Det här kan du göra:
• Välja vinterdäck som passar dig bäst.
• Köra långsammare, då bullrar det mindre
och färre partiklar slits loss från vägbanan.
• Gå eller cykla när du inte ska så långt.
• Åka buss eller spårvagn.
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Det här gör vi på kommunen:
• Undersöker möjligheten med tyst asfalt.
• Rengör gator med höga partikelhalter
upprepade gånger under våren.
• Använder dammbindningsmedel
för att minska partikelhalterna.
• Sänker hastighetsgränserna.
• Informerar om dubbdäckens miljöpåverkan.
• Förbättrar kollektivtrafiken och
underlättar för cyklister.
• Väljer dubbfria däck på våra egna bilar.

Grafisk produktion:

Tillsammans kan vi
minska bullernivåerna
och förbättra luften

Rätt däck
för en bra
stadsmiljö

Fler stjärnor =
bättre egenskaper.
Tabellen jämför däck
av likvärdig kvalitet.
Källa: STRO, The
Scandinavian Tire
& Rim Organization,
www.stro.se

37 stjärnor

För mellaneuropeiska förhållanden

37 stjärnor

För nordiska förhållanden

37 stjärnor
Summa:

Ljudnivå

Komfort

Stabilitet

Torr asfalt

Våt asfalt

Lös snö

Slask

Hård snö

Rå is

Våt is

Vilket däck passar dig?
För dig som kör mycket i tätort
är dubbfria däck för nordiska
förhållanden ett bra alternativ.
Kör du mycket på mindre vägar
utanför tätorten kan dubbdäck
vara ett bättre alternativ om det ger
dig större trygghet. Som du ser i
tabellen här intill fungerar dubbfria
däck för nordiska förhållanden till
exempel bättre på lössnö medan
dubbdäck fungerar bättre på is. Gör
därför ett aktivt val när du ska byta
vinterdäck och välj det däck som
passar dina körvanor och din bil.

Dubbfria vinterdäck

Dubbat eller dubbfritt?
Dubbfria däck och dubbdäck har olika egenskaper och det
finns inget däck som är bäst på alla underlag. Däremot har
körstilen betydelse för hur säker din resa är – din hastighet
och att du anpassar körsättet till underlaget. Vilken bil
du har kan också vara avgörande. Har du en bil med
antisladdsystem rekommenderar Trafikverket dubbfria däck
för nordiska förhållanden. En bil utan
antisladdsystem bör ha dubbdäck
om du kör på is och snö under
större delen av vintersäsongen.

Dubbdäck

Dubbdäck påverkar dig och vår miljö. Buller som vi störs av
i stadsmiljön orsakas till stor del av trafiken på våra vägar.
Buller kan orsaka koncentrations- och sömnsvårigheter.
Särskilt känsliga grupper är barn, hörselskadade och äldre.
Dubbdäck river bort partiklar från vägen som påverkar
luften vi andas in. I likhet med buller är barn extra utsatta,
men även människor med luftrörsproblem berörs. Med
dubbfria däck bidrar du till mindre buller och att färre
partiklar sprids i vår luft.

KLIPP UT OCH SPARA!

Var med och påverka
miljön i Norrköping gör ett aktivt däckval

