av bildäcken.
I nuläget finns det relativt lite information om mikroplaster i naturen, deras inverkan, var de
kommer ifrån samt hur mycket som kommer från de olika källorna (Naturvårdsverket, 2019).
Mikroplasternas konsekvenser på människors hälsa och naturen är idag relativt okända, men
de är ändå relevanta inom ett antal av Sveriges miljömål, däribland giftfri miljö, hav i balans
samt levande kust och skärgård, levande sjöar och vattendrag och grundvatten av god
kvalitet. Giftfri miljö är särskilt relevant då den bland annat definieras som att halterna av
naturfrämmande ämnen ska vara nära noll av riksdagen (Sveriges miljömål, 2019).
Därför har regeringen tillsatt uppdrag till ett par myndigheter om att ta sig an detta problem,
försöka kvantifiera det, sprida kunskap om det samt utveckla eventuella åtgärder mot
utsläppen. En av dessa myndigheter är Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som
skall sprida kunskap om mikroplaster från transportsystem samt hur dessa kan minskas.
Denna rapport syftar på ett delprojekt i samarbete med VTI, där mätningar av vikt och
mönsterdjup på bildäck kommer att genomföras i ett försök att kvantifiera hur mycket
mikroplaster som kommer från vägtrafiken.

1.2 Syfte
Syftet med denna undersökning är att uppskatta hur mycket mikroplaster som släpps ut från
slitage av personbilsdäck i Sverige samt undersöka vilka typer av slitage som är vanligast
bland olika typer av personbilsdäck.

1.3 Mål
För att uppnå syftet med denna rapport behandlades följande delmål. En litteraturstudie
gjordes för att få en överblick av problemet och hur mikroplasterna kommer ut. Därutöver
gjordes en serie av mätningar på kasserade däck för att se hur mycket plast som slitits bort.
Utöver detta jämfördes vinterdäck, både dubbade och odubbade med sommardäck för att se
om det fanns någon skillnad i mikroplastutsläpp, både årligen och för däckens livstid. För
respektive grupp fastställdes även den huvudsakliga orsaken till slitage.
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1.4 Avgränsningar och antaganden
Detta arbete begränsades till personbilsdäck på grund av brist på både tillgång till andra typer
av däck och tid. Tidsfaktorn var den störst bidragande faktorn till dessa avgränsningar och
påverkar även andra delar av projektet, inklusive andelen däck som undersöktes och var.
Detta innebar att mätningarna avgränsades till platser runt om i Stockholmsområdet.
Begränsningar gjordes även för mätningar och kvantifiering av utsläppen samt undersökning
av vilken typ av slitage som främst förekom bland personbilsdäcken. Inga konsekvenser av
utsläppen har behandlats i rapporten och vidare antogs det att allt som slits bort från däcken
är mikroplaster som sedan hamnar i naturen. Varje däckmodell har säkerligen olika
uppbyggnader samt innehåll och deras densiteter kommer troligtvis att variera från varandra.
Dessutom varierar troligtvis även densiteten på ett däck beroende på om det är ytligt slitage
från ett nytt däck eller djupt slitage där nästan hela mönsterdjupet är borta. I dessa
beräkningar gjordes dock antagandet att alla däck har samma densitet, detta gjordes för att
kunna uppskatta en ungefärlig utsläppsmassa av mikroplaster.
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2. Metod
Denna studie var uppdelad i två delar, en litteraturstudie som skulle ge en bild av dagsläget,
typer av däck, vad mikroplaster är och varför slitage uppstår, samt en del då mätningar på
kasserade däck utfördes. Under denna del mättes mönsterdjupen samt däckens vikt, vilka
sammanställdes för att besvara frågeställningen. Mätningarna gjordes på verkstäder i Älvsjö,
Bromma, Rotebro och Spånga samt på Ragn-Sells återvinningsstation i Åkersberga.
Verkstäderna valdes med avseende på läge, tillåtelse från verkstäderna samt
rekommendationer från Däckspecialisternas Riksförbund. Under arbetets gång gjordes flera
avstämningar med VTI och handledare, där idéer och vidare steg i projektet diskuterades och
planerades.

2.1 Litteraturstudie
Under litteraturstudien användes främst sökmotorer som Google Scholar, ScienceDirect, Web
of Science samt källor som tillhandahölls av VTI. Sökord som användes var microplastics,
tyre tear, tyre abrasion, tyre wear. Orden användes i kombination med varandra och även på
svenska. Dessa studier användes för att se hur slitage av bildäck uppstår och för att undersöka
vad tidigare undersökningar givit för utsläppsresultat. Utöver dessa användes även rapporter
från Svenska miljöinstitutet och statistiska centralbyrån för att även här se hur mycket utsläpp
andra undersökningar kommit fram till samt för att veta hur många bilar som nyligen befann
sig i aktiv användning i Sverige.

2.2 Egna mätningar
Däcken delades upp i tre separata grupper, vinterdäck (exklusive dubbar), dubbdäck och däck
som varken hade dubbar eller kategoriserades som vinterdäck. Denna grupp kallades
sommardäck för att undvika förvirring. Under mätningarna gjordes ett urval, där de
exploderade och smutsigaste däcken valdes bort. Från övriga däck borstades så mycket grus
och smuts bort som möjligt för att minimera den felkällan. Från däcken antecknades märke,
modell, dimensioner, huruvida det var ett vinterdäck eller ej, vikt, mönsterdjup, om det fanns
något speciellt att anmärka på om däcket och slutligen DOT märkningen. Genom DOT kan
tillverkningsplatsen och produktionsår fastställas. För att mäta däckens mönsterdjup användes
en däckscanner, Groove GloveTM. Denna scanner drogs över däckets kortsida, vilket gav en
bild över profilen på däckets mönsterdjup samt hur djupt det var i de olika mönsterspåren.
Vikten fastställdes med en Mettler PM16 våg.
Ett klassificeringssystem skapades för att se vilka sorters slitage som är vanliga. De olika
klasserna var, skulder-, sido-, centrum-, jämnt-, och okänt slitage. För att kunna kategorisera
däcken sattes det upp gränsvärden som redovisas i tabell 1. När gränsvärdena för ett däck inte
helt och hållet uppnåddes undersöktes istället profilens utseende, som givits av skannern, i ett
försök att klassificera utifrån den istället.
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Tabell 1. För att klassificera vilken typ av slitage som däcket hade sattes följande gränsvärden upp. Exempel på
klassningar av profiler kan ses i figur A1-A7 (Supplement).

Slitage

Gränsvärde

Centrumslitage

Mitten av däcket är minst 0,5 mm kortare än kanterna.

Jämnt slitage

Differensen mellan de olika positionerna på däcket är mindre än 0,5
mm.

Sidoslitage

Ena sidan av däcket är minst 0,8 mm större än den andra.

Skulderslitage

Bägge yttersidor av däcket är minst 0,5 mm mindre än däckets
centrum.

Okänt

Data saknas/Slitaget kan inte klassas.

För uppskattning av förlorad volym beräknades volymen för en cylinder baserad på däckens
dimensioner. Genom att beräkna volymen med däckens originaldata och sedan subtrahera det
med volymen beräknad med däckens nya radie kunde den förlorade volymen uppskattas. Den
nya radien beräknades genom att subtrahera den ursprungliga radien med slitaget. Den
förlorade massan beräknades genom att subtrahera den ursprungliga vikten med däckets nya
vikt. Genom att använda däckens DOT-nummer beräknades däckens ålder genom subtraktion
av provtagningsveckan med produktionsveckan samt subtraktion av provtagningsåret med
produktionsåret. Utöver ålder behövdes även däckens densitet uppskattas för att kunna
beräkna den massa som slitits bort. Detta gjordes genom att skära loss delar av tio olika däcks
mönster. Genom att sedan applicera Archimedes princip kunde en volym på varje del
erhållas. Sedan vägdes vardera del och en densitet kunde beräknas. Densiteten som senare
användes i beräkningarna var medeldensiteten.
När de förlorade massorna och volymerna beräknats för de tre typerna av däck beräknades
medelvärde, median och standardavvikelse för dessa med avseende på totala och årliga
utsläpp. Medianen multiplicerades sedan med det totala antalet däck som befann sig i trafiken
under mars månad 2019, då detta är den senaste statistiken, vilket gav det totala utsläppet från
trafiken under däckens livstid, samt utsläppet av mikroplaster från trafiken per år hos de olika
däcktyperna. Medianen valdes då detta skulle minska risken för att “extremvärden” och
eventuella felmätningar skulle påverka resultatet i större utsträckning.
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3. Resultat
3.1 Litteraturstudie
3.1.1 Däck
Däck består av syntetiskt gummi, en typ av polymer gjord på petroleum och naturligt gummi,
samt kimrök eller kiseldioxid. Dessa tillsatser hjälper till att skydda bildäcken från UVstrålning från solen. Olja tillsätts även för att göra däcket mjukare och förbättra dess förmåga
att greppa vått underlag (Kole et al., 2017). Mönsterdjup varierar mellan olika däck, men nya
vinter- och sommardäck har vanligtvis 9–10 respektive 7–8 millimeters mönsterdjup. Allt
eftersom de används slits de ner och behöver slutligen bytas. På vinterväglag ska
mönsterdjupet vara minst 3 mm. På sommarväglag ska mönsterdjupet vara åtminstone 1,6
mm men det är rekommenderat att ha minst 3 mm (Transportstyrelsen, 2016).

3.1.2 Slitage
Alla däck slits när de används. Varför de slits kan bero på flera olika faktorer, bland annat
temperatur, ålder på däcket, typ av däck, underlaget, hastighet och körstil. Slitaget uppstår till
stor del på grund av friktionen som bildas mellan underlaget och däcket. Friktionen som
uppstår ger upphov till en upphettning som koncentreras på vissa platser i däcket och skapar
så kallade hot spots. På dessa hot spots kan temperaturerna bli så höga att ämnen kan
avdunsta, detta resulterar i sin tur i att mikroplaster slits bort från däcket (Kole et al., 2017).
Sedan sker det även direkt slitage av friktionen mellan underlaget och däcken, där mycket
beror på själva underlaget.
Hur däcket slits beror starkt på körstil, hjulinställningen och lufttrycket. Däck vars lufttryck
är för högt kommer att slitas mer i mitten, medan däck med för lågt tryck kommer slitas mer
längst kanterna. Hjulens inställning ger olika slitage på olika delar av däcket. De vanligaste
inställningarna som behöver rättas till är toe och camber-vinkel. Hjulets vinkel när det är sett
framifrån kallas camber och när denna blir för stor kommer onormalt slitage att uppstå.
Positiv camber innebär att däcken lutar ut från bilen, vilket resulterar i de slits på den yttre
sidan. När däcken istället lutar in mot bilen uppstår negativ camber och mer slitage sker på
insidan. Toe är istället avståndet mellan däckens framåt- och bakåtpekande del. Toe-in
innebär att däckens framdelar pekar inåt mot varandra, vilket resulterar i större slitage på
ytterkanten. Toe-out innebär att däckens framdelar pekar utåt från varandra, vilket resulterar i
slitage på innerkanten (Michelin, u.å.).

3.1.3 Mikroplaster
Mikroplaster är små partiklar som består av antingen syntetiska polymerer eller naturligt
gummi som är mindre än fem millimeter. En gemensam faktor som dessa plaster har
gemensamt är att de alla är i fast form, de har dålig löslighet i vatten och bryts ner långsamt
(Verschoor et al., 2016). Mikroplaster klassificeras i primära och sekundära mikroplaster. De
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primära mikroplasterna är tillverkade just för att vara små plastpartiklar och används bland
annat i kosmetika, rengöringsprodukter och vid luftblästring. Sekundära mikroplaster uppstår
till följd av användning av plastprodukter. De hittas bland annat vid byggarbetsplatser där
plast hanteras, tvättning av syntetplagg och inte minst vid slitage av bildäck (Magnusson. et
al., 2016).

3.1.4 Utsläpp av mikroplaster
I en rapport av Svenska Miljöinstitutet (IVL) från 2016 ligger det årliga mikroplast utsläppet
på ungefär 11 793 ton per år. Denna siffra beräknades med emissionsdata och distansdata
(Magnusson et al., 2016). I en annan rapport av IVL från 2017 var motsvarande siffra 7 674
ton per år, varav personbilar stod för 3 293 ton per år. Även dessa siffror beräknades med
hjälp av emissionsdata och distansdata (Naturvårdsverket, 2017). Liknande studier har gjorts
i andra länder i Europa, i Nederländerna uppskattas den årliga mängden mikroplaster från
däck ligga runt 15 694 ton (Verschoor et al., 2016). Som framgår i tabell 2 varierar värdet av
utsläppen både mellan länder och beroende på beräkningsmetod. Resultatet varierar även för
vilken emissionsdata som används. Det högsta värdet som erhålls kommer från en
viktförlustberäkning och låg mellan 3 000 till 2 000 ton högre än motsvarande värde beräknat
med emissions- och distansdata. I viktförlustberäkningen används en faktor på 12,5 %, vilket
då ska motsvara hur mycket av sin vikt ett däck förlorar under sin livstid (Sundt et al., 2014).

Tabell 2. Tabellen visar den uppskattade mängden årligt mikroplastutsläpp från personbilar i Sverige, Danmark
och Norge.

Källa

Land

Beräkningsmetod

Mikroplast utsläpp [Ton/år]

Naturvårdsverket, 2017

Sverige

EDD

3 293

Kole et al., 2017

Sverige

EDD

3 147

Kole et al., 2017

Danmark

EDD

4 726

Kole et al., 2017

Danmark

EDD

3 580

Sundt et al., 2014

Norge

EDDUK factor

3 000

Sundt et al., 2014

Norge

EDDRussian factor

3 960

Sundt et al., 2014

Norge

UVFD

6 000

EDD står för Emissions- och distansdata. UVFD står för Uppskattad Viktförlustsdata.
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3.2 Egna mätningar
I följande delar presenteras resultatet av genomförda mätningar och beräkningar.

3.2.1 Tillgänglig data
Antalet däck som undersöktes blev totalt 1001. Däckmodeller från tillverkare där endast ett
fåtal exemplar hade undersökts sorterades bort. Slutgiltiga antalet däck som undersöktes var
967, där alla dessa bidrog till klassificering av olika slitage samt livstid. All ursprungsdata i
form av mönsterdjup och vikt hann inte erhållas i tid, vilket gjorde att all insamlade data inte
kunde användas i beräkningarna. Detta resulterade i att antalet däck som kunde användas till
vågberäkningar var 373, motsvarande siffra för volymberäkningarna var 419.

3.2.2 Densitet
Medeldensiteten från mätningarna var 1,1658 g/ml med en median på 1,1633 g/ml.
Standardavvikelsen var 0,1476 g/ml. På grund av den låga spridningen som redovisas i figur
1 valdes medeldensiteten att användas i senare beräkningar.

Figur 1. Visar spridningen från densitetstesten från bildäcken. Mätningen bestod av 10 olika däckbitar som
skurits av från bildäck, se bifogad fil A8. Varje prov mättes två gånger och ett medelvärde beräknades. Lådan
utgör 50 % av alla observationer, 25 % av alla observationer var lägre än den nedre kvartilen (Q1) och 25 % av
observationerna var högre än den övre kvartilen (Q3). Strecket igenom lådan visar det uppmätta medianvärdet
och krysset medelvärdet.

3.2.3 Däckens livstider
Något som lades märke till var hur länge de olika typerna av däck användes. Generellt går det
att observera i figur 2 att dubbdäck har en längre livstid än både sommardäcken och
vinterdäcken. Åldrarna i relation till tillverkningsdatumen varierade mellan strax under ett år
till strax över 19. Medellivslängden på dubbdäcken beräknades till 9,55 år med en median på
9,47. Dubbfria vinterdäck används också en relativt lång period med en medellivslängd på
ungefär 7,1 år och en median på 6,69 år. Den däcktypen som generellt hade kortast livslängd
var sommardäcken. Medellivslängden bland dessa låg på 4,41 år med en median på 3,48 år.

7

Figur 2. Spridningen av livstider för olika däcktyper, från produktion till dess att mätningen utfördes.
Dubbdäcken hade störst spridning och högst medel på runt 9,5 år. Dubbfria vinterdäck hade ett medel på
ungefär 7 år. Däcktypen med minst spridning och kortast medellivslängd var sommardäcken, deras livstid låg
runt 4,5 år. Lådan utgör 50 % av alla observationer, 25 % av alla observationer var lägre än den nedre kvartilen
(Q1) och 25 % av observationerna var högre än den övre kvartilen (Q3). Strecket igenom lådan visar det
uppmätta medianvärdet, krysset visar medelvärdet och de små ringarna visar “extremvärden,” värden som starkt
avviker från övriga.

3.2.4 Utsläpp av mikroplast
Sommardäck är den däcktyp som slitits mest, följt av vinterdäcken och sist dubbdäcken vilket
går att se i tabell tre. Data hann inte erhållas i tid för alla modeller och det fanns även fall där
däckens uppmätta vikt var högre än produktionsvikten. Dessa samt de där det fattades data
exkluderades. Totalt studerades 373 däck med avseende på förlorad massa.

Tabell 3. Tabellen visar de vågberäkningar som gjordes. De två översta raderna visar hur mycket ett
genomsnittligt däck släpper ut under sin livstid för respektive däcktyp. Nedan visar även hur mycket ett
genomsnittligt däck förlorar per år för respektive däcktyp. Den procentuella viktminskningen beräknades med
hjälp av medianvärdet för alla viktminskningsmetoder.

Vågberäkningar

Sommardäck

Vinterdäck

Dubbdäck

Total viktförlust (medelvärde) [g]

1198,08

863,648

798,989

Total viktförlust (median) [g]

1107,85

877,35

780

Standardavvikelse [g]

741,322

469,087

530,575

Viktförlust (medelvärde) [g/år]

332,077

208,531

130,968

Viktförlust (median) [g/år]

293,373

159,461

86,0442

Standardavvikelse [g/år]

243,674

281,771

144,023

Procentuell Viktminskning [%]

10,7

9,9

8,4

Antal undersökta däck

156

104

113
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Vikten som erhölls genom mätning och beräkning av den bortslitna volymen samt
uppskattade densiteten ser lite annorlunda ut som det går att se i tabell 4. Enligt dessa
beräkningar är det istället vinterdäcken som slits mest, efterföljt av dubbdäcken och minst
sommardäcken. Som i fallet med vikterna hann all grunddata inte levereras i tid och det
uppkom även fall där mönsterdjupen var djupare än vad som givits av producenterna. Även i
detta fall exkluderades de däck där det fattades data samt de som visade ett djupare
mönsterdjup än det producenterna angivit.

Tabell 4. Tabellen visar uppskattat mönsterdjupsslitag. De två översta raderna visar hur mycket ett
genomsnittligt däck släpper ut under sin livstid för respektive däcktyp. Nedan visar även hur mycket ett
genomsnittligt däck förlorar per år för respektive däcktyp.

Volymberäkningar

Sommardäck

Vinterdäck

Dubbdäck

Total viktförlust (medelvärde) [g]

2201,74

2226,23

2202,85

Total viktförlust (median) [g]

2099,91

2318,84

2194,33

Standardavvikelse [g]

829,929

718,103

720,39

Viktförlust (medelvärde) [g/år]

624,13

503,444

330,393

Viktförlust (median) [g/år]

519,721

393,344

236,436

Standardavvikelse [g/år]

408,436

615,792

281,257

Antal undersökta däck

157

112

150

Tabell 5 visar hur volymminskningen ser ut för de olika däcktyperna. Då det antagits att
densiteten är samma för alla däck är förlusten av volym störst för vinterdäcken, följt av
dubbdäck och sedan sommardäck.
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Tabell 5. Tabellen visar volymberäkningar som gjordes med hjälp av mönsterdjupsskillnaden. De två översta
raderna visar hur mycket ett genomsnittligt däck förlorar under sin livstid fördelat på respektive däcktyp. Nedan
visar även hur mycket ett genomsnittligt däck förlorar per år för respektive däcktyp.

Volymberäkningar

Sommardäck

Vinterdäck

Dubbdäck

Total volymminskning (medelvärde) [cm3]

1888,53

1909,53

1889,48

Total volymminskning (median) [cm3]

1801,19

1988,97

1882,18

Standardavvikelse [cm3]

711,87

615,95

617,91

Volymminskning (medelvärde) [cm3/år]

535,34

431,827

283,39

Volymminskning (median) [cm3/år]

445,79

337,39

202,8

Standardavvikelse [cm3/år]

350,33

528,19

241,25

Antal undersökta däck

157

112

150

Genom att multiplicera medianvärdena från tabell 3, 4 och 5 med antal “aktiva” däck i
Sverige erhölls tabell 6. Dessa siffror motsvarar hur mycket plast, representerat som volym
och massa, som totalt förlorats av respektive grupp.

Tabell 6. Tabellen visar det totala och årliga slitaget av respektive däckgrupp. Värdena i tabellen erhölls genom
att multiplicera varje däcktyps slitage med den totala mängden däck, det vill säga ingen fördelning har antagits.
De två första raderna visar hur mycket massa alla däck av de olika kategorierna tillsammans släpper ut under
sina livstider och årligen, beräknat utifrån den uppskattade bortslitna volymen och densiteten.

Sommardäck

Vinterdäck

Dubbdäck

Totalt slitage (Volym) [Ton]

41 049,21

45 328,89

42 895

Årligt slitage (Volym) [Ton/år]

10 159,55

7 689,12

4 621,88

Totalt slitage (Vikt) [Ton]

21 656,36

17 150,52

15 247,51

Årligt slitage (Vikt) [Ton/år]

5 734,89

3 117,16

1 682

Totalt slitage (Volym) [m3]

35 209,77

38 880,65

36 792,99

Årligt slitage (Volym) [m3/år]

8 714,31

6 595,31

3 964,39

Även om medelvärdet och medianvärdet alltid var förhållandevis lika valdes medianvärdet att
användas då standardavvikelsen ständigt var relativt hög. Då det finns ungefär 4,9 miljoner
personbilar registrerade i Sverige och eftersom varje bil har fyra däck finns det ungefär 19,6
miljoner däck som används. Med dessa siffror uppskattades den årliga mängden mikroplaster
som släpptes ut. Som går att se i tabell 6 hamnade den årliga mängden mikroplaster som
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släpps ut mellan ungefär 6 000 och 10 000 ton för sommardäcken, vilka används under ena
halvan av året. Det innebär att det totala årliga slitaget från trafiken måste beräknas genom att
summera sommardäcken med de som används under vintern. För vinterdäcken hamnade det
årliga slitaget på runt 3000 till 8000 ton och dubbdäcken mellan 2000 och 5000 ton. Enligt en
fördelning mellan dubbdäck och dubbfria vinterdäck från trafikverket kan det totala årliga
slitaget uppskattas. Enligt rapporten använde 63,5 % dubbdäck, 35,9 % dubbfria vinterdäck
och 0,9 % sommardäck under första kvartalet 2016 (Trafikverket, 2016). I tabell 7
presenteras det slutgiltiga totala utsläppet från trafiken.
Tabell 7. Tabellen visar det totala utsläppet med bidrag från de olika däcktyperna.

Sommardäck

Dubbfria
vinterdäck

Dubbdäck

Summerat

Totalt slitage (Volym) [Ton]

41 049,21

28 783,85

15 399.31

85 232,37

Årligt slitage (Volym)
[Ton/år]

10 159,55

4 882,59

1 659,25

16 701,39

Totalt slitage (Vikt) [Ton]

21 656,36

10 890,58

5 473,86

38 020,8

Årligt slitage (Vikt) [Ton/år] 5 734,89

1 979,39

603,84

8 318,12

Totalt slitage (Volym) [m3]

35 209,77

24 689,21

13 208,68

73 107,66

Årligt slitage (Volym)
[m3/år]

8 714,31

4 188,02

1 423,22

14 325,55

3.2.5 Typer av slitage
Exempel på hur de olika slitagetyperna ser ut går att se i figur A1-A7 (Supplement).
Totalt undersöktes 318 dubbdäck av olika
märken och modeller, av dessa var det 21 däck
som klassades som en kombination av två olika
sorters slitage. Som går att se i figur 3 är det
vanligaste slitaget i denna grupp in- eller
utsidoslitage följt av jämnt slitage. Den
ovanligaste formen var skulderslitage som
endast 24 däck hade utsatts för. Det var även
15 däck som inte kunde kategoriseras, detta då
dessa däck såg ut att vara väldigt nya. Det hade
med andra ord inte tillräckligt slitage för att
kunna klassificeras och därmed klassats som
okända.
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216 dubbfria vinterdäck undersöktes. Inom
denna kategori var det 14 som klassificerades
som två olika sorters slitage och
dubbelräknades därför. Som figur 4 visar är det
vanligaste slitaget ett jämnt slitage efterföljt av
in- eller utsidoslitaget. Det minst vanliga
slitaget var skulderslitage, dock skiljde det bara
ett däck mellan denna och den tredje vanligaste
orsaken, centrum slitage. I denna grupp var det
14 däck som inte kunde klassificeras och
klassades därmed som okända, detta med
samma anledning som dubbdäcken.

När det kommer till sommardäcken undersöktes
det 433 däck. Av dessa dubbelräknades 29 av
dem då de klassificerades som två olika slitage.
Som kan ses i figur 5 är det istället det jämna
slitaget som är dominant efterföljt av
centrumslitage. Även i denna grupp var det
mest ovanliga slitaget skulderslitage. Av
sommardäcken var det 13 som inte kunde
klassificeras av samma anledning som för
övriga och klassades därmed som okända.
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4. Diskussion
4.1 Skillnader mellan resultaten
Den däcksförlust som mätningarna kom fram till var runt 8 300 ton per år respektive 16 700
ton per år, beroende på beräkningsmetod. Tidigare siffror har varit avsevärt lägre vilket
framgår av tabell 2. Mätningarna har då baserats på andra metoder främst emissionsdata och
har givit runt 3 000 ton per år. Något som är anmärkningsvärt är att när en
viktuppskattningsmetod användes av Sundt erhölls ett betydligt högre värde, 6 000 ton, ett
värde som är betydligt närmare det som denna undersökning kommit fram till. I beräkningen
från Sundt et al. 2014 uppskattades en procentsats om att däcken förlorade 12,5 % av sin vikt
under sin livstid, enligt denna undersökning ligger den förlorade procentsatsen mellan 8,4 %
och 10,7 % beroende på däcktyp, vilket är något lägre än den procentfaktor som Sundt et al,
2014 använde. Men då det finns fler personbilar i Sverige än Norge, där Sundts rapport är
riktad, är det sannolikt att det släpps ut mer i Sverige än Norge. Med detta i åtanke, bör alltså
mängden mikroplaster vara större än 6 000 ton per år i Sverige.
Frågan är vad skillnaden mellan emissionsberäkningarna och viktberäkningarna kan bero på
och vilken av metoderna som är mest sanningsenlig. Det visade sig att alla beräkningarna
med emissionsdata ger ungefär samma resultat, vilket ses som en styrka. Dock är det svårt att
argumentera för att en emissionsdata-uppskattning skulle medföra ett mer sanningsenligt
resultat än att mäta en faktisk viktminskning. Oavsett om emissionsdatan har tagits fram via
labbförsök eller tester återspeglar det inte hur däcken faktiskt slits i verkligheten, vilket talar
för att metoden med viktmätningen ger ett mer sanningsenligt resultat.

4.2 Däckens livstider
Det gick tydligt att se en skillnad i hur länge de olika däcktyperna användes, med dubbdäck
som blev äldst och sommardäcken yngst. Även om däckens egenskaper ofta försämras med
däckens ålder är det troligt att däcken kasseras först när däcken blivit nedslitna till den grad
att de inte längre bör användas. Sedan finns det förstås undantag då flera däck med knappa
slitage upptäcktes bland de kasserade. En faktor som denna undersökning inte tar hänsyn till
är om däcken har legat på lager innan de togs i bruk, hur ofta de användes eller hur länge de
legat som kasserade däck. Det är exempelvis möjligt att flera däck låg i förvar under några år
innan de togs i bruk och endast användes någon enstaka gång per år. Detta ger förstås en skev
bild av läget som ytterligare påvisar att denna studie inte gett precisa utsläppsmängder utan
endast en uppskattning. I och med att den livstid som användes i dessa beräkningar troligtvis
är längre än den verkliga kommer värdet av all mikroplast som släpps ut vara ett minimum,
då slitaget är delat på fler år.

4.3 Mikroplastutsläpp
Den viktminskning som beräknades från vågdata visade att ett däck släpper ut mellan 800 och
1200 gram mikroplaster under sin livstid. Detta kan jämföras med vikten som beräknades
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från mönsterdjupsslitaget, vilket ger ungefär 2200 gram. Det verkliga värdet ligger troligtvis
någonstans där emellan men närmare viktberäkningarna än de som fås av
mönsterdjupsslitaget. Detta då färre antaganden behövde göras för beräkningarna baserat på
viktförändringen i jämförelse med volymförändringen.
Även om storleksordningen av slitaget var ungefär lika stor oberoende av däcktyp behöver
inte det betyda att varje typ släpper ut lika mycket. Då varje individuellt slitage dividerades
med dess ålder kunde ett årligt slitage uppskattas. Då dubbdäcken var äldst och
sommardäcken yngst resulterade det i att sommardäcken hade betydligt större årligt slitage.
Detta och det faktum att det går mer än två uppsättningar sommardäck för varje uppsättning
dubbdäck, blir det stora utsläpp av mikroplaster från sommardäcken. Att sommardäcken slits
mest är ganska intuitivt då dessa ofta har direktkontakt med underlaget medan dubb- och
vinterdäcken oftare har ett lager i form av snö eller is mellan vägen och däcken. Vidare skulle
effekterna av hot spots som uppstår till följd av friktion mellan däck och väglaget tänkas
minska under vintern, då temperaturerna är lägre och friktionen mindre då bilen befinner sig
på is eller snö.

4.4 Felkällor
I följande delar kommer olika osäkerheter hos mätningarna och beräkningarna att belysas.

4.4.1 Osäkerheter kring verktygen
En undersökning av vågen och skannern genomfördes för att se hur stora felkällorna var hos
dessa. För vågen vägdes ett däck 20 gånger där variansen och standardavvikelsen sedan
beräknades och redovisas i figur 6. Variansen blev 0,255 och standardavvikelsen 0,505.

Figur 6. Diagrammet visar osäkerheter för vågtestet då ett och samma däck mättes 20 gånger. Lådan utgör 50 %
av alla observationer, 25 % av alla observationer var lägre än den nedre kvartilen (Q1) och 25 % av
observationerna var högre än den övre kvartilen (Q3). Strecket igenom lådan visar det uppmätta medianvärdet
och krysset medelvärdet.

14

Groove Glove skannern testades genom att ta ett däck och mäta på det tolv gånger på samma
plats och redovisas i figur 7 och tabell 8. Däcket som undersöktes hade tre skåror, som
definierades som däckets insida, center samt utsida. Dock visade sig denna felkälla samt
osäkerheterna kring vågen vara små i jämförelse med andra felkällor under detta projekt.
Dessa går med andra ord att försumma.

Figur 7. Diagrammet visar spridningen i mönsterdjup från skannern. Ett specifikt däck mättes med skannern på
samma plats 12 gånger. Djupet registrerades på respektive plats på däcket, insida, centrum och utsida. Dessutom
beräknades ett medelvärde av alla tre platserna. För Insidan låg 75 % av alla observationer under den övre
kvartilen och resterande 25 över med ett extremvärde på 4,3 mm. Observationerna kring Centrum låg 25 %
under den nedre kvartilen och resterande över med två extremvärden på 4,5 mm respektive 4,9 mm. För Utsidan
utgjorde lådan 50 % av alla observationer, 25 % av alla observationer var lägre än den nedre kvartilen och 25 %
av observationerna var högre än den övre kvartilen. För Medelvärdet låg alla observationer i eller på lådan med
undantag för ett extremvärde på ungefär 4,23 mm. Strecken igenom lådorna visar det uppmätta medianvärdet
och krysset medelvärdet.

Tabell 8. I tabellen presenteras variansen och standardavvikelsen för skannern på de tre olika skårorna samt
medelvärdet av dem.
Insida

Centrum

Utsida

Medel

Varians

0,00811

0,00879

0,00545

0,00225

Standardavvikelse

0,09003

0,09374

0,07385

0,04741

4.4.2 Osäkerheter kring beräkningar
För att kunna beräkna mikroplastutsläppen via mönsterdjupen gjordes antagandet att det är ett
jämnt slitage runt om hela däcket. För att testa detta togs tio slumpmässigt valda däck ut och
mättes på fyra olika platser, ett kvarts varv ifrån varandra. För varje skanning beräknades ett
medeldjup på just den platsen. Som går att se i figur 8 stämmer antagandet inte, men det
gjorde att beräkningarna kunde underlättas enormt.
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Figur 8. Diagrammet visar hur medelmönsterdjupet varierade på 10 olika däck på fyra separata platser på
däcket.

I beräkningarna användes medeldensiteten 1,1658 g/ml. Detta värde jämfördes med VTI:s
egna beräkningar, där densiteten för ett däck var 0,99 och 1,105 g/ml. Densiteten varierar
förstås mellan olika däck men för att kunna uppskatta mängden mikroplaster som släpps ut
användes den beräknade medeldensiteten. Vid beräkningarna av den förlorade volymen
gjordes även antagandet är däcket är en slät cylinder, vilket innebär att luften mellan
mönstrena på däckens utsida inte tagits hänsyn till. Detta ger alltså en större volym än vad
som faktiskt slitits bort. Att försöka uppskatta den procentuella delen luft i däcket var något
som inte ansågs möjligt, detta då varje modell mer eller mindre har ett unikt mönster. Detta
gör att varje modell har en egen mängd luft i däcket. Utöver att ursprungsmängden luft är
svår att uppskatta, måste även ett förändrat mönsterdjup efter användning tas med i
beräkningarna. När däcken används byggs värme upp vilket kan förändra däckets
ursprungliga egenskaper och på så sätt minska eller öka andelen luft i däcket. Slutligen är det
en möjlighet att några av de däck som undersöktes inte var personbilsdäck. Några av
däcktillverkarna informerade att en del av de däck som undersöktes och som vi ville ha
grunddata på tillhörde lätta lastvagnar. Denna information gavs i samband med att en
kompletteringslista skickades ut för att få mer grunddata från en av däcktillverkarna,
grunddatan hann inte fås i tid vilket gjorde att den inte behandlats i denna rapport.
Sannolikheten för att en annan typ av däck medtagits i beräkningarna är därmed relativt låg
men kan förekomma.

4.4.3 Osäkerheter hos däcken
Det finns förstås fler osäkerheter i utförda beräkningar, faktorer som det har gjorts försök till
att minimera men som ändå kan påverka resultatet. Exempel på detta är förekomst av vatten,
lera, is, snö, grus och sand på däcken. Då en klar majoritet av däcken som användes hämtades
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ur containrar utomhus var dessa faktorer svåra att göra något åt, de smutsigaste däcken valdes
bort. Is, snö och vatten skakades ut och grus petades bort. Dock gick inte allt att ta bort vilket
har påverkat viktmätningarna. Utöver detta kan den grunddata som tillhandahållits av
tillverkarna variera från verkligheten. En del av däcken var väldigt gamla vilket innebär att
det var svårt att få fram de data som behövdes. Därför levererade en del av företagen
viktbedömningar med en precision på plus minus 200 gram. Sedan kunde vikten variera
mellan 100 och 200 gram beroende på flera produktionsparametrar. I vissa fall var däckens
tillhandahållna vikt utan dubbarna inberäknade, vilket innebär att de undersökta däcken hade
en extra vikt på grund av dubbarna. Ett antagande som gjordes var att allt slitage från däcken
blev till mikroplaster, något som förstås inte då stämmer med dubbdäcken. Antalet dubbar
som suttit kvar har varierat mycket däcken emellan, där några har haft alla kvar och andra
inga överhuvudtaget. Även dubbarna har slitits och viktminskningen har således inte ensamt
givit mikroplaster.

4.5 Slitage/Åtgärder
Ett anmärkningsvärt resultat av denna studie var skillnaden mellan slitage på de olika
däcktyperna. Vinter- och dubbdäcken slets på likartade sätt medan sommardäcken avvek från
övriga. Tydligaste exemplet på detta var centrumslitaget. Att nästan 30 procent av alla
sommardäck som undersöktes visade på centrumslitage, samtidigt som motsvarande siffror
för vinter- och dubbdäck var 7 % respektive 17 %. Det gick även att se en skillnad i sidoslitagen, där vinter- och dubbdäcken visade 36 % respektive 38 % men endast 23 % för
sommardäcken. Anledningen till slitaget verkar ligga främst i däckinställningen för vinteroch dubbdäcken och däckskötseln när det kommer till sommardäcken. Vad denna skillnad
mellan däcktyperna beror på är svår att förklara och något som borde undersökas närmare i
framtida studier.
En stor del av alla däcken som berörs i denna undersökning har troligtvis kasserats på grund
av den tidigare ägaren inte haft rätt däckinställningar, vilket resulterat i däck blivit obrukbara
i förtid. Två av de vanligaste slitagen var sidoslitage och slitage i däckets centrum. För att
minska den mängden mikroplaster som släpps ut årligen borde alltså detta bli något mer
centralt i människors medvetande. Bättre granskning av däckinställningarna blir mer positivt
ur en ekologisk och utsläppssynvinkel men även ur den ekonomiska, då däck som inte slits
lika hårt på ett specifikt sätt inte behöver bytas ut lika snabbt. Utöver att öka medvetenheten
om hur hjulen skall vara inställda måste andra åtgärder för att minska slitaget göras. En stor
del av varje däcktyp hade ett jämnt slitage, vilket betyder att en ny däckinställning inte
kommer hjälpa. Även om det i nuläget inte är klarlagt hur mycket mikroplaster som kommer
ut i havet och hur mycket som fastnar på vägen dit är det uppenbart att mycket kommer ut
från däcken. En möjlig åtgärd för att minska mängden plaster som kommer från biltrafiken
vore att lägga något sorts filter intill vägen som kan fånga upp mikroplasterna. Då
mikroplasterna är mindre än 5 mm behöver filterhålen vara små, vilket kan leda till problem
som att hålla filtret rent från annan smuts som också släpps ut från vägen, men även från
naturligt material.
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4.6 Framtida studier
Det finns ett stort behov av att öka kunskaperna om däckslitaget. Det är bland annat viktigt
att utföra mätningar på flera platser i Sverige och andra länder för att se hur detta skiljer sig,
inte bara hur mycket som slits utan även hur det slits, på grund av skillnader i bland annat
klimat, vägunderlag och befolkningsmängd. Tyvärr var tiden en begränsande faktor i detta
projekt vilket gjorde att all data inte erhölls i tid från producenterna. En större andel
undersökta däck skulle ge en mer sanningsenlig bild av hur verkligheten ser ut. Det finns
även behov av att försöka klargöra hur mycket som slits per sträcka, exempelvis kilometer.
Detta skulle inte vara möjligt med den metod som har använts i denna undersökning då det
saknas uppgifter på hur långt däcken har färdats. Ett alternativ vore att göra samma
utvärdering på däckhotell där, genom tillåtelse från däckägaren, kan jämföra hur långt däcken
har rullat och på så sätt kunna få ut ett slitage per sträcka. Problemet med detta är dock att
körstil kan påverka slitage men det är alltid en felkälla oavsett metod.
Några däck som undersöktes hade knappt något slitage överhuvudtaget, samtidigt som det
inte fanns någon annan tydlig anledning till att de hade kasserats. En möjlig förklaring skulle
kunna vara att ägaren fått problem med ett eller några av de andra däcken och bytt ut alla
samtidigt, trots att de fortfarande var funktionsdugliga. Det finns med andra ord ett svinn på
funktionsdugliga däck, detta i sig är kanske inte ett speciellt stort problem då många däck
återvinns i Sverige idag, till exempelvis till lekplatser och dylikt. Men det kan vara intressant
att då studera hur dessa påverkas av väder och klimat, huruvida dessa bidrar med
mikroplastutsläpp och i så fall med hur mycket?
En annan spännande studie som skulle kunna göras i framtiden vore att undersöka dubbarna.
I denna studie delades däcken upp för sig med dubbdäck som en egen kategori och en
notering gjordes om dubbarna var kvar och i så fall ungefär till hur stor del. Men dubbarna
var i de flesta fall slitna, alternativt helt borta. Förlorade dubbar har med stor sannolikhet
kommit rakt ut i naturen och kan vara en relativt okänd tungmetallkälla för naturen.
Ytterligare frågor som dyker upp är hur naturen klarar av att hantera mängden mikroplaster
som kommer ut och dess potentiella skador. Hur mycket av mikroplasterna kan exempelvis
filtreras av naturen? Hur rör sig mikroplasterna genom naturen och hur mycket av dessa
fastnar i exempelvis olika jordlager? Detta är frågor som också skulle vara intressanta för
framtida studier.
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5. Slutsatser
De utförda undersökningarna visar att det finns ett enormt utsläpp av mikroplaster från
personbilstrafiken, där det årliga utsläppet uppskattas ligga mellan 8 300 och 16 700 ton. Det
finns flera anledningar till att däcken slits mer eller mindre, felinställning av hjulen, körstil
och däcktryck. Däckslitaget varierade mellan de olika typerna av däck och de vanligaste
slitagen var centrum-, sidoslitage och jämnt slitage. Hjulinställning och körstil är något som
bilägaren själv kan påverka, men med så många däck på vägarna kommer
mikroplastutsläppet fortsätta vara stort, trots ändringar i beteende.
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7. Bilagor

Figur A1. Ett exempel på en profil klassad som centrumslitage.

Figur A2. Ett exempel på en profil klassad som jämnt slitage.

Figur A3. Ett exempel på en profil klassad som sidoslitage.
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Figur A4. Ett exempel på en profil klassad som okänt slitage.

Figur A5. Ett exempel på en profil klassad som okänt slitage på grund av för lite slitage för att
avgöra.

Figur A6. Ett exempel på en profil klassad som skulderslitage.
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Figur A7. Ett exempel på en profil klassad som både centrumslitage och sidoslitage.

Figur A8. Bitar som användes för bestämning av densitet.
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