
  
 

Bildäck – kriterier för Top Ten Sverige 
Däck på Top Ten Sverige är valda utifrån lägsta rullmotstånd och bästa våtgrepp. 
Urvalet utgår från den gemensamma europeiska energimärkningen av däck. 
Kriterierna är framtagna i samarbete med Trafikverket. 

Miljöpåverkan från däck handlar till stor del om däckens bidrag till bilens bränsleförbrukning, 
det vill säga vilket rullmotstånd de har. Bränsleförbrukningen är direkt relaterad till 
klimatpåverkan så länge bilar drivs av fossila bränslen. Den handlar också om 
resursförbrukning och kemikaliespridning i form av däckslitage. Däck innehåller en mängd 
kemikalier, varav de som finns i slitbanorna sprids i takt med att däcken nöts. Produktionen är 
både resurskrävande och kemikalieintensiv. Därutöver är buller ett miljöproblem kopplat till 
däck. 

För att minska miljöpåverkan från däck är de viktigaste råden till konsumenten att välja däck 
som har bästa energiklass (vara märkt med rullmotstånd A) samt att hålla lufttryck och 
hastighet när däcken används. 

Tekniska krav  
• Däcken ska vara typgodkända för försäljning inom EU och uppfylla lagkrav inom unionen 
och Sverige.  
• Tillverkaren, importören eller säljaren ska uppfylla kraven enligt förordning (1994:1236) 
om producentansvar för däck. 
• Däcken ska uppnå energiklass A både beträffande våtgrepp och rullmotstånd. 
• Bullernivån får vara max 69 dB. 
• Däcken är inte dubbade eller regummerade. 

Dubbdäck och regummerade däck omfattas inte av EU:s märkning. Dubbdäcksslitage orsakar 
stora mängder partiklar och det är mycket svårt att få en rättvis bild av rullmotstånd på 
regummerade däck. Därför ingår inte dubbade eller regummerade däck på Top Ten Sverige. 

Källor 
• Direkta uppgifter från producenter 

Observera att uppgifter som är hämtade från databaser och direkt från företag kan skilja sig 
från rena testvärden och produktinformation i butiker. Naturskyddsföreningen kan inte 
garantera produktuppgifternas riktighet. 

Hur produkterna presenteras 
Produkterna presenteras med modellnamn och listas utan inbördes rangordning. 
I de fall flera produkter framstår som snarlika syns skillnaderna i produktbeskrivningen. 
Naturskyddsföreningen kan inte garantera att produkten säljs under detta namn eller att 
samma eller liknande namn inte också används på andra produkter. 

Tipsa oss om de bästa produkterna 
Eftersom marknaden hela tiden förändras tar vi gärna emot tips om nya produkter som kan 
platsa på Top Ten. Några gånger om året gör vi en genomgång och uppdaterar listorna. 



  
 

Produkterna ska vara tillgängliga via internet eller i fysisk butik på flera stora orter i Sverige. 
Producenten ska kunna redovisa relevanta uppgifter som visar att kriterierna uppfylls. 

Det är kostnadsfritt för företag att ha en produkt presenterad på Toptensverige.se. 
Naturskyddsföreningen gör alltid en oberoende bedömning av vilka produkter som uppfyller 
kraven och platsar på listorna. Naturskyddsföreningen kan välja bort en produkt av miljöskäl 
eller etiska skäl. 

Naturskyddsföreningen samarbetar med Topten International Group. 
Läs gärna mer om de internationella kriterierna för Top Ten på www.topten.eu 

 

2022 Naturskyddsföreningen 

  


