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Drygt halva hösten har gått. Väglaget och däcken är på var och var-
annans läppar. I verkstäderna råder febril verksamhet. Nu under 
säsongen kan inte Däckspecialisternas Riksförbund bistå med så 
mycket. Möjligen skicka fler dra-åt-kort, i förebyggande syfte för att 
påminna kunden så att hans eller hennes hjul inte riskerar att ramla av.

Det mesta som DRF gör är förebyggande. Behöver kompetensen 
bättras på? Skicka personalen på kunskapslyft i Däckskolan (i före-
byggande syfte). Behöver vi bättre utbildningar? DRF fick Skolverket 
att införa hjulutrustningsteknik som nytt skolämne (i förebyggande 
syfte så att gymnasieskolorna på sikt ska kunna förse branschen med 
nya kunniga medarbetare). Behöver dubbdäckstiden återställas på 
våren? Högen med namnteckningar i medlemmarnas och kundernas 
upprop fortsätter att växa. Dags att lämna en ny omgång till infra-
strukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (i förebyggande opinions-
bildande syfte).

Det är stor skillnad på förebyggande och korrigerande. Det visste 
redan den kinesiske kejsaren Huang Di (2700-talet f.Kr.). Följande 
citat kan visserligen ge ett cyniskt intryck gentemot den som faktiskt 
blivit sjuk, men det innehåller ett stort mått av insikt:

"Visa män behandlar inte de som redan är sjuka utan behandlar dem som 
ännu inte insjuknat. Att administrera mediciner till de som redan är sjuka 
eller slå ner revolter som redan startat är jämförbart med att gräva en brunn 
först när man är törstig eller att smida vapen först när slaget har börjat."

Förebyggande är en viktig gemensam nämnare för DRF och dess 
medlemmar. Men också branschgemensamhet. DRF kan aldrig ta fajt 
för en enskild medlems kommersiella affärer, till exempel vid en kon-
flikt om offentlig upphandling. DRF:s trovärdighet i det fallet bygger 
på neutralitet. Skulle DRF ta strid i kommersiella frågor så vore för-
troendet snabbt förbrukat såväl internt i förbundet som mot externa 
intressenter.

Däremot kan vi dra lansen i generella ärenden. Som nu senast i 
Miljöstyrningsrådet. Där reserverade vi oss i en fråga om vinter-
däckskrav i nya riktlinjer för offentlig upphandling av transport-
tjänster. I förebyggande syfte för slutkundens bästa.

Anders Karpesjö
VD Däckspecialisternas Riksförbund

Ansvarig utgivare

Twitter: @karpesjo

tänk helst efter före
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Manligt att resa med bil

Gröna Dunlopdäck för 
Le Mans 24-timmars

Nokian Hakka Black
– ett ”snällt” prestandadäck

två nya vinterdäck 
från Michelin

Män reser i genomsnitt 36 kilo-
meter med bil varje dag. Det är 50 
procent längre än kvinnorna, som i 
genomsnitt färdas 24 kilometer med 
bil. Totalt sett reser männen nästan 
fem mil om dagen, vilket är 20 pro-
cent mer än kvinnornas fyra mil. 
Kvinnorna gör dock en större andel 
av sina resor med kollektivtrafiken 
än männen. 

Detta framgår av en ny resvane-
undersökning som genomförts av 
den statliga myndigheten Trafik-
analys. Av undersökningen framgår 
också bland annat att den genom-
snittliga färdlängden för arbets-, 
tjänste- och skolresor var 25 kilo-
meter såväl för den som tog bilen 

som den som åkte kollektivt. Där-
emot tog bilresan bara en halvtimme 
medan resan med kollektivtrafiken 
varade ungefär 50 minuter.

Liksom tidigare lägger män mer 
tid på arbets- och tjänsteresor än 
kvinnor, medan kvinnor lägger mer 
tid på fritidsresor, inköpsresor och 
serviceresor.

– Inkomst och sysselsättning för-
klarar sannolikt en stor del av skill-
naderna i kvinnors och mäns res-
mönster, men det kan även finnas 
skillnader mellan könen när det 
gäller värderingar och attityder till 
resande och olika färdsätt, konsta-
terar Mats Wiklund, projektledare 
på Trafikanalys. n

Till den koMMande vintern 
lanserar Michelin två nya vinter-
däck avsedda för sportbilar res-
pektive stadsjeepar. Michelin Pilot 
Alpin 4 och Latitude Alpin 2 har 
enligt Michelin tagits fram med en 
ny och avancerad däckteknik, som 
uppges resultera i ökad säkerhet, 
bättre väggrepp på vinterväglag 
samt längre hållbarhet.

Den nya däcktekniken bakom 
Pilot Alpin och Latitude Alpin 
kallas koncept Ridge-n-Flex, som 
enligt Michelin ”kombinerar 
djupa, skarpa spår för bättre grepp 
på snö och is med StabiliGrip-tek-
niken, som ger en styvhet och sta-
bilitet i däcket. Resultatet är opti-
mal säkerhet och förbättrade 
styregenskaper”.

I båda däcken används en flexi-
bel gummiblandning, HelioCom-
pound 3G, som ”bibehåller däckets 
elasticitet även vid låga tempera-
turer, vilket ger ett bättre grepp på 
både våta och isiga vägar”. n

dunlop MoTorsporT ska utveckla 
däcken till en ny och revolutione-
rande racerbil som döpts till Gre-
enGT H2 och ska drivas av vätgas 
när den tävlar i det klassiska 24-tim-
marsloppet på Le Mans nästa år.

Utveckling och utvärdering av 
bilen pågår för fullt och inga tek-
niska data är spikade, men att den 
ska drivas av elmotorer som får sin 
energi från bränsleceller som i sin 
tur får sin energi från vätgas är klart. 
Vassaste drivlinan hittills är två lätt-

viktselmotorer på vardera 200 kW, 
totalt alltså cirka 544 hk, och ett våld-
samt vridmoment på 2 000 Nm. Per 
motor!

Dunlops däckutveckling sker i 
nära samverkan med bilkonstruk-
törerna och det lär nog gå åt en hel 
del klokskap för att få fram däck 
som pallar för 4 000 Nm – elmoto-
rer levererar ju som bekant max-
moment praktiskt taget per omgå-
ende – och som dessutom är extremt 
lättrullande. n

när deT nya sommardäcket 
Hakka Black skulle presenteras 
tidigare i höstas hade Nokian den 
goda smaken att göra det på Gotland 
Ring, som är Sveriges roligaste och 
mest utmanande racerbana.

I sitt pressmeddelande skriver 
Nokian att Hakka Black ”övertygar 
med sina exakta köregenskaper” 
och visst känns det bra när vi pressar 
en Black-skodd Audi RS4 runt den 
kurviga och kuperade gotländska 
”Ringen”. Hur bra däcket är i jäm-
förelse med sina närmaste konkur-
renter går förstås inte att avgöra 
utan direkt jämförelse, men klart är 
i alla fall att det är ett ”snällt” däck: det 
är förlåtande, släpper mjukt och snällt 

och är sedan lätt att ”hämta hem”.
Nykomlingen i produktfamil-

jen Nokian Hakka är ett däck i 
UHP-kategori, den tuffaste katego-
rin för personbilsdäck. I sortimen-
tet ingår 28 produkter från 16 tum 
till 20 tum i hastighetsklasser W 
(270 km/h) och Y (300 km/h).

I samband med Black-introduk-
tionen presenterades också nya 
Nokian eLine, som når AA-klassi-
ficering i EU:s kommande däck-
märkning. Det nya sommardäcket 
eLine ger bränsleeffektivitet och 
våtgrepp som uppfyller kraven i 
klass A, alltså den bästa klassen i 
EU:s nya däckmärkning, och ska 
börja säljas under våren 2013. n
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Nyttigt Nokian-test

Moppemuseum  
i Nynäshamn
nisse skogMyr och Lotta Öster-
berg Skogmyr delar en passion för 
veteranmopeder och gamla prylar. 
Genuint intresse och gediget sam-
lande har resulterat i ett museum 
kallat Mopedum Svenska Nostalgi-
museet och beläget i Nynäshamn.

Museet har som mål att beskriva 
tidsperioden mellan 1952 och 1979, 
vilket anses vara mopedens gyllene 
tidsålder. Den här tidsperioden 
skildras, inte bara i form av mopeder 
utan också med gamla interiörer, 
kläder, tidningar, skyltar och mycket 
annat. Med uppbyggda miljöer och 
”storytelling” tas besökaren med på 
en nostalgisk resa.

– Vi har samlat, handlat och 
dammsugit loppisar i över sex år. Nu 
är drömmen om ett museum verklig, 
berättar Lotta Österberg Skogmyr.

Nynäshamns gamla badhus är 

numera ombyggt och hyser allt från 
konstnärsateljéer, konstbutik och 
konsthall till Kafé Radiokakan och 
nu även museet Mopedum. Senare 
under året startar även renovering 
av veteranmopeder och försäljning 
av reservdelar till dessa.

– Jag har över 400 mopeder i min 
samling. Jag vet att det finns många 
”nördar” runtom i landet som delar 
mitt intresse, säger Nisse Skogmyr. 

Bakgrund
1952 började man montera påhängs-
motorer på cyklar. Ordet moped 
myntades av svenska journalisten 
Harald Nielsen, från orden mo(tor) 
och ped(al). 1978 infördes krav på 
skyddshjälm. Det blev därefter inte 
längre lika tufft att åka moped och 
året därpå började intresset svalna 
rejält. n

aTT bra däck på både dragbil 
och släpvagn är en förutsättning 
för säker körning på vintern är 
knappast någon nyhet för någon i 
däckbranschen, och förhoppnings-
vis inte heller för dem som jobbar i 
åkerinäringen.

Ändå är det inte ovanligt att 
enbart dragbilen får nya däck på 
hösten. Att köregenskaperna för 
lastbil med släp som har bra däck 
är betydligt bättre än med ekipage 
som har slitna däck visades tidi-
gare i år med all önskvärd tydlig-
het vid ett test som Nokian Tyres 
arrangerade i Ivalo i norra Finland.

I testet användes två exakt lika-
dana lastbilar med släp. Den första 
dragbilen hade helt nya Nokian Hak-
kapeliitta F framdäck och Nokian 
Hakkapeliitta Truck E drivdäck. De 
övriga däcken var nya så kallade 
All Season däck. Det andra ekipa-
get hade enbart slitna All Season 
däck med cirka fem millimeters 
mönsterdjup.

Båda ekipagen ABS-bromsade 
från olika hastigheter och gjorde ett 
filbytestest. Testerna gjordes på 
hårdpackad snö och is. Båda ekipa-
gen hade testinstrument som bland 
annat beräknade acceleration i 
olika riktningar. Båda ekipagen hade 

en totalvikt på cirka 43 ton. Testerna 
visar tydligt skillnaderna mellan de 
båda ekipagen. Titta själv på:
http://youtu.be/ewoFrzlnWr4

– I ABS-bromsning från 70 km/h 
hade ekipaget med slitna däck i 
genomsnitt 30 procent längre 
bromssträcka än ekipaget med nya 
däck. När lastbilen med bra däck 
hade stannat hade den med slitna 
däck fortfarande en hastighet på 35 
km/h. I accelerationstestet hade eki-
paget med slitna däck bara kommit 
halvvägs när ekipaget med nya däck 
redan var framme, sammanfattar 
Teppo Siltanen, produktutvecklings-
chef på Nokian lastbilsdäck.

Lika tydlig var skillnaden även i 
filbytestestet. Ekipaget med nya 
däck hade ingen understyrning och 
sidorörelserna på drivaxeln var 
små. Dollyn och släpvagnen följde 
dragbilen hela tiden. Dragbilen 
med slitna däck understyrde kraf-
tigt och bakdelen av ekipaget sli-
rade åt sidan. Det var även svårt att 
få ekipaget att styra rakt fram igen.

Sammanfattning av resultaten:
•	I ABS-bromsning från 70 km/h 

hade ekipaget med slitna däck i 
genomsnitt 30 procent längre 
bromssträcka än ekipaget med 
nya däck.

•	I accelerationstestet hade ekipa-
get med slitna däck bara kommit 
halvvägs när ekipaget med nya 
däck redan var framme.

•	Ekipaget med nya däck hade 
ingen understyrning och sidorö-
relserna på drivaxeln var små. 

Dolly och släpvagnen följde drag-
bilen hela tiden.

•	Dragbilen med slitna däck under-
styrde kraftigt och bakdelen av 
ekipaget slirade åt sidan. Det var 
även svårt att få ekipaget att styra 
rakt fram igen. n

Bra däck på både dragbil och släpvagn är en förutsättning för säker körning

på vintern.
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i våras svarade regeringen EU 
att problemen med partikelhalterna 
ska vara löst om några år. Miljöde-
partementet ansvarade för svaret.

I budgetpropositionens utgifts-
område 20 (Miljö), kan nu läsas att 
”regeringen bedömer att kommu-
nerna kan behöva fler instrument 
för att förbättra luftkvaliteten. Till 
detta hör ytterligare möjligheter att 
begränsa användningen av dubb-
däck lokalt och regeringen har inlett 
ett arbete för att utreda förutsätt-
ningarna för detta.”

Och i utgiftsområde 22 (Kommu-
nikationer) står det sålunda: ”Reger-
ingen beslöt i juni 2011 att ge kom-
muner möjlighet att förbjuda dubb- 

däck på samtliga kommunala vägar 
inom ett område genom en ändring 
i trafikförordningen (1998:1276).

Vissa kommuner har i dag dubb-
däcksförbud på enskilda gator, t.ex. 
Stockholm och Göteborg, men hit-
tills har ingen nyttjat möjligheten 
att förbjuda det på samtliga kom-
munala vägar. Vinterdäckunder-
sökningen visar att andelen for-
don med dubbfria vinterdäck i 
landet fortsätter att öka. Sverige 
riskerar att dömas till höga böter 
av EU-domstolen om inte partikel-
halterna sänks i vissa delar av stor-
städerna.”

DäckDebatt återkommer när vi 
vet mer om regeringens avsikter. n

Den 20 september klev finansminister Anders Borg över till Riksdagen för att lämna 

över budgetpropositionen. Medieuppbådet var stort. Men sannolikt hade ingen utom 

DäckDebatt vid tidpunkten läst Nådiga Luntans ord om dubbdäck och partiklar.
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Luntan om dubbdäck

Samarbete mellan 
Michelin och Duells  

Laser sänker farten  
mer än kameror

PÅ NYA POSteR

vad är deT som får oss bilister att 
sänka hastigheten? I en enkät gjord 
av Bilprovningen medger var tionde 
bilförare att de kört för fort på 
30-vägar och att bemannade has-
tighetskontroller får dem att sänka 
hastigheten mer än fartkameror.

Bilprovningens enkät besvara-
des av 15 957 personer och av den 
framgår bland annat att polisens 
närvaro på vägarna är det främsta 
skälet att sänka hastigheten. 54,9 
procent vill inte riskera böter. Att 
minska koldioxidutsläppen är en 
anledning för endast 15,3 procent. 
Mest miljömedvetna är förarna i 
Kronobergs län med 19,4 procent 
och minst i Jämtlands län med 10,5 
procent.

Enkäten visar också att beman-
nade hastighetskontroller bidrar 
till att sänka hastigheten i högre 
utsträckning än fartkameror. 35,3 
procent uppger att bemannade 
kontroller får förarna att sänka 
hastigheten i tätort även på sträckor 
mellan kontrollerna. Motsvarande 

siffra för fartkameror ligger på 27,2 
procent.  

På vägar med en hastighetsgräns 
på 110 km/h håller endast 30,7 pro-
cent hastighetsgränsen. 38 procent 
kör ofta 5–10 km/h över gränsen. 
På vägar med 30-gräns ligger mot-
svarande siffra på 86,1 respektive 
11,7 procent. Kvinnor håller hastig-
hetsgränser i högre utsträckning 
än män på samtliga vägar.  Bäst på 
att hålla hastighetsgränsen 110 km/h 
är man i Norrbottens län med 43,6 
procent och sämst i Stockholms län 
med 25,8 procent. När det gäller 30 
km/h ligger Västernorrlands län i 
topp med 90 procent och Krono-
bergs län i botten med 79,7 pro-
cent.  Resultatet av Bilprovning-
ens enkät – totalt, fördelat på kön 
och länsvis – finner du på www.bil-
provningen.se/press. n

Från och Med den 1 januari 2013 
tar Duells över distributionen av 
samtliga Michelin motorcykel- och 
scooterdäck i Sverige, Norge och 
Danmark. Målet med samarbetet är 
att erbjuda ökad service och för-
bättrad tillgänglighet av Michelins 
motorcykeldäck i framtiden.

Samarbetet med Duells innebär 
att Michelin får tillgång till mer än 1 
200 återförsäljare i Sverige, Norge 
och Danmark. Detta försäljnings-
nätverk gör Duells till en av Skan-
dinaviens största distributörer av 
motorcykeldäck. För Michelins 
befintliga återförsäljare innebär 

det nya samarbetet att de även får 
tillgång till ett bredare sortiment 
av motorcykeltillbehör från en 
leverantör.

Duells är ett svenskt företag med 
säte i Göteborg och 75 anställda. 
Duells personal kommer att genom-
gå en kommersiell och teknisk 
utbildning i Michelins produkter för 
att på bästa sätt kunna tillgodose 
kundernas förväntningar och krav.

Michelins övriga sortiment av 
däck kommer precis som tidigare 
att distribueras direkt av Michelin 
Nordic AB. Finland berörs inte av 
samarbetet. n

Nytt lantbruksdäck 
från Trelleborg
Trelleborg Wheel sysTeMs 
har lanserat den nya däckserien 
TM3000 avsett för skördeapplika-
tioner. TM3000 är konstruerat enligt 
företagets BlueTireTM-teknik och 
är en ny generation radialdäck.

Däckserien har enligt Trelleborg 
”tagits fram för att lantbrukare ska 
kunna höja produktiviteten utan 
att det får negativa konsekvenser 
för miljön.” Den första dimensio-
nen i serien blir IF 800/70R32 CFO. 
Detta däck kommer att följas av ytter-
ligare tre dimensioner under 2013: IF 
800/70R38 CFO, IF 800/65R32 CFO 
och IF 1050/50R32 CFO.

Utöver lanseringen av TM3000 
har Trelleborg även planer på att 
bredda sortimentet i sin TM1000 
High Power-serien, som lanseras i 
åtta nya däckdimensioner mellan 
34 och 46 tum  under 2013. n

Charlotta Westerlund är affärs-
områdeschef för Autorekryterings 
däckverksamhet. Just nu har Char-
lotta fullt upp, eftersom Autore-
krytering är den största leverantö-
ren av personal till däckbranschen.

Däckpartner Sverige utökar perso-
nalstyrkan med Mats Anderson, 
som tidigare arbetat som region-
ansvarig hos Continental Däck. Mats 
ingår i det svenska Däckpartner-
teamet från och med mitten av 
december 2012.

Per-Göran Svensson är ny VD på 
Anderstorp Däck. Han har tidigare 
arbetat i koncernen på andra poster 
och har nu efter tre år på annat håll 
återvänt för att ta kommandot. n
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VI HAR FIXAT DÄCKMÄRKNINGEN!
Från 1/11 2012 träder EU-direktivet för däckmärkning i kraft.
DäckData – Nordens mest använda program för däckhandeln
är redan anpassat för att klara de nya kraven.
Ring oss: 040  672 88 88, www.compilator.com

DÄCKDATA

 

 72 dB

goodyears nya Trailerdäck 
Omnitrac MST II för blandad kör-
ning uppges ge väsentligt bättre 
prestanda  på viktiga områden jäm-
fört med föregångaren. Åkeritester 
lär ha visat att däcket har upp till 15 
procent längre körsträcka än före-
gångaren och därmed motsvarande 
lägre kilometerkostnad.

MST II har Omnitrac Max Tech-
nology och kompletterar Goodyears 
styr- och drivdäck MSS II och MSD II 
för blandad körning. n

trailerdäck 
som når längre

arbeTsMiljöverkeTs plan aTT 
förbjuda Break Down-tjänster för 
däckbranschen och bärgarna i 
Uppsala och Stockholms län tog 
tvärstopp. I stället diskuterades 
frågan den 15 oktober med gene-
raldirektör Mikael Sjöberg. Det 
skedde på initiativ av Däckspecia-
listernas Riksförbund. Förutom DRF 
deltog arbetsmarknadens parter 
(MAF och Transport), bärgarbran-
schen, Scania och Volvo.

Förra året ändrade regeringen i 
Trafikförordningen och legaliserade 
Break Down-tjänster. Argumenten 
var samhällsekonomiska, att mini-
mera samhällets kostnader på grund 
av sänkt framkomlighet på vägarna. 
Men också företags- och privat-
ekonomiskt, att tillfredsställa tra-
fikantens behov att snabbt komma 
vidare.

– Branschen och arbetsmark-
nadens parter vill att Arbetsmiljö-
verket tar fram en föreskrift. Det 
vore mycket bättre än förbud, sade 

DRF:s VD Anders Karpesjö efter 
mötet.

Att förbjuda vissa företag är 
kontraproduktivt menar branschen. 
Bland annat skulle andra företag 
kunna strunta i att kalla ut TMA-
fordon, även om det vore bra för 
säkerheten.

– Vi har samma argument som 
regeringen. Föreskrift skulle främja 
samhällsekonomisk effektivitet gen- 
om sund marknadsutveckling. Och 
med det ge bättre skydd för företa-
gens anställda.

Generaldirektör Mikael Sjöberg 
lovade att överväga branschens 
önskemål. n

nyTillskoTTeT i nokians väl-
kända Hakkapeliitta vinterdäck-
familj heter Hakkapeliitta Truck D. 
Däcket är avsett för långa frakt- och 
busstransporter och är speciellt av-
sedd för körning på stora huvud-
vägar. Däcket kompletterar produkt-
familjen Nokian Hakkapeliitta för 
den tunga yrkestrafiken.

Enligt Nokian ger nya Truck D 
mycket bra vintergrepp och komfort 
och det uppges också ha  många 
innovationer som ökar säkerhet 
och styrkänsla. n

Stopp för Break Down-stopp Trafiksäkerheten  
åsidosatt av  
Miljöstyrningsrådet

Vintrigt 
lastbils-
däck från 
Nokian

MiljösTyrningsrådeT (MSR) har 
beslutat om nya kriterier för offent-
lig upphandling av transporttjäns-
ter. Upphandlare får nu rådet att 
kräva av sina leverantörer dubbfria 
vinterdäck i områden med parti-
kelproblem, utan att först väga tra-
fiksäkerheten mot hälsan. Däck-
branschen (DFTF, DRF och STRO) 
menade att fordonen i första hand 
borde vara utrustade med sådan 
hjulutrustning som är bäst anpas-
sad till de förhållanden och krav 
på trafiksäkerhet som upphandla-
ren har för fordonen.

Däckbranschens förslag avvisa-
des av MSR. Däckbranschen pekar i 
sin skriftliga reservation på att MSR:s 
förstudie hade stora brister i fakta 

och analys om däck. Från början var 
det också tänkt att särskilda krav-
kriterier om trafiksäkerhet skulle 
tas fram. I sista stund beslutade 
MSR att trafiksäkerheten endast 
ska ligga som ett informationsdo-
kument, ”eftersom det inte på alla 
punkter uppfyller de krav vi har på 
våra upphandlingskriterier”.

Däckbranschen avslutar sin reser-
vation med orden: ”Ambitionen i 
MSR:s projekt för revideringen av 
kriterierna har varit att hjälpa upp-
handlare till hållbar utveckling. 
Slutresultatet blir i stället ett antal 
steg tillbaka. Trafiksäkerhetsfrågan 
har inte fått sitt rimliga utrymme  
i det reviderade kriteriedokumen-
tet.” n
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vet vilka däck du behöver

”Jag trivs oerhört bra i Däckteam. 
Det finns ett långsiktigt tänkande 
och en stabilitet i kedjan.”

Micke Idensjö, Däckteam i Färjestaden

www.dackteam.se

”För min del fanns och finns det inget alternativ. Däckteam är inte bara den starkaste 
utan också den bästa kedjan att vara med i.” Micke Idensjö med firman Däck-Roy i 
Färjestaden är bara en av våra många nöjda delägare i Däckteam. Det har han varit i 
22 år. Och det finns många fler som honom.  

Vill du veta varför alla är så nöjda med Däckteam?  
Ring oss på 040-611 89 10 eller mejla till info@dackteam.se så berättar vi.

 
Nu är vi 120 verkstäder runt om i landet!
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Ökad lastkapacitet med ny 
teknologi från Goodyear
inoM anläggningsbranschen 
spelar däcken avgörande roll. Maski-
nernas effektivitet och prestanda 
beror till stor del på valet av däck, 
deras lämplighet för terrängen och 
deras slitstyrka. Däckteknologin 
måste anpassas till den senaste 
utvecklingen såväl som till ändrade 
arbetssätt och företagens krav på 
produktivitet. Maskintillverkarna 
producerar allt starkare maskiner 
som ökar produktiviteten.

Goodyear är en av de däcktill-
verkare som reagerat på denna 
utveckling. Företagets Hi-Stability-
däck uppges förbättra lastkapaci-
teten med upp till 25 procent, vilket 
förstås bidrar till väsentligt ökad 
produktivitet.

Hi-Stability-däckens konstruk-
tion möjliggör högre lufttryck, vilket 

ökar lastkapaciteten hos maski-
nerna de monteras på – det är som 
att luften bär lasten. En lastare med 
29.5 R25-däck som har 5 bars luft-
tryck klarar till exempel 9 tons last. 
Med Hi-Stability-däck med ett tryck 
på 6,5 bar ökar lastkapaciteten 
med 25 procent till 12 ton. 36 ton 
kan alltså transporteras med tre 
körningar i stället för fyra!

Goodyear uppger att deras Hi-
Stability Technology förbättrar de 
radiala entreprenaddäckens pre-
standa tack vare ökad stabilitet 
och hållbarhet, som uppnås genom 
en förstärkt fotkonstruktion och 
stomme. Andra innovativa egen-
skaper ska göra slitbanan ”mer själv-
rensande och minska friktionen”, 
vilket i sin tur ska ge bättre grepp 
och lägre rullmotstånd. n

Hej, hur går affärerna här 
ute på landet?

– Tack, det går bra. För våra ”stora” 
kunder (traktorer, skogs- och entre-
prenadmaskiner) är läget snarare 
en fördel och det är ju bara fem 
kilometer in till Eskilstuna centrum. 
Det är inte så långt, bara kunderna 
känner till oss är avståndet inga 
problem. Vi har många person-
bilskunder som fortsätter att komma 
hit och jag jobbar mycket med att 
etablera oss hos en yngre kund-
krets. Vi konkurrerar med trevlig 
och personlig service, personalen 
är ju ansiktet utåt och jag har 
kanonkillar i verkstan, och så kör 
vi med drop in: Det går förstås bra 
att beställa tid, men också att bara 
komma hit när det passar. Vi håller 
schyssta priser, men har svårt att 
matcha däckkedjorna, de köper ju 
in sådana mängder med däck.

Hur hamnade du i den här 
branschen?

– Pappa Owe startade firman här 
ute 1966. Han började som bonde, 
försökte sig sedan på att bli bil-
skrotare men kom fram till att det 
egentligen bara var däcken som 
var värda besväret. Så då renodlade 
han och med hjälp av släktingar i 
bil- och däckbranschen rullade det 
igång riktigt bra – och på den vägen 
är det. Själv hade jag egentligen 

tänkt bli ICA-handlare. Jag jobbade 
inom ICA i flera år, och gick ett 
antal olika interna – och mycket 
värdefulla – utbildningar i bland 
annat ledarskap. Och de har jag haft 
jättebra nytta av när jag nu hamnade 
i firman för drygt fyra år sedan.

Och nu ska du ta över?
– Nja, vi tar det vartefter. Vi är rätt 

olika och bråkar en del, men för det 
mesta går det bra. Fast i början av 
det här året delade vi upp oss i två 
företag. Owe hanterar de tunga 
kunderna, som svarar för ungefär 
halva omsättningen, och mitt före-
tag sköter personbilar, mc- och ATV-
däck – och speciellt när det gäller 
de två senare kategorierna tror jag 
att det finns en hel del att utveckla 
och jobba med. Det tror jag förresten 
om nästan allting. Vi ska utveckla vår 
däckhotellverksamhet som redan 
går bra men som ska bli ännu 
bättre, och vi ska utveckla ett kon-
cept för bilservice och... nä förres-
ten, nu säger jag inte mer, konkur-
renterna läser väl också den här 
tidningen… n

DäckDebatt hälsar på hos

i Eskilstuna och pratar med Anna Hedén, 
”chef och allt i allo”

Petterssons 
Däckservice

Namn: Anna Hedén

Ålder: 34

År i branschen: 4

Bor: I liten gård i Barva (knappt 10 

km ost Eskilstuna)
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Nya medlemmar i DRF
Börje & Söner Rep & Däckverkstad AB (Vianorpartner) Borlänge
HD´s Bil & Byggsmide AB (Vianorpartner) Bro & Jordbro
Jimmys Däck  i Hofors AB (Vianorpartner) Hofors
Fordonstjänst i Kil AB (Vianorpartner) Kil
Lundells Motorsport AB (Vianorpartner) Sjöbo
Ringservice i Svalöv AB (Vianorpartner) Svalöv
Anders Skogsskördare AB (Vianorpartner) Valdemarsvik
Däckia AB Nacka
Däck-Doktorn i Järfälla AB (Däckia konceptpartner) Järfälla
Däckhuset i Mölndal AB (Däckia konceptpartner) Mölndal
Däck & Fälg i Åkersberga (Däckteam) Åkersberga

däckhallen i Falköping ab 
har lämnat First Stop och ingår 
numera i Däckteam, en kedja som 
ägs av medlemmarna själva.

Däckhallen flyttade för några år 
sedan in i nybyggda och mycket 
ändamålsenliga lokaler, strategiskt 
belägna i ett snabbt växande industri-
område invid den starkt trafikerade 
vägen till Skara och med Bilprov-
ningen som närmaste granne.

Däckhallen förfogar över 1 620 
kvadratmeter med tre genomgå-
ende hallar för lastbil, två pv-portar, 
en port för hjulinställning samt 
stora utvändiga ytor att växa på. n

Däckteam växer vidare
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Medlem av

Service
Vårt servicenät är väl utbyggt och 
täcker in hela Sverige. Du får snabbt 
och effektivt den service du behöver.  
 
Vi har serviceverkstäder i Karlstad, 
Stockholm och Göteborg. 

Ackrediterad kalibrering
• Avgasmätare (bensin & diesel) 
• Ljusinställare och ljusinställarplats 
• Bromsprovare med tillhörande tryckgivare  

Vi är ackrediterade  
att utföra  
kalibreringar av: 

Din kompletta leverantör av DÄCk-
maSkiner oCh hjulinStÄllare

TM

Balansering
John Bean BFH2000 
• Den mest avancerade balanse-

ringsmaskinen på marknaden.
• Speciellt anpassad för däckverk-

städer med stora däckvolymer. 
• Har avancerad diagnostisk med 

laserteknik som identifierar even-
tuella brister på däck och fälg. 

Alla priser exklusive moms.

Montering 
John Bean Quadriga 1000
• Helautomatisk
• Precision, kontroll och styrka är 

ledord för den nya däckmonte-
ringsmaskinen Quadriga 1000. 

• Enkel hantering av varje typ av 
hjul, konventionella, UHP och 
run-flat. 

• Klarar hjul med fälgdiameter upp 
till 30” och 47” hjuldiameter.

Leasa av oss - 
bind inte upp ditt kapaital
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Däckspaning 
på bilmässor
Där det finns bilar finns det däck. Vi tittar in på världens och Sveriges 

största lastbils- och transportbilsmässa och på Mondial de l'Automobile, 

den anrika bilsalongen i Paris. teXt OcH FOtO Björn Sundfeldt
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Många sTora Fordon trängs i 
Hannovers enorma mässanlägg-
ning, men de stora däcken är ännu 
fler – vilket förstås är helt logiskt, 
eftersom (nästan) varje utställt for-
don har minst fyra och oftast många 
fler hjul.

Men mer intressant på IAA Nütz-
fahrzeuge är ändå de nya däck och 
däckrelaterade nyheter som vi hit-
tade i några olika montrar.

Bridgestone presenterade till 
exempel Totalt Tyre Care, som ska 
underlätta ”åkeriers ständiga kamp 
att maximera prestandan och mini-
mera kostnaderna.” Total Tyre Care 
är ett flexibelt utbud av komplette-
rande program för lastbilsdäck som 
ska hjälpa kunderna att hålla kon-
troll över däckkostnaderna genom 
att maximera livslängden för åke-
riets däck.

Bridgestone visade också upp 
sina nya däck R-STEER 001 och 
R-DRIVE 001 för regional körning. 
Däcken lanseras nu i oktober 2012 
och är enligt Bridgestone ”utformade 
för robust och mångsidig använd-
ning, vilket ger hög prestanda och 
lång livslängd över ett brett spek-
trum av arbetsförhållanden”.

I Hannover meddelade Bridge-
stone också att man utvecklat ett 
nytt sätt att tillverka lastbils- och 
bussdäck. Detta ska medföra bety-
dande resursbesparingar och för-
bättrad bränsleeffektivitet.

Continental visade bland annat 
ett nytt däck kallat VancoEco. Det 
är särskilt framtaget för lätta 
transportbilar som Volkswagen 
Transporter, Mercedes Sprinter och 
Ford Transit och uppges ha extra 
lågt rullmotstånd. Detta beräknas 
sänka bränsleförbrukning och där-
med koldioxidutsläpp med cirka fyra 
procent, samtidigt som broms-
sträckan på både torrt och vått under-
lag inte ska påverkas negativt.

Goodyear meddelade att företa-
gets första AA-klassade (enligt EU:s 
nya däckmärkningsregler) lastbils-
däck snart kommer ut på markna-
den. I Hannover visades dock bara 
en första konceptversion med ”kon-
ceptmönster” i väntan på att det 
riktiga däcket ska bli klart. Man 
visade också den färdiga versionen 
av den tidigare omskrivna Air Main-
tenance Technology, alltså en ”luft-
trycksunderhållare” som automa-
tiskt ser till att bibehålla rätt tryck 
i lastbilsdäck, och man presente-
rade också sitt första däck speciellt 
utvecklat för europeiska bussar.

Hankook premiärvisade sina nya 
långdistansdäck med samlingsbe-
teckningen e-cube MAX. Serien 
består av AL10+ för styraxeln och 
DL10+ för drivaxeln, medan TL10+ 
är trailerversionen. 

Världens största
IAA (Internationale Automobil Aus-
stellung) Nützfahrzeuge är alltså 
världens största last- och transport-
bilsmässa. Den hålls under en vecka 
vartannat år och lockade i år 354 
utställare från 46 länder, vilket i 
sin tur lockade 260 000 besökare.

Sveriges svar på IAA Nützfahr-
zeuge, Lastbil 2012 på Elmia i Jön-
köping, är något behändigare i for-
matet men ändå stort så det räcker. 
Hit kom i år 38 786 besökare, som 
kanske inte i första hand var ute 
efter nyheter i däckbranschen – men 
de som var det kunde precis som i 
Hannover avnjuta massor av stora 
däck på stora bilar. Nyheter var 
däremot en bristvara.

Men här kunde vi alla fall lära 
att Bridgestone via Truck Point 
lanserar en ny gratisapplikation 
för smartphones och webbläsare. 
Applikationen hjälper åkerier att 
hitta närmsta jourverkstad när de 
råkat ut för ett däckhaveri.

IAA (Internationale Automobil Ausstellung) 
Nützfahrzeuge är världens största last- och  

transportbilsmässa. Den lockade i år 354 utställare från  
46 länder, vilket i sin tur lockade 260 000 besökare.”

Peterbilt och International. Tuffa jänkarlångtradare, som dock lär vara trevligare 

att se på än köra, i alla fall jämfört med en modern europeisk truck.

Lugnet före anstormningen hos Bridgestone (ovan) och kinesiska Windpower.
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Man kan söka verkstäder efter 
ort eller använda sin nuvarande 
GPS-position. Därefter presenteras 
de fem mest relevanta verkstäderna 
med avstånd från haveriplatsen. När 
man valt verkstad kommer en karta 
upp och visar vägen till verkstaden. 
Alternativt ringer man det centrala 
journumret som finns på startsidan. 
Truck Point är ett oberoende nät-
verk av däckverkstäder som servar 
svenska och utländska åkerier. I 
dag finns 130 verkstäder i Sverige 

och totalt 2 800 i hela Europa.
Om det var brist på däcknytt 

fanns desto fler speciella, spännande, 
stora, större, gamla och udda fordon 
att fascineras av. Till den senare 
kategorin räknar vi absolut pansar-
bandsvagnsbärgaren MTLB 4012!

På hugget
Bridgestone var på hugget även på 
Mondial de l'Automobile, bilsa-
longen i Paris. Här visades för för-
sta gången i Europa det nya Ecopia 

EP001S, som blev världens första 
däck att erhålla AA-beteckning i 
Europa samt högsta betyg i det 
japanska klassificeringssystemet.

Här fanns också en framtids-
studie i form av ett konceptdäck av 
100 procent förnyelsebart material. 
Däcket ingår i Bridgestones utveck-
lingsarbete för användning av avan-
cerad materialteknologi med målet 
att använda 100 procent förnyelse-
bara material i däcktillverkningen 
från och med 2050. n

Bridgestones TPMS ska bidra till  

lägre bränsleförbrukning och längre 

körsträckor på däcken.

Hanomag är en numera Mercedesägd 

nyttofordonstillverkare som aldrig 

förknippats med spännande design 

– förrän nu!

Pansarbandsvagnsbärgaren MTLB 4012 och den ”styrande tusenfotingen”var bara två av många spännande fordon på utomhus- 

avdelningen av Lastbil 2012.

Goodyear visade upp produktions-

versionen av sin Air Maintenance 

Technology, en ”lufttrycksunderhållare” 

som ser till att hålla rätt lufttryck.

I Paris visade Bridgestone en spännande fram-

tidsstudie i form av ett konceptdäck av  

100 procent förnyelsebart material som  

kanske kan bli verklighet om 30–40 år.
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DäckPartner – en nordisk fackkedja 
För mer information, kontakta: Kent Carlsson: 070-275 34 80
Peter Axelsson: 070-589 13 20, Lars Szücs: 08-36 94 10 
www.dackpartner.se

Vi är mer än lovligt intresserade av däck, och vill hjälpa dig att 
sänka kostnaderna för ditt företag. Om du vill vara en lönsam 
och oberoende däckverkstad, är du mer än välkommen till ett 
inspirerande samtal. Vi arbetar hårt för att våra ägare, det vill 
säga medlemmarna, skall vara så lönsamma som möjligt. Vi tror 
det är viktigt att du som ägare till en verkstad känner att du har 
betydelse och att dina synpunkter tas tillvara.

Vi är en organisation med en gemensam verksamhetsidé och stort 
fokus på vår kärnverksamhet. Vi har avtal med alla de ledande 
däck och fälgleverantörerna, och ger dig friheten att arbeta med de 
produkter du föredrar. Hos oss får du alla fördelar samtidigt som du 
behåller din frihet. Med över 239 verkstäder i Sverige, Norge och 
Finland är vi Nordens största specialistkedja inom däck och fälgar. 
Allt rullar bättre med DäckPartner!

Vi söker fl er medlemmar med passion för däck!
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inTresseT För nya gymnasie-
ämnet hjulutrustningsteknik är 
mycket stort. Om inte tidigare, stod 
det glasklart när Däckspecialister-
nas Riksförbund genomförde sin 
Roadshow för skolfolk tidigare i 
våras. Nu är det många skolor som 
drar igång eller som planerar utbild-
ning.

Ett dilemma för de allra flesta 
gymnasier med Fordons- och Trans-
portprogrammet är att man saknar 
lärare som kan hjulutrustnings-
teknik. För att råda bot på detta 
bestämde sig två skolor i Skåne för 
att snarast sätta sig på skolbänken 
tillsammans med branschen.

På Däckskolan i Malmö den 8-9 
oktober infann sig därför förutom 
anställda i branschen även lärarna 
Lennart Bengtsson från Eslövs gym-
nasium och Lars Svensson från 
Agnesfridsgymnasiet i Malmö. Däck-
skoleläraren Göran Eklund kunde 
efteråt konstatera att diskussio-
nerna under lektionerna hade bli-
vit ännu mer intressanta.

– För oss lärare är kontakten 
med gymnasiet väldigt positiv. En 
kurs med många diskussioner är 

en bra kurs, och så blev det verkligen 
här, konstaterar Göran Eklund.

På skolorna ser man att Hjulut-
rustningsteknik är ett ämne med 
stort djup och bredd. Det lämpar 
sig väl för att attrahera elever med 
ambitioner.

– Vi har flera elever som vill läsa 
Hjulutrustningsteknik, berättar Len-
nart Bengtsson, som är program-
ansvarig och lärare i Eslöv. Förutom 
personbilar och tunga fordon har 
vi även mekanikerutbildning på 
lantbruksmaskiner. Där är däcken 

väldigt viktiga!
– I Malmö har intresset från 

eleverna blivit mycket stort. Ett 
tjugotal elever vill nu lära sig hjul-
utrustningsteknik, i första hand för 
personbilar, förklarar Lars Svensson.

Efter sommaren har Ulrik Jöns-
son, ägare av Ulrix i Malmö och 
ledamot i DRF:s förbundsstyrelse, 
tagit plats i programrådet på Agnes-
fridsgymnasiet. Han upplever inte 
bara ett stort intresse, här händer 
det saker också.

– Det är naturligtvis viktigt att 

lärarna har kompetens i ämnet. 
Nu kan vi erbjuda skollärare att gå 
Däckskolan till medlemspris, det 
är en god start. Och så har vi ju ett 
nytt utbildningsmaterial på gång, 
då får ämnet Hjulutrustningstek-
nik en riktigt bra presentation, 
menar Ulrik Jönsson.

Viktigt är nu även att branschen 
ställer upp och stöttar skolorna.

– Det är ju vår framtida kompe-
tens som det handlar om, framhål-
ler Jörgen Nilsson på Skånedäck i 
Eslöv. n

lärare i 
skolbänken
Många skolor drar nu igång eller planerar utbildning i Hjulutrustningsteknik. Ett dilemma 

för många gymnasier är dock att det saknas lärare med rätt kompetens. Men det finns 

lärare som inte tvekar att sätta sig i skolbänken igen! teXt Anders Karpesjö

En unik bild av Kunskapslyftet; branschfolk och gymnasielärare för första gången i samma utbildningssoffa. Fr v: Lars Svensson 

(Agnesfridgymnasiet Malmö), Jan Sundberg (Kisa Däckservice), Göran Eklund (lärare Däckskolan), Catrin Andersson (Kisa 

Däckservice) och Lennart Bengtsson (Bergagymnasiet Eslöv). Framför soffan fr v: Håkan Olofsson (Däckcentrum i Blekinge), 

Daud Fagiri (Ulrix Bil & Däckverkstad), Andreas Lindkrantz (Däckcentrum i Blekinge) och Mohammed Mroveh (Däckia).

Ulrik Jönsson (t h) har efter somma-

ren tagit plats i Agnesfridsgymnasiets 

programråd. Det blir en rivstart för 

utbildningen även här, med Lars 

Svensson (t v) som lärare.
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han är iTalienaren som med 
åren blivit lika rysk som italiensk 
och som ser fram emot att få arbeta 
i Sverige – där det är nära till skid-
spåren. Men Aimone Di Savoia har 
inte kommit till Skandinavien för att 
primärt klämma lagg. Inte ens att 
förvalta Pirellis ställning på mark-
naden är hans mål. Alldeles uppen-
bart är siktet inställt på tillväxt och 
nya marknadsandelar och om det 
vittnar inte minst Pirellis köp av 
återförsäljarkedjan Däckia.

– Pirelli har hittills varit starkt 
fokuserat på forskning, tillverkning 
och motorsport, säger Aimone Di 
Savoia. Köpet av Däckia visar att vi 
nu kompletterar med en helt ny 
strategi där vi vill komma närmare 
konsumenten.

En självklar följd är att Pirelli-
sortimentet kommer att prioriteras 
i Däckias butiker. Främst handlar 
det om att Pirelli planerar för en 
offensiv satsning på marknaden 
för vinterdäck.

Den andra grundbulten i offen-
siven är köpet av två däckfabriker i 

Ryssland (Kirov och Voronezh) där 
vinterdäck för norra halvklotet ska 
tillverkas. Det är där bilden av Aimone 
Di Savoia som särskilt lämplig på 
vd-posten för Pirelli Nordic klarnar. 
Under fyra år var han nämligen vd 
för Pirelli i Ryssland, men redan 
1990 etablerade han sig i landet och 
arbetade för flera teknikföretag.

– När jag kom till Pirelli arbetade 
vi bland annat med att bygga upp 
ett eget distributionsnät, vilket inte 
var alldeles enkelt i Ryssland. Men 
efter alla år känner jag mig lika 
hemma där som i Italien.

Efter Ryssland blev det några år 
i Mellanöstern, men även om det 
gick att åka skidor i Dubais inom-
husanläggningar är Aimone Di 
Savoia nöjd med att vara tillbaka i 
nordligare klimat. Som vd för Pirelli 
Nordic ansvarar han för Sverige, 
Finland och Norge, och samarbe-
tet med den ryska organisationen 
blir förstås intensivare nu. Inte bara i 
tillverkarledet utan även när det gäl-
ler marknadsföring och försäljning.

Två nya vinterdäck i Carvingseg-

mentet kommer att lanseras i mars. 
Det blir till en början cirka 20 dimen-
sioner från 16 tum och uppåt. Inför 
vintersäsongen 2013/2014 hoppas 
därmed Pirelli stå väl rustade för 
den planerade offensiven. Samti-
digt finns orosmoln.

– De marknader som sorterar 
under Pirelli Nordic ser lovande ut, 
men vi vet ju inte hur det påverkar 
om resten av Europa går ner, säger 
Aimone Di Savoia. Vårt mål är 
naturligtvis ändå att växa och ta 
marknadsandelar.

De båda ryska däckfabrikerna 
kostade ungefär 400 miljoner euro 
att köpa, men ger bättre möjligheter 
för Pirelli att differentiera sitt utbud 
och anpassa däck efter marknad och 
klimat. Den kanadensiska mark-
naden har inga affärsmässiga sam-

ordningar med Skandinavien och 
Ryssland, men vinterförhållandena 
är likartade och den forskning som 
görs kan bli gångbar även på andra 
sidan Atlanten.

– Det blir ett nytt förhållnings-
sätt från Pirelli i och med att vi 
fokuserar på nordiska vinterdäck, 
säger Aimone Di Savoia.

Han lär få bråda dagar att eta-
blera det milanesiska företaget på 
en marknad där flera andra aktö-
rer sedan länge är etablerade. Men 
kanske blir det ändå lite fritid. Under 
åren i Ryssland passade Aimone Di 
Savoia på att se sig om i hela det 
vidsträckta landet.

– Jag älskar att resa, det är min 
grej. Och visst är jag bilintresserad 
– kan man arbeta i ett företag som 
Pirelli utan att älska Formel 1? n

Pirellis vd vill öka det nordiska greppet
Med erfarenhet från många erkänt ”krångliga” marknader är den nye vd:n Aimone 

Di Savoia väl rustad att stärka Pirellis position i Sverige, Finland och Norge. I synnerhet 

som banden nu knyts hårdare med Pirellis ryska verksamhet.

Regionchef verkstäder
Amring Verkstäder AB söker nu en regionchef med övergripande 
ansvar för nio av sina verkstäder. Du leder och utvecklar verkstäderna 
tillsammans med de lokala verkstadscheferna. Du har gedigen erfa-
renhet från branschen och som chef/ledare. Fokus i tjänsten ligger på 

att coacha verkstäderna i syfte att öka försäljningen och arbeta aktivt 
med arbetsmiljöfrågor, kvalitet och service. Du rapporterar till VD. För 
rätt person erbjuds stor frihet och fullt ansvar att påverka utvecklingen 
och arbeta med förbättringsarbete inom Amrings verksamhet.

Amring AB är ett välkänt detaljist- och grossistföretag inom däckbranschen men har också nio verkstäder i Sverige, Amring 
Verkstäder AB. Totalt arbetar 130 personer i företaget som ägs av det familjeägda holländska företaget PON, en internationell 
handels- och servicekoncern med ca 13 000 anställda i 21 länder. Vår målsättning är att vara den ledande däck och hjuldistri-
butören i Sverige med ambitionen att uppnå en dominerande ställning i de nordiska länderna.

Vid frågor kontakta Pierre Nyberg, 073-343 41 24. Läs mer och ansök via www.proffice.se senast 4 november 2012.

teXt Eric Lund  FOtO Per Hammarsjö

Vi vill komma närmare  
konsumenten.”
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i Finland är däckbranschen täm-
ligen lätt att överblicka. Det finns 
bara två förbund, ett för tillverkare 
och ett för däckhandlare.

Rengasvalmistajat ry (Däcktill-
verkarnas riksförbund) är en del av 
Föreningen för finsk teknikhandel. 
Här finns fyra medlemmar som 
representerar stora internationella 
tillverkare (Bridgestone, Continen-
tal, Goodyear och Michelin). Den fin-
ska däcktillverkaren Nokian Renkaat 
är inte en medlem där.

Bildäcksförbundet (BDF) repre-
senterar drygt 70 procent av däck-
marknaden och medlemmarna är 

75 däckspecialist- och regumme-
ringsföretag som tillsammans har 
cirka 240 verkstäder.

Bildäckförbundets ordförande 
Jarmo Nuora tänker en stund på frå-
gan om hur den finländska däck-
branschen fungerar. Han medger att 
finländarna ofta kan verka egen-
sinniga men använder sedan vinter-
kriget som exempel på att när det 
finns en gemensam "fiende", då drar  
alla tillsammans åt samma håll.

Bra på återvinning
Däckåtervinning AB grundades 1995 
och är ett utmärkt exempel på att 

det går fort och smidigt när alla har 
samma agenda. Den 12 oktober 1995 
stiftades en lag om att däckbran-
schen måste leverera kasserade däck 
till återvinning. Systemet började 
fungera redan 1996 och målet om 
90 procents återvinning nåddes 
nästan omgående.

Förra året gjordes en extra in-
samlingssatsning som resulterade i 
nytt rekord: 49 138 ton däck. Sedan 
starten har drygt 600 000 ton däck 
återvunnits, vilket motsvarar en 
15 000 km hög däckstapel.

De flesta bilister vet alldeles för 
lite om däck i allmänhet och sina 

egna i synnerhet, och hur viktiga 
däcken än är för säker körning lär 
det aldrig gå att informera alla 
bilister tillräckligt mycket.

Däckrazzior sedan 1997
För att ändå förmedla så mycket 
information som möjligt har BDF 
organiserat Däckrazzior varje höst 
sedan 1997 (och senare exportera-
des som bekant idén till Sverige). 
Razziorna genomförs tillsammans 
med polis och Trafikskyddet, som 
är en centralorganisation för frivil-
ligt trafiksäkerhetsarbete, ungefär 
som svenska NTF. Information går 

DÄCKSÅ I N INORDEN

tillsammans 
är vi starka
DäckDebatt har tittat närmare på däckbranschen i Finland – och funnit att mycket 

påminner om Sverige. Vår finske kollega Toni Jalovaara ger oss en inblick i hur man 

jobbar på andra sidan Östersjön.
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inte endast till bilister som stoppas 
under razziaveckan, utan når också 
nästan alla andra medborgare tack 
vare att finsk media ägnar mycket 
utrymme åt Däckrazziorna. Varenda 
finne kan höra eller läsa hur viktigt 
det är att inte köra med slitna däck 
eller att rätt lufttryck kan spara liv 
(och finländarna är också mycket 
riktigt ”däckbäst” i Norden. Se sid 35 
red anm).

Forum för media
År 2002 började BDF också arrang-
era ett Däckforum för media och 
viktiga beslutsfattare. I Däckforum 
går man på djupet inom olika områ-
den, till exempel hur man kan 
utnyttja gamla däck. Ur Däckforum 
föddes sedan för tre år sen ett Tek-
niskt forum, där man avhandlar däck-
branschens trender från en annan 
och mer teknisk synvinkel.

Bättre arbetsmiljö
Professionell service är av största 
vikt, men man måste också garan-
tera säkerheten för dem som arbe-
tar i branschen. Jarmo Nuora anser 
att Finland legat efter Sverige i det 
avseendet, men menar att skillna-
den blivit mindre. BDF har lagt ner 
mycket arbete inom detta område 
och har tillsammans med Gummi-
industrin och Centrum för arbe-
tarskydd utvecklat en utbildning 
som främjar säkerhet på jobbet. 
Som ett bevis på utbildningen får 

man ett däcksäkerhetskort. Sedan 
2006 har närmare tusen personer 
fått kortet och några har redan del-
tagit i fortbildning.

Däck på schemat
I Finland har det tidigare (som i 
Sverige) inte varit möjligt att studera 
däckkunskap, men det blev ett bi-
ämne till bilbranschens grundexa-
men för bara tre år sedan. I år startar 
några läroanstalter en särskild Däck-
branschens yrkesexamen. Den är 
avsedd för personer med arbetslivs-
erfarenhet som kan förbättra sina 
färdigheter.

Jarmo Nuora är väl insatt i hur 
en däckspecialist fungerar eftersom 
han kan branschen både in- och uti-
från. Han har erfarenhet som chef 
för Rengasnuora Oy, som är med-
lem i den nordiska kedjan Dekk 
Partner. Samtidigt går en tredjedel 
av Jarmos tid åt till BDF-frågor och 
han är dessutom medlem i Däck-
återvinning AB:s bolagsstyrelse. 
Under en och samma arbetsdag kan 
han alltså jobba med det ”vanliga” 
chefsjobbet, ägna sig åt EU:s nya 
däckregler och syssla med till 
exempel arbetsmarknadsfrågor, som 
också är en viktig del av BDF:s upp-
gifter.

Högtryck höst och vår
I Finland (liksom i Sverige) har däck-
branschen en mycket säsongsbeto-
nad sysselsättningsgrad. Under några 

korta veckor på våren och hösten 
är arbetsbelastningen extrem och då 
har Jarmo Nuora och hans kollegor 
inte mycket tid att tänka på fackliga 
frågor. I Finland (som i Sverige) har 
nästan alla bilägare både sommar- 
och vinterdäck. Från början av decem-
ber till slutet av februari är man 
tvungen att ha vinterdäck, och 
veckan efter påsk måste dubbdäck 
ersättas med sommardäck (om inte 
vinterväglag råder).

Jarmo Nuora påpekar att finska 
förare inte tillåts tänka själv, utan 
bara har att agera enligt de datum 
som anges i lagen. Och (som i Sve-

rige) handlar det både bland bilis-
ter och i media mest bara om vin-
terdäck, få gör skillnad mellan 
friktionsdäck och dubbdäck. Med 
friktionsdäck får man köra året 
runt om man vill, även om det inte 
är  lämpligt.

År efter år kommer den första 
snön (som i Sverige) alltid överras-
kande och då, liksom veckan efter 
påsk, får finska (och svenska) däck-
montörer arbeta mycket långa 
dagar. Under en mycket kort del av 
året behövs mycket – och mycket 
kvalificerad – arbetskraft. Det är en 
ekvation som inte är lätt att lösa. n

Bildäckförbundets ordförande Jarmo Nuora.
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Varenda finne kan höra 
eller läsa hur viktigt det 

är att inte köra med slitna däck 
eller att rätt lufttryck kan spara liv.”

Varje höst sedan 1997 har Bildäcksförbundet organiserat Däckrazzior i Finland.



DäckDebatt • Oktober 201222

Däcktestsammandrag



Oktober 2012 • DäckDebatt 23

Däcktestsammandrag

Snart är det 
vinter, här är 
däcken som 
(inte?) slinter
Både Aftonbladet och Teknikens Värld hävdar att de gör 

”världens bästa vinterdäcktester”. DäckDebatt avstår från att 

döma, men redovisar resultaten från ”de bästa” samt från 

mer modesta Vi Bilägare, som testar vinterdäck utan skryt.

aTT däckTesTer, och då framför 
allt tester av vinterdäck, inte är en 
exakt vetenskap framgår med all 
önskvärd tydlighet varje höst, när 
Aftonbladet, Teknikens Värld och 
Vi Bilägare publicerar sina testre-
sultat.

Tidningarnas testlag är seriösa, 
rutinerade och noggranna, de job-
bar på ungefär samma sätt och tes-
tar oftast ungefär samtidigt inom 
samma geografiska område i norra 
Finland. Ändå blir resultaten sällan 

eller aldrig entydiga och ibland är 
skillnaderna i utfall uppseende-
väckande stora.

I år är testresultaten inte alltför 
spretiga. Även om det finns många 
olikheter har alla tidningarna samma 
dubbdäck på ”tre-i-topp, medan det 
skiljer lite mer när det gäller odub-
bade däck av nordisk typ. Enighe-
ten är däremot total när det gäller 
odubbade däck av centraleurope-
isk typ, men det beror på att Vi Bil-
ägare inte har testat den däcktypen 

och att Aftonbladet och Teknikens 
Värld har valt så olika däck. Det enda 
däck av den här typen som båda 
tidningarna testat var Continental 
ContiWinterContact TS830, som 
dock rankades som bästa däck i båda 
testerna (se tabeller på nästa sida)!

Just urvalet av testdäck var fak-
tiskt den största skillnaden mellan 
årets däcktester. Alla tidningarna 
har med ett eller flera mer eller 
mindre udda däck som de andra 
inte testat. Fyra dubbdäck och lika 

teXt Björn Sundfeldt FOtO Aftonbladet, Teknikens Värld och Vi Bilägare
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många nordiska odubbade vinter-
däck har testats av alla tre tidning-
arna, men alla tidningarna har testat 
minst dubbelt så många dubbdäck.

Aftonbladet är värst med tolv 
däck, Teknikens Värld har testat nio 
dubbdäck och Vi Bilägare åtta. Med 
tio testdäck redovisar Vi Bilägare 
flest nordiska odubbade, medan 
Aftonbladet har testat nio och Tek-
nikens Värld bara fem. Sju central-
europeiska däck innebär att Afton-
bladet även testat flest i den kategorin, 

medan Teknikens Värld redovisar 
fyra och Vi Bilägare alltså inga alls 
(utom ett referensdäck ”utom täv-
lan”).

I tabellerna redovisar vi resulta-
ten för de däck som testats av 
minst två av tidningarna.

Totalt har Aftonbladet testat hela 
28 däck, medan de andra två tid-
ningarna nöjt sig med 18 däck var-
dera. Att Aftonbladet klarar av så 
många däck har sin förklaring i att 
grovjobbet – alla mätningar och 

oändliga mängder av repeterande 
tester – görs av det finska testföre-
taget TestWorld, som även testar åt 
flera andra uppdragsgivare – varav 
flera olika däcktillverkare.

Aftonbladets mångårige däck-
testare Robert Collin (28 års erfaren-
het) deltar dock alltid under cirka en 
vecka för att köra alla däcken under 
olika förhållanden. Förutom i Afton-
bladet publiceras testet även i norska 
Motor, finska Tekniikan Maailma 
samt en rysk och några baltiska 

testresultat i sammandrag
Dubbdäck, rankade av Aftonbladet Teknikens värld vi Bilägare snittplacering

Continental ContiIceContact 2 1 2 1,3

Nokian Hakkapeliitta 7 1 4 1 2

Goodyear UG Ice Arctic 1 2 4 2,3

Michelin X-Ice North XIN-2 4 – 6 5

Bridgestone Noranza 2 EVO 6 – 5 5,5

Gislaved Nord Frost 5 8 5 6 6,3

Pirelli Winter Carving Edge 7 – 8 7,5

AGI Sarek 2 11 8 – 9,5

nordiska odubbade

Dunlop SP Ice Sport 2 2 – 2

Continental ContiViking Contact 5 4 1 2 2,3

Nokian Hakkapeliitta R 3 3 1 2,3

Good Year Ultra Grip Ice+ 1 – 4 2,5

Michelin X-ICE X12 4 2 3 3

Bridgestone Blizzak WS70 8 4 6 6

Centraleuropeiska

Continental ContiWinter Contact TS830 1 1 – 1

tabellkommentar
I tabellen redovisar vi resultaten för de däck som minst två av tidningarna testat. Resultaten är i år någorlunda 
jämna, speciellt för dubbdäcken, men spretar mer när det gäller nordiskt odubbat.

Men även om resultaten inte är entydiga torde man som konsument kunna räkna med att något av de tre 
respektive fyra bästa bland de dubbade och nordiska odubbade däcken är ett gott köp. Måhända är det så 
enkelt att bland dessa däck är billigast bäst!?
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BREDASTE SUV SORTIMENTET PÅ MARKNADEN! 

Oavsett om du vill ha ett däck som fungerar bra i fjällen eller ett som 

tar dig tryggt till jobbet i storstaden har Cooper ett lämpligt däck för 

dig. Det finns ett brett urval av mönster och dimensioner och senaste 

tillskottet i sortimentet är Cooper WSC. Cooper WSC är ett dubbdäck 

med silica gummiblandning för bästa fäste under kalla förhållanden. 

WSC har även ett öppet mönster för att effektivt rensa vatten, slask och 

snö. Vänd dig med förtroende till din däckspecialist eller kontakta oss 

för mer information, telefon 033-22 23 80.

RÄTT LUFTTRYCK SPAR 
BRÄNSLE, SLITAGE & MILJÖ!

RÄTT LUFTTRYCK SPAR 
BRÄNSLE, SLITAGE & MILJÖ!

NYHET!

WSC M+S SPORT

www.proimp.se

motortidningar.
Teknikens Värld kör sina däck-

tester med det egna testlaget, där 
rutinerade Linus Pröjtz och Ruben 
Börjesson är ständiga medlemmar. 
Teknikens Världs testresultat publi-
ceras även i  svenska Motor och i 
finska AutoBild.

Vi Bilägare delar jobb och kost-
nader med Finlands största motor-
tidning Tuulilasi, som kör dubb-
däcktesterna medan det svenska 
testlaget kör dubbfritt. Vi Biläga-
res däcktestlag leds av Erik Rönn-
blom, som testat däck i 22 år.

Alla testerna genomförs i febru-
ari-mars i norra Finland i trakten 
av Ivalo. De testmoment som sker 
på barmark körs däremot vid helt 
olika tillfällen på olika banor. I 
början av året finns dock många av 
kommande säsongs vinterdäck inte 
att köpa, varför de flesta däcken 
levereras (utan kostnad) av tillver-
karna. Det är inte ett förfarande 

som testlagen är särskilt entusias-
tiska över, men som inte går att 
komma runt om man vill ha med 
de allra nyaste däcken – och det vill 
förstås alla!

Alla testlagen har erfarenhet av 
försök till fusk och har utvecklat 
olika metoder för att kontrollera 
att däcken faktiskt stämmer över-
ens med ”köpedäcken”– men ingen 
kan garantera att det aldrig slinker 
igenom någon oegentlighet.

Men den främsta anledningen 
till varierande resultat torde vara 
mänsklig – hur man värderar och 
viktar olika beteende och resultat 
– samt yttre omständigheter. Test-
lagen lägger ner ett oerhört arbete 
på att få underlagen så repeterbara 
som det över huvud taget är möj-
ligt – men att lyckas med det till 
100 procent är inte möjligt. Fästet 
på is och snö kan förändras av en 
halv grads temperaturskillnad eller 
ett ögonblicks solbestrålning. n

Testbanorna prepareras hela tiden och med jämna mellanrum kollas testbanorna 

med hjälp av referensdäck.

Däcken testas i alla tänkbara vinterväglag – men också flera barmarkmoment 

ingår i vinterdäcktesterna.

Aftonbladet/Test World testade 28 olika vinterdäck. Det blir en hel del hjul att 

byta och inte minst att hålla reda på.
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Toppmodernt dubbdäck med 
riktat mönster och vågformade 
spår i mittområdet som ger bättre 
väghållning och bromsförmåga på 
snöiga och isbelagda vägar.

HS-415

www.anderstorpdack.se

För drygT eTT år sedan avsluta-
des 2011 års Tylösandsseminarium 
med beskedet att det sannolikt hade 
varit ”sista gången med gänget”. 
Huvudarrangören MHF:s prisför-
handlingar  med hotelledningen 
hade strandat och MHF siktade 
därför på att flytta seminariet till 
Stockholmstrakten, vilket skulle 
göra det enklare att få dit fler 
intressanta talare.

Men när 2012 års trafiksäker-
hetsseminarium invigdes av infra-
strukturminister Catharina ”Kat-
tis” Elmsäter-Svärd var allt sig likt 
– i Tylösand. MHF och hotellet hade 
till sist kommit överens. Om det 
hela bara var ett förhandlingsut-
spel från MHF eller om flyttan-
karna var allvarligt menade låter vi 
vara osagt; det fungerade i alla fall, 
och enligt MHF:s VD Arne Winer-
dal talar allt för att seminariet blir 
kvar i Tylösand även nästa år.

Även i övrigt var allt sig likt 
under detta traditionstyngda semi-
narium. Lysande talare blandades 
med duktiga och några mediokra, 

nyheter blandades med skåpmat 
och forskningsresultat av varierande 
kvalitet och branschfolk av alla de 
slag blandades med varandra – och 
just det senare är faktiskt ”hela 
grejen” med detta seminarium.

Men en del nyheter fanns förstås 
att snappa upp.

Fler alkolås
Mellan den 1 januari och den 31 
augusti har Transportstyrelsen fått 
in 1 323 ansökningar om alkolås. 
Antal återkallade körkort på grund 
av rattfylla eller grov rattfylla upp-
går till 3 985 stycken. Det innebär att 
cirka 33 procent av de som blivit av 
med körkortet för rattfylla eller grov 
rattfylla har ansökt om alkolås.

cykelskadorna syns inte i 
statistiken

– Vi vet att det inträffar sex till 
sju gånger fler cykelolyckor än vad 
polisen rapporterar. I själva verket 
orsakar cykelolyckorna fler trafik-
skador än bilar, konstaterade Folk-
sams energiska forskare Maria Krafft.

Åter i Tylösand

Catharina Elmsäter-Svärd invigde 2012 års 
trafiksäkerhetsseminarium i Tylösand.

Maria Krafft, Folksam. DRF:s monter.
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Frendix Flyttbara hyllor på Bildemo AB i Uppsala 


 Däckhotell med fasta eller flyttbara hyllor för liggande däck. 
 
Däckstaplare och däckkärror ingår för att få bort all manuell hantering. 
 
Vi bygger från 2 nivåer till 6 nivåer beroende på takhöjd.  
 
Du får ett effektivare däckhotell, gladare medarbetare och nöjdare 
kunder.                  Kontakta oss idag på hyllor@frendix.se  
 

Frendix Sverige, Almedalsvägen 5, 13770 Dalarö 
08-504 900 61              www.frendix.se 





Välkommen till Däckpoolen.
En inköpsorganisation inom däckbranschen som verkar för 
att skapa goda förutsättningar för att ge bästa service till de 
bästa priserna. Vi har minst 100års sammanlagd erfarenhet 
i styrelsen inom branschen och har byggt upp verksamhet–
erna från början och vet vad som behövs. 

www.dackpoolen.se

• bokning av tider på nätet
• koppling till egen eller fristående webshop
• fråga på saldo och beställning direkt via nätet
• e-fakturor till kommuner och andra som önskar
• PDF-fakturor via mail – inget porto, ingen kuvertering!
• sökning i bilregistret för teknik- och modellfrågor
• Artikelbanken – smidig uppdatering av däckpriser

Korall Data 0304-66 10 00, 0300-197 00
info@koralldata.se  |  www.koralldata.se

KORALL DÄCK
FÖR ALLA DÄCKVERKSTÄDER

bashasTigheTen på svenska 
vägar bör sänkas från 70 till 60 km/h 
och i tätorter från 50 till 40 km/h, 
enligt ett förslag från Trafikverket 
till regeringen.

Av allt som presenterades på 
Tylösandsseminariet var detta med 
stor sannolikhet den ”nyhet” som 
berör flest medborgare. Ändå har 
reaktionerna i massmedia i stort 
sett uteblivit, och så var det även i 
våras när tidningen Motor var först 
med att redovisa innehållet i det 
kommande förslaget.

Även 90-gränsen föreslås för-
svinna och ersättas av en 80-gräns. 
Kommunerna ska även i fortsätt-

ningen kunna sänka hastigheten 
till 30 där så anses befogat. Motor-
vägar berörs inte av de sänkta has-
tighetsgränserna.

Trafikverkets förslag är resulta-
tet av ett tidigare uppdrag från 
regeringen att se över hastighets-
gränserna. När det formella beslutet 
om sänkta hastighetsgränser fattas 
är inte klart, men det får nog ses 
som en formalitet – Trafikverket har 
rimligen förankrat sitt förslag hos 
regeringen. n

FolksaM ska uTveckla en ny 
typ av bilförsäkring baserad på 
resultaten från ett projekt som  
genomförts tillsammans med Tra-
fikverket, Motorförarnas Helnyk-
terhetsförbund och SalusAnsvar. 
Projektet visar enligt Folksam att en 
ny sorts bilförsäkring kan stimu-
lera bilförare till en säkrare körstil 
och att det är möjligt att mer än 
halvera bilförares hastighetsöver-
trädelser.

Cirka 250 privatbilister har del-
tagit i projektet. För att kunna 
säkerställa forskningsresultatet slum-
pades deltagarna i en testgrupp och 
en kontrollgrupp. Med hjälp av GPS-
utrustning har bilens hastighet i 
förhållande till vägens tillåtna 
hastighet mätts, men det var bara 
testgruppen som fick direkt åter-
koppling på hastigheten i bilen. 
Genom att köra enligt gällande 
hastighetsgräns kunde de få upp 
till 30 procents rabatt på försäk-
ringspremien.

– Resultatet av försöket visar att 
den totala hastighetsöverträdelsen 
mer än halverades i testgruppen 
jämfört med kontrollgruppen. Om 

alla körde med liknande system 
skulle över 40 liv kunna räddas 
varje år och 300 svåra personskador 
undvikas, anser Helena Stigson, tra-
fiksäkerhetsforskare hos Folksam.

Förutom ökad trafiksäkerhet 
gynnar hastighetssänkningen både 
miljön och försäkringskunden. Bil-
förarna i testgruppen har i genom-
snitt sparat cirka 3 000 kronor per år 
genom lägre försäkringspremie och 
sänkt bränsleförbrukning. 90 pro-
cent av förarna fick sänkt premie 
tack vare sin körstil. I projektut-
värderingen svarade 75 procent av 
testförarna att de skulle vilja ha en 
liknande försäkring i framtiden.

Sänkta fartgränser:

60 km/h ny basfart

Ny försäkring ska sänka 
farten – och rädda liv

Helena Stigson, trafiksäkerhets- 

forskare hos Folksam.
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Razzior som  
går hem hos alla
Ordet ”razzia” har knappast någon positiv laddning, men ”Däckrazzia” är däremot ett 

typiskt winwin-koncept. Alla inblandade tycks odelat positiva och nöjda, även de 

”kunder” som får reda på att deras däck inte är i toppkondition. teXt OcH FOtO Björn Sundfeldt
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även oM du inte druckit en droppe 
på en vecka eller kört en enda kilo-
meter i timmen för fort under det 
senaste dygnet, så är det väl så att 
de flesta av oss ändå får hjärtat i 
halsgropen – i alla fall under ett 
kort ögonblick – när en polis kliver 
ut i vägen och vinkar oss åt sidan.

Dock icke så den här gången. 
När polismannen vinkar in mig på 
den stora parkeringsplatsen  Slytan-
backen vid väg 53 mellan Malmkö-
ping och Eskilstuna nickar jag bara 
för mig själv, konstaterar att min 
vägvisning och tidspassning stämt 
perfekt och rullar lugnt fram till 
nästa polis medan jag trycker ner 
sidorutan.

Körkort OK, utandningsprov OK 
(fattas bara), och när polismannen 
sedan börjar förklara att om jag har 
några minuter över kan jag nu få en 
frivillig och gratis kontroll av mina 
däck tackar jag artigt och förklarar 
att jag vet vad det handlar om, att 
jag är där för att göra ett reportage 
om den här Däckrazzian.

Alla har samma åsikt
Här jobbar sex funktionärer från 
däckbranschen och två från NTF 
samt tre poliser, som vinkar in 
bilarna, kollar förarna och sedan 
förklarar att de nu kan få däcken 
kontrollerade, frivilligt och gratis.

Det vill de flesta, även om en och 
annan är för stressad för att offra 
några minuter på att få däcken kon-
trollerade. Och alla verkar ha samma 
åsikt om Däckrazzia:

– Bra initiativ (Klas).
– Jättebra (Therese)
– Det är väl bra (Mikael).
– Det är skitbra (Jörgen).
Och så vidare och så vidare. 

Under den dryga timme som Däck-
Debatt är på plats svarar alla på unge-
fär samma sätt på frågan om vad de 
tyckte om Däckrazzian. Ingen är 
negativ eller ens lite tveksam.

Samma positiva inställning 
möter jag hos funktionärerna, som 
idag leds av Lars-Rune Karlström 
från NTF Sörmland:

– Ja, det här är en bra grej. Jag 
har varit med i razzior i fem år och 
det är både intressant och kul, det 
känns att man gör nytta, tycker jag. 
Det här är tredje dagen vi är ute 
med det här gänget. Vi kollade 90 
och 84 bilar i går och i förrgår, hur 
många det blir i dag får vi se. Du får 
väl ringa och fråga sen, tycker Lars-
Rune (det blev 72 under dag 3).

I Lars-Runes ”gäng” ingår bland 
andra Anna Hedén från Petterssons 
Däckservice i Eskilstuna:

– Det här är fjärde året för mig. 
Det är kul och vi gör ju nytta, det är 
många som är nöjda och tackar, 
som lär sig en hel del vid en razzia.

Liknande positiva tongångar 
hörs även från de inblandade poli-
serna:

– Jodå, det här är bra. Nästan 
alla är positiva –  fast nyss hade vi 
en kille här som fick vänta en 
minut på sin tur och då vart han 
grinig, skrockar Juha Huhtala från 
trafikavdelningen Sörmland.

Däckrazzia är, som väl de flesta 
känner till vid det här laget, en fri-
villig kontroll av däcken som sker i 
samverkan mellan Polisen, NTF, 
Bilprovningen, Däckbranschen och 
Trafikverket.

Bilens däck undersöks
Vid däckrazziorna stoppar polisen 
bilarna för en ordinarie trafikkon-
troll, där föraren bland annat får 
visa körkort och genomgå nykter-
hetsprov. När trafikkontrollen är 
klar erbjuds föraren att få bilens 
däck undersökta.

Däckrazzia-konceptet har impor-
terats till Sverige från Finland (och i 
år exporterats vidare till Danmark, 
se sid 30). I år har razziorna genom-
förts för åttonde gången i Sverige. 
Syftet är att öka kunskapen om bland 
annat mönsterdjupets och lufttryck-
ets betydelse för trafiksäkerheten 
och miljön. I september genomför-
des drygt 40 däckrazzior i Väster-
botten, Dalarna, Södermanland, Got-
land, Kronoberg och Blekinge.

Sammanställningen av resulta-
ten från årets Däckrazzior får vi 
dock vänta på tills nästa år.

– Resultaten är i och för sig 
klara och jag kan väl säga att vi kan 
se en liten men dock positiv trend, 
men vi väntar med att släppa alla siff-
ror till nästa år. Nu är ju allas intresse 
fokuserat på vinterdäck och årets 
resultat använder vi bäst inför lanse-
ringen av nästa års Däckrazzior, för-
klarar Pontus Grönvall, projektledare 
för kampanj Däckrazzia. n

tre snabba till  
tre ”razziakunder”
1. Vad tycker du om  

Däckrazzia?
2. Hur bra var dina däck?
3. När kontrollerade du  

lufttrycket senast?

klas Magnusson, Vaxholm
1. Ett mycket bra initiativ!
2. Ganska bra och jag hade 
   ganska bra koll på det.
3. Tyvärr blir det väl alltför 
   sällan.

therese laurén, eskilstuna
1. Jättebra, men jag hade aldrig 
hört talas om det här.
2. Jo, de var OK.
3. Det var ganska länge sedan,  
i maj tror jag.

Jörgen Svensson, eskilstuna
1. Skitbra! Jag har hört talas om 
det men aldrig kollats tidigare. 
2. De var okej och det visste jag.
3. Vet inte exakt men inte så 
länge sedan.

Lars-Rune Karlström från NTF Sörmland (ovan t v) ledde dagens Däckrazzia. Juha Huhtala från polisens trafikavdelning i Sörm-

land kontrollerade att invinkade bilisterna hade körkort och var nyktra innan de slussades vidare till den frivilliga däckkontrollen, 

som utfördes av medarbetare från lokala däckföretag. Längst till höger Anna Hedén, som vi även träffar på sidan 12.
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den FörsTa däckrazzian i Dan-
mark genomfördes i våras och i 
september drog man igång igen, 
med det ambitiösa målet att kon-
trollera hela 2 500 bilar.

Riktigt så många blev det inte, 
men totalt kontrollerades 1 325 per-
sonbilar och 288 lätta transportbi-
lar i fem olika polisdistrikt – och det 
är vackert så.

Efter polisens ordinarie trafik-
kontroll erbjöds bilisterna – precis 
som i Sverige – en gratis och frivil-
lig kontroll av däckens lufttryck 
och mönsterdjup samt informa-
tion om lufttryckets och mönster-
djupets betydelse för trafiksäker-
het och miljö.

Bakom de danska däckrazziorna 
står Rådet for Større Dæksikkerhed, 
som består av Rigspolitiet, FDM, 
Teknologisk Institut, Dækimportør-
Foreningen, Fabrikantforeningen for 
Regummierede Dæk samt Dæk Spe-
cialisternes Landsforening.

En sammanfattning av höstraz-
ziornas resultat visar att de stäm-
mer ganska väl överens med resul-
taten från vårens razzia – och att 

det även finns flera likheter mellan 
dansk och svensk razziastatistik:
•	19 procent av de undersökta 

danska bilarna hade minst ett 
däck med tre millimeters möns-
terdjup eller mindre.

•	Översatt till hela den danska bil-
parken innebär det att 437 500 
bilar kör omkring på danska 
vägar med minst ett däck som 
har riskabelt dåligt mönster-
djup, alltså 3 mm eller mindre.

•	Av dem som hade minst ett så 
slitet däck trodde de flesta – 86 
procent – att deras däck var bra 
eller i alla fall tillfredsställande.

•	Jämfört med manliga bilister är 
det en större andel kvinnor som 
kör med slitna däck (3 mm eller 
mindre) utan att veta om det.

•	Gamla bilar (tio år eller äldre) har 
generellt mer slitna däck än nyare 
bilar.

•	Två procent av alla undersökta 
bilar hade minst ett olagligt däck 
(mindre än 1,6 mm mönsterdjup).

•	Medelmönsterdjupet på det mest 
slitna däcket på de undersökta 
bilarna var 4,6 mm.

•	Två av tre tillfrågade förare (64 
procent) hade inte kontrollerat 
däckens lufttryck den senaste 
månaden eller visste inte när 
det gjordes senast.

•	Kvinnliga bilister hade generellt 
sämre koll på lufttrycket än män.

•	Var sjunde bil (14 procent) hade 
minst ett däck med så lågt luft-
tryck att det kan jämställas med 
punktering eller på gränsen till 
punktering (1,6 bar eller mindre).

•	17 procent av alla undersökta 
bilar hade 0,5 bars lufttrycks-
skillnad eller mer mellan hjulen 
på samma axel.

•	20 procent av alla undersökta 
bilar körde på vinterdäck i sep-
tember månad.
– Resultaten från de danska 

resultaten påminner en hel del om 
de svenska, men där finns en del 
skillnader också. Bland annat ver-
kar andelen bilar med slitna däck 
eller däck med olagligt mönster-
djup vara mindre i Danmark jämfört 
med i Sverige, säger Pontus Grön-
vall, projektledare för den svenska 
versionen av Kampanj Däckrazzia. n

Razzia på danska  
ungefär som på svenska
Redan under det första året med däckrazzior har danskarna hunnit kontrollera 

drygt 2 000 bilar. Både tillvägagångssätt och resultat påminner en hel del om de 

svenska razziorna.

Däckrazzia är en succé tycker 
Köpenhamnspolisen. Det fram-
kom när det danska Rådet för 
Större Däcksäkerhet anord-
nade sin årliga temadag den 
26 september i Köpenhamn. 
Biträdande polisinspektör 
Erik Radmer Jensen berät-
tade engagerat för de drygt 
130 åhörarna att Däckrazzia 
redan efter sitt första år är 
en viktig del i Köpenhamns-
polisens handlingsplan. Han 
framhöll att Däckrazzia ger 
möjlighet till förmedling av 
däcksäkerhet till bilister.

Aktiv och passiv säkerhet 
i fordonen har betydelse för 
minskning av döda och ska-
dade. Däckens tillstånd och 
kvalitet kan vara en av de svaga 
länkarna. Rådet för Större 
Däcksäkerhet visar att bran-
schen påtar sig ett socialt 
ansvar genom däckrazzia, 
berömde Erik Radmer Jensen.

Dansk razziasuccé
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cOlMec

Vi gör ditt däckval enklare!

Säkerhet. Kvalité. Ekonomi. Miljö.

Inskrivning och genom-
lysning av stommar 
Alla stommar som skrivs in får en 
individuell märkning så kunden alltid 
får tillbaka sin inskickade stomme. Vi 
byter aldrig stommar. Efter inskriv-
ningen och en visuell inspektion 
passerar stommarna genomlysnings-
maskinen (den enda i norra Europa) 
innan insyning. Icke regummerings-
bara stommar skrotas direkt för att 
säkerställa vår höga kvalitétsnivå.

Produktion 
I en helautomatisk datastyrd krats-
ningsprocess avlägsnas gammalt 
gummi i slitbaneområdet och 
stommen kratsas till exakt rundhet 
och bredd. Eventuella skador slipas 
upp och förstärks. Sedan sker 
banpåläggning som centreras och 
optimeras genom särskild teknik 
samt kontrolleras av polariserande 
ljus. Efter vulkanisering sker en 
slutavsyning som en sista del i 
regummeringsprocessen.

Provtryckning
Efter slutavsyning genomgår alla våra 
färdiga regummerade däck prov-
tryckning. Däcket provtrycks till 
10,5 bar i ett sista moment innan 
däcket levereras till kund, allt för att 
säkerställa nolltolerans i kvalitéts-
nivån. Vår regummeringsprocess har 
en unik hög nivå som kan likställas 
med ett nydäck och som vi är 
ensamma om i norra Europa.

Lagring av däck 
I väntan på leverans till kund lagras 
däcken i någon av våra lagerhallar.  
All förvaring av däck, och även 
stommar, sker under tak i torr och 
fuktfri miljö. Vi har en total lager-
kapacitet på ca 100 000 lastvagns- 
och bussdäck.

Effektivitet. Trygghet. Tillgänglighet.
Vi är den rikstäckande och marknadsledande aktören för distribution av last-
vagns- och bussdäck i Sverige. Vi trafikerar Sverige från Kiruna i norr till Ystad 
i söder med våra egna distributionsresurser, varje vecka, året om. Vi distribuerar 

såväl vårt eget varumärke, Boss regummeringar, som nya däck och fälgar.

Våra säljare har en unik spetskompetens inom dessa områden och är beredda 
att ge er: 

Teknisk information
Rekommendationer
Rådgivning mönsterval
Produktinformation
Information om hjulaxelmätning vid mekaniska fel
Uppföljning av däckstatus
Gemensamma besök hos slutkonsumenten för att ge åkaren support
Distribution av däck från jourlager
Inskrivning av stommar
Regelbundna besök hos dig med 2-4 gånger per månad

Vi vill inte bara tillgodose våra kunders 
förväntningar - vi vill överträffa dem!

Hjulaxelmätning.
Sedan 2001 har Colmec arbetat med mobil hjulaxelmätning och vi utökar 
kontinuerligt våra resurser i syfte att hjälpa våra kunder och våra slut- 
konsumenter att reducera däck- och bränslekostnaderna. Våra fordons-
tekniker kommer att sänka dina kunders driftskostnader!

Kontakt Colmec AB.
 011-13 40 30

   
 011-12 36 11

info@colmec.se

www.colmec.se
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Vinterdäck  
är värdelösa  
sommardäck
Av Sveriges drygt 4 400 000 bilar rullade cirka 400 000 ännu i augusti på vinterdäck och 

ungefär 1,4 miljoner bilar hade farligt lågt lufttryck i minst ett av däcken, enligt den sta-

tistik som Michelin sammanställt efter sin kampanj ”Fyll på med luft”. teXt OcH FOtO Björn Sundfeldt
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aTT vinTerdäck inTe är lämplig 
utrustning på sommarväglag visste 
jag förstås, men nu vet jag också hur 
dåligt det är – nämligen in i h-e dåligt.

På en nybyggd testbana (så ny 
att den ännu inte är riktigt färdig) 
några kilometer väster om Arlanda 
kör jag utan problem en BMW 118d 
genom en relativt enkel konbana i 
70 km/h. Sedan byter jag till en 
likadan bil och kör i samma hastig-
het – och den är näst intill okörbar. 
Bilen är högst ovillig att styra in i 
kurvorna, den understyr alltså svårt 
och det krävs ett yvigt rattande för att 
jag ska ta mig igenom raden av koner.

Skillnaden mellan bilarna är 
däcken: Nya sommarsulor (Miche-
lin Energy Saver +) på den första 
och nya vinterdäck (Michelin X-Ice 
2) på den andra – och skillnaderna 

mellan bilarnas egenskaper blir ännu 
mer påtaglig – och farligare – vid ett 
jämförande bromsprov på blöt asfalt.

Jag kör in i en annan konbana 
med 80 km/h, står på bromsen vid 
första konparet, det rycker i bil och 
ratt av frenetiskt ABS-tuggande 
och efter 28 meter passerar jag foto-
cellerna med 24 km/h och stannar 
en billängd senare.

Samma sak med vinterdäcksbi-
len och jag kasar förbi fotocellerna i 
40 km/h. Jag och några kolleger 
gör totalt 30 inbromsningar med 
sommar- och vinterdäck. Snittre-
sultaten blir 24 respektive 44 km/h, 
en skillnad som i sträcka ungefär 
motsvarar att precis hinna stanna 
för en fotgängare respektive köra på 
vederbörande med drygt 30 km/h!

Bakgrunden till de här övning-

arna är att Michelin under augusti 
och september genomfört omfat-
tande däckkontroller på bilar runt 
om i Sverige och i övriga Norden. I 
första hand kontrollerades luft-
trycket, men man tittade också på 
mönsterdjup och typ av däck.

I juni lät Michelin genomföra en 
SIFO-undersökning där man frå-
gade vad bilen hade för däck just 
då. Endast fyra procent svarade att 

de körde med vinterdäck, men när 
detta kontrollerades  i praktiken i 
augusti visade det sig att siffran 
var drygt den dubbla. Nästan nio 
procent, eller en bil av elva, rullade 
fortfarande på vinterdäck!

Var tredje bilist (32 procent) körde 
med så lågt lufttryck i däcken att 
det bedömdes som farligt, eftersom 
det bland annat medför väsentligt 
ökad risk för vattenplaning.

Efter 28 meter passerar jag 
fotocellerna med 24 km/h 

och stannar en billängd senare.”

– Som bilist är det lätt att låta snålheten bedra visheten. På pappret kan det se billigt ut att köra 
på samma däck året runt. Men genom att köra med vinterdäck på vintern och sommardäck på 
sommaren får konsumenten bäst säkerhet och maximalt antal mil av däcken. Vinterdäcken är gjorda 
för låga temperaturer och blir därför mjuka i sommarvärmen varvid de slits fortare och får en 
längre bromssträcka, säger Lennart Lomaeus, Miljö- och trafiksäkerhetsansvarig Michelin Nordic.
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Hankook / Amring Wheels & Tires, Salsmästaregatan 23, 422 46 Hisings Backa
Tel: 031-57 87 87   E-mail: info@amring.se

Känn närheten med vägen och upptäck körglädjen.

Utmärkt grepp
och bra prestanda
på torra och våta vägar.

hankook.se
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Däckiakedjan växer

Enhagsslingan 5 | 187 40 Täby | 08-120 47 800 | www.däckia.se

Det kan du tjäna på
Däckia är en av Sveriges största däckservicekedjor. 
2011 växte vi med 8 nya verkstäder i:

Ronneby, Trollhättan, Mariestad, Södertälje, Vallentuna, 
Lidingö, Västra Frölunda och Varberg.

Vår ambition är att bli ännu större. Därför söker vi  
dig som funderar på att sälja din verkstad. Har du en
mogen, välskött rörelse med en omsättning på mer  
än fem miljoner vill vi gärna att du hör av dig. 

Välkommen att kontakta mig, Pär Landberg (vd) på 
070-348 52 51, för en förutsättningslös diskussion.

Dackdebatt_120216.indd   1 2012-02-21   11:54

Med ännu lägre tryck i däcken 
påverkas dessutom bilens köreg-
enskaper mycket negativt. Vid de 
Michelin-arrangerade övningarna 
på banan vid Arlanda körde jag en 
bil (också BMW 118d) med 0,8 bar 
för lågt luftryck både fram och bak 
(1,4 resp 1,6 bar) genom några olika 
konbanor och bilens manövrer-
barhet var då direkt dålig. Inte fullt 
så usel som med vinterdäck, men 
bilen styrde in mycket sämre och 
sladdade med både fram- och bak-
vagn där samma bil med rätt luft-
tryck gick hur smidigt och stabilt 
som helst.

Att för lågt lufttryck får sådana 
här konsekvenser är förstås ingen 
nyhet för branschfolk, men det är 
nyttigt att uppleva det själv och 

viktigt att förmedla till alla andra, 
liksom det faktum att för lågt luft-
tryck i däcken även ökar bilens 
bränsleförbrukning och däckens 
slitage. Tumregeln är ju att en bar 
för lågt tryck (på alla däck) ger en 
ökad bränsleförbrukning med sex 
procent och att redan 0,5 bar för 
lågt lufttryck minskar däckets livs-
längd med 25 procent.

Omräknat på Sveriges cirka 
4 400 000 bilar tyder Michelins 
resultat på att drygt 1,4 miljoner 
bilister kör med ett farligt lågt luft-
tryck i minst ett av sina däck!

Under Michelins informations-
kampanj ”Fyll på med luft” kon-
trollerades i år totalt 1 547 bilar i 
Norden, varav 499 bilar runt om i 
Sverige. n

Michelins informationskampanj kallas ”Fyll på med luft”. Syftet är att informera 

om konsekvenserna av att köra med ett felaktigt lufttryck i däcket. Kontrollerna 

är kostnadsfria och genomförs av Michelins tekniska experter. Bilisterna får 

lufttrycket i sina däck kontrollerade och eventuellt korrigerade, samt informa-

tion om varför det är viktigt att kontrollera sina däck. 

Resultat av lufttryck – Sverige

Andel vinterdäck

Norden

10% 24% 19% 32% 15%

17%34%16%23%9%

Sverige

Mycket farligt Farligt Strax under Korrekt Övertryck

2%
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6%

8%

10%

12%

7,4%
8,8%

0,5%

10,6%

Danmark Norge Sverige Finland
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Bujar Nurediny och Fadil Zenely 
från Euromaster i Tvååker tävlar 
i bilbana i Goodyears monter.  

Joachim Arvidsson, företags- 
säljare i Småland/Östergötland 
testar att skära mönster.

Niklas Höglund,  
Euromaster Sollentuna tävlar i hjulskifte.

Imad Ismael och  
Johan Söderström, Euromaster Uppsala.

Per Hultman,  
Euromaster Varberg, testade Segway.

Emil Rehnfors, Euromaster Älvsjö 
och Rickard Olsson, Euromaster Kista.

Carl-Jonas "Gummikungen" Olsson 
från Michelin minglade på kvällen.

Anders Karpesjö och Sven-Erik Fritz från DRF pratar med  
Euromasters Nordiska koncernchef Joakim Petersson.
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euromaster 
fyller tjugo  
och firar  
hundra

Box 60  |  619 22 Trosa
Tel 0156-409 00  |  Fax 0156-182 60
info@kransensgummi.se
www.kransensgummi.se

FÖR ATT DINA DÄCK SPELAR ROLL.

BESÖK 

VÅR HEMSIDA

www.kransensgummi.se 

WEBSHOPPEN:

http://webshop.kransensgummi.se

Kontakta oss för

inloggningsuppgifter!

Alltid 30.000 personbilsdäck i lager och dessutom
tusentals däck till transportfordon, fälgar, verktyg, slangar och tillbehör. 

Snabba leveranser - i sta´n på da´n!

Välkommen till Kransens Gummi!

DÄCK! DÄCK! DÄCK!

Däckstapling

DäckkOMpakt

Svenska Lager slab AB  |  Tel 046-540 70 01
info@svenskalagersystem.se  |  www.svenskalagersystem.se

För 80 år sedan startades Varbergs Vulk 

AB och därför firade Euromaster 100 år. 

Logiskt? Jodå, häng med på party, slit dig 

och kom loss... teXt Anders Karpesjö  FOtO Niklas Martinson

deT har gåTT över en månad, men 
den stora festen dröjer sig kvar i 
minnet hos dem som var med. Nu 
pågår höstens hjulbytarparty för 
fullt, med full rulle i verkstäderna. 
Allas förmåga  att hålla ordning på 
flödet sätts på prov; rätt hjul för rätt 
kund.

Men låt oss ta tidsmaskinen till-
baka. För hundra år sen stod järn-
vägen för high tech. Efter första 
världskriget började vägtrafiken växa 
fram. Vid järnvägsstationerna möttes 
trafikslagen. När därför bröderna 
Erik ”Vulkarn” och Tage Andersson 
den 11 januari år 1932 startade sin 
gummiverkstad Varbergs Vulk AB, 
så skedde det på Västra Vallgatan mitt 
emot stationsbyggnaden – var skulle 
sleven stå om inte mitt i grytan?

Genom åren öppnades nya verk-
städer och företaget växte sig allt 
starkare kring huvudsätet i Varberg. 
Redan år 1936 hade en regumme-
ringsfabrik startats i Varberg, den 
tog bröderna över år 1974 och 1975 
antog företaget det kanske mer väl-
kända namnet Wulkers AB. Fem år 
senare köptes Firestones regum-
meringsfabrik i Tvååker. Och under 
tiden blev verkstäderna allt fler.

År 1992 köpte Michelin företaget 
och därigenom blev det en del av 
den europeiska däckkedjan Euro-
master. I dag ligger Euromasters 
nordiska huvudsäte med huvud-
kontor och grossistlager fortfarande 
i Varberg. Runt om i landet finns 
verkstäder på ett hundratal orter.

Och just hundra var alltså ordet 
för dagen, närmare bestämt den 7 
september och det var bra drag på 
Euromasters stora jubileumsfest. 
Det var alltså 80 år sedan Varbergs 
Vulk – alltings begynnelse – startade, 
och 20 år sedan Euromaster etable-
rades i Sverige. 80 + 20 = 100 år, det 
var budskapet.

Nästan alla anställda var på plats, 
trots att verkstäderna hade bered-
skap för kunderna. Liksom alla leve-
rantörer, det framgår av bilderna 
från den stora leverantörsmässan. 
Även DRF var på plats med sin mon-
ter om Kunskapslyftet, och på kvällen 
underhöll Euromaster Time Mach-
ine med hjälp av Showkanalen och 
konferencieren Rickard Olsson (känd 
från TV). Det blev en fantastisk 
showunderhållning med allt ifrån 
trettiotalsmusik till våra dagars 
hårdrock. n
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nej, cenTrala guMMi i Örebro 
har inte tagit ned skylten. De har 
bara inte satt upp den ännu, trots 
att det är ett år sedan den nybyggda 
fastigheten togs i bruk.

– Vi ville vänta in placeringen av 
ett par hus under uppförande runt 
omkring oss, så att vår skylt inte 
hamnar i skymundan, säger Jens 
Wetterstrand.

Det byggs nämligen i alla ändar 
av Berglunda industriområde, just 
där E18 och E20 möts vid Örebros 
västra kant. Scaniaåterförsäljaren 
Arver har sedan tidigare en stor 
anläggning för lastbilsservice, Würth 
bygger nytt huvudkontor och lager, 
Swedol planerar en större etablering 
och mitt emot Centrala Gummi 
sprängs det under DäckDebatts besök 
så att halva stan hoppar högt. Där 
ska det bli ett jättelikt truck-stop 

med möjlighet att ta emot uppåt 100 
långtradare samtidigt, en Preem-
mack, restaurang och diverse andra 
servicefunktioner för den tunga 
trafiken.

Perfekt läge
Ett bättre läge kan Centrala Gummi 
inte ha menar Jens Wetterstrand, 
som är en av fyra delägare i företa-
get. De övriga är Alf Larsson, vars 
pappa startade firman tillsammans 
med en kompanjon 1933, samt Alfs 
barn Ulrika och Per.

Per Larsson ansvarar för avdel-
ningen med personbilsdäck som 
bor kvar i den äldre lokalen (byggd 
1973) på Västhagagatan där hela 
verksamheten rymdes – eller snarare 
trängdes – tills för ett år sedan.

– Att vi satsade på den här nya 
anläggningen handlar inte primärt 

om tillväxt, utan om att rymma 
den befintliga verksamheten, säger 
Jens Wetterstrand. Det blev till slut 
inte möjligt att arbeta rationellt när 
både tunga fordon och personbils-
kunder skulle samsas.

Det nya huset vid Berglundagatan 
omfattar 5 200 kvadratmeter, varav 
1 100 upplåtits till externa hyres-
gäster. Mitt i kåken finns tre väl 
tilltagna skepp där tunga fordon – 
tre långtradare ryms utan besvär – 
kan få sina hjul ompysslade. Tidi-
gare skedde i princip all montering 
på större fordon utomhus, så arbets-
miljövinsten är stor.

Förra året omsatte firman 223 
miljoner kronor, varav cirka 145 kom 
från originalmontering av däck till 
Atlas Copco, som tillverkar gruv-
truckar och borriggar i Örebro.

– Vi satte ihop 5 300 kompletta 

hjul 2011, säger Jens Wetterstrand, 
prognosen för 2012 är 5 700–5 800. 
Inför 2013 är vi dock beredda på en 
liten nedgång. Vi har tre montörer 
som enbart arbetar med Atlas 
Copco-hjulen och Ulrika Larsson 
sköter administrationen.

Stort lager
En stor del av huset används till 
lager av däck till såväl Atlas Copcos 
maskiner som till andra kunder – 
inte minst den grossistverksamhet 
som Centrala Gummi bedriver. 
Företaget är medlem i Däckteam-
kedjan, och för den tunga sidan är 
de primära varumärkena Colmec, 
Michelin och Bridgestone med res-
pektive förgreningar.

Centrala Gummi sköter även all 
däckservice åt Zinkgruvan, som 
ligger strax utanför Askersund, och 

Centrala Gummi i Örebro firar 80 år 2013 och företaget möter sitt 

nionde decennium i däckbranschen med en nybyggd och rationell 

anläggning för tunga fordon. teXt OcH FOtO Eric Lund

SNYGGt OcH  
MODeRNt 
FÖR De tUNGA 
kUNDeRNA
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Jens Wetterstrand gläds åt de nya rationella lokalerna. Förra året sålde  

Centrala Gummi 27 000 personbilsdäck, 5 000 lastbilsdäck, 300 däck till  

entreprenadmaskiner samt 5 300 hjul som originalmonterades åt Atlas Copco.
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dit kör en turbil varje tisdag, eller 
oftare om så krävs. För att kunna 
hantera solida däck, vilka används 
främst på olika typer av truckar, har 
en monteringspress köpts in. Men 
även den vanliga åkerinäringen är 
stora kunder, som behöver både 
snabb service och hjälp att lagra hjul.

– Våra öppettider är 7.00–16.30, 
men vi har sju montörer som går på 
rullande veckoschema för dygnet 
runt-jour, berättar Jens Wetterstrand. 
Vi arbetar i en radie på fem till sju 
mil från Örebro. Just nu funderar vi 
på att ha verkstaden öppen längre 
måndag–torsdag, men inget är ännu 
beslutat. En sak är säker och det är 
att snabb service blir än viktigare i 
framtiden, marginalerna inom fjärr-
godstrafiken är så hårt pressade 
att bilarna aldrig får stå stilla.

Betydande aktör
Med 23 anställda, varav 13 i den nya 
anläggningen för tunga fordon, är 
Centrala Gummi en ansenlig aktör 

på Örebros och Mellansveriges däck-
marknad.

– Omsättningsmässigt tvivlar jag 
på att någon svensk däckservice-
firma slår oss, säger Jens Wetter-
strand, som anställdes 1988 och 
har varit delägare sedan 2006.

Personbilsdelen renodlas
Om verksamheten som är kopplad 
till Atlas Copco räknas bort står den 
tunga divisionen för cirka 60 pro-
cent av omsättningen. Anläggningen 
på Västhagagatan byggdes 1973 och 
renodlas nu för att hantera person-
bilar.

– Nu kan vi marknadsföra oss 
betydligt mer offensivt. Sedan den 
tunga delen flyttade har vi till 
exempel fått massor av ny lageryta 
för både nya däck och kundhjul, 
säger Per Larsson.

Planerna har dock inte avstannat 
i och med att den nya fastigheten 
vid Berglunda nyligen invigdes 
”officiellt”. I sinom tid ska även 

huset vid Västhagagatan fräschas 
upp och nyligen lanserades en webb-
handelslösning för grossistverksam-
heten.

– Däckbranschen är fantastiskt 
rolig, säger Jens Wetterstrand. På 
några årtionden har den gått från 
”hål i väggen”-rörelser till ljusa, 
rymliga och rationella lokaler. Ta 
bara vårt separata spolrum för att 
hantera skogsmaskinsdäck som är 
saltvattenfyllda. Gruvdäcken är 
också vätskefyllda, men behöver 

inte ha saltvatten eftersom det ald-
rig blir frysgrader så långt ner 
under marken.

Att ha en snygg och prydlig kund-
mottagning är viktigt även om det 
sällan är kontorsklädda kunder 
som besöker Centrala Gummi på 
Berglundavägen – helhetsintrycket 
är A och O för att etablera en anlägg-
ning som tar däckbranschen in i 
nästa era.

Och snart är det dags för skylten 
att resa sig över nejden. Väl synlig. n

En sak är säker och det 
är att snabb service blir 

än viktigare i framtiden.”
Centrala Gummi har vinnlagt sig om att verksamheten ska ha en professionell och fräsch framtoning, alltifrån lagret – där bland annat gruvtruckdäcken till Atlas Copco 

förvaras – till verkstadshallen och kundmottagningen.
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Haparanda: 0922-101 55Växjö:  0470-396 27             Malmö: 040-462 344  

Kunskap - Kvalitet - Service

www.gesab-sweden.se      08-732 29 00

Moms, frakt och installationskostnad tillkommer. Priser giltiga till 2012-11-30. Med reservation för valutakursändringar överstigande +-2%. *36 månaders leasing med 10% restvärde. **60 månaders leasing med 10% restvärde.

Butler 
Librak 255HP
Användarvänlig & Snabb!
Balanseringscykel endast 6sek!
- Pneumatisk -> Snabb fastsättning av hjul!
- Automatiskt programval
- Motordriven balanseringsmaskin, 230VAC.
- 17” LCD skärm.
- Mätarmar för inmätning och 
  fastsättning av vikter.
- Stannar automatiskt vid den inre vikten. 

Butler PLUS83
“Ett måste” för lågprofildäck 
och PAX/RunFlat däck
- För HP441Q20FI och 
   HP641D24FI
- Pneumatisk
- Kan eftermonteras

Sprinter Mobile II

Däckbytarlyften!
SNABB: upp 11 sek, ned 12 sek.
Varmgalvaniserade körbanor
- Lyftkapacitet 2,5 ton.
- Mycket låg, endast 102mm.
- Lyfthöjd 982mm.
- Flyttbar, hjulsats ingår.
- Lyftblock på köpet 

Kampanjpris 
25 000:-

Leasing*: 741:-/månad

Butler 8050WS Fyrhjulsmätare
Lika snabb som en 

traditionell 3D-mätare!!
Rullande fälgkastkompensering.
1 dags utbildning hos kund ingår

- Användarvänligt program på svenska!
- Trådlösa mäthuvuden
- Fordonsdatabas från Autodata
   samt USA och Asien
- Spoilerprogram.
- Inkl. fälgfästen och vridplattor.

Kampanjpris 
89 000:-

Leasing**: 1 734:-/månad

Butler Librak 238HFM
Användarvänlig & Snabb!
Balanseringscykel endast 6sek!
- Motordriven balanseringsmaskin, 230VAC.
- Automatiskt programval, inkl. ALU program
- Program för delade och dolda vikter!
- Mätarm för inmätning och fastsättning av vikter. 

Kampanjpris 
19 400:-

Leasing*: 575:-/månad

Kampanjpris 
42 500:-

Leasing**: 828:-/mån.

Butler 
Jecko 28 Combi

Levereras ihopmonterad -  stoppa i kontakten i 
väggen, anslut tryckluft och börja jobba!
Monteringsmaskin med steglös hastighet, 0-15 rpm.
- Centrumfastsättning, Snabbchuck.
- Fälgstorlek 10”-28”, bredd max 15”.
- Monteringshjälp Plus 92 ingår 

Kampanjpris 
11 900:-

Butler HP641D24FI
Snabb installation - ”stoppa in kon-
takten i väggen och anslut tryckluft”
- Fälgstorlek 10”-26,5”, bredd max 15”.
- Chockluft via klor  - Smidigt!
- Stark klinchlossare, 3600kg.

Kampanjpris 
31 900:-

Leasing*: 945:-/mån.

Butler HP441Q20FI
Monteringsmaskin med 2 hastigheter 
justeras via fotpedal.
- Fälgstorlek 10”-22,5”, bredd max 12”.
- Chockluft via klor - Smidigt!
- Stark klinchlossare, 3600kg.

Kampanjpris 
23 900:-

Leasing*: 708:-/mån.
Förberedd för säsongen?

Kampanjprodukter i lager för snabb leverans

Kampanjpris 
65 900:-

Leasing**: 1 284:-/månad
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MiljökvaliTeTsnorMen för par-
tiklar, PM10, överskrids på ett 40-tal 
av Stockholms cirka 3 600 gator 
samt på ett antal gator i resten av 
landet, vilket lett till att EU-dom-
stolen i maj 2011 fällde Sverige till 
ansvar för brott mot EU-fördraget. 
Minskad dubbdäcksanvändning är 
den enskilt viktigaste åtgärden för 
att minska problemen. Sedan dubb-
däcksförbud infördes på Hornsgatan 
i Stockholm har dubbdäcksande-
len där minskat från drygt 60 till 30 
procent, och  partikelhalterna har 
blivit lägre. Dessutom minskade 
trafiken med cirka 20 procent under 
vinterdäckssäsongen. Men för att 
miljökvalitetsnormen ska uppfyllas 
krävs en fortsatt minskning av dubb-
däcksandelen, uppskattningsvis till 
omkring 15 procent. 

Staden arbetar därför för att det 
ska skapas möjlighet att införa dubb-
däcksavgifter. Det behövs även en 
lagändring för att detta ska bli möj-
ligt, och regeringen har startat ett 
sådant arbete.

Men en stor del av de insatser som 
Magnus Björnback, Bengt Bengtsson, 
Peter Jeppsson och Anders Karpesjö 
efterlyser i sitt debattinlägg är redan 
gjorda eller pågår. Vi vill därför ta 
chansen att redogöra för vad som görs 
för att förbättra stockholmsluften. 

Artikelförfattarna pekar ut Stock-
holm som en av de kommuner som 
inte har lagt ny hårdare asfalt. Detta 
stämmer inte. I Stockholms inner-
stad har vi sedan många år använt 
oss av asfalttypen ABS 16, som är en 
av de hårdaste och mest slittåliga 
och som i flera rapporter från VTI, 
Statens Väg- och Transportforsk-
ningsinstitut, har visat sig vara en 
av de beläggningar som ger minst 
partikelemissioner. Dessa finns på 
ett flertal av de mest trafikerade av 
stadens gator.

Vidare påstås i artikeln att Stock-
holm inte använder dammbind-
ning. I själva verket började damm-
bindning att testas redan 2004 i 
Stockholm och har provats årligen 
sedan dess. I dagsläget sker exempel-
vis ett samarbete mellan VTI, Trafik-
kontoret, SLB-analys samt entre-
prenören för drift och underhåll 
för att utveckla optimala metoder 
som reducerar förekomsten av PM10. 
Trafikverket använder sedan flera 

år dammbindning  på vägarna i och 
runt Stockholm under vintrarna.

Vi vill även passa på att bemöta 
uppgiften att städningen inte inten-
sifierats i Stockholm. Den gångna 
våren genomfördes städåtgärder på 
flera av stadens gator. Exempelvis 
gjordes särskilda städinsatser på 
Hornsgatan vid drygt 60 tillfällen. 
Trafikkontoret har på flera sätt 
arbetat med att bekämpa partiklar 
på flera gator i staden, exempelvis 
genom utlägg av CMA, spolning, 
vakuumsugning samt tidig start av 
sandupptagning. Arbetssättet har 
visat att metoderna gett goda resul-
tat, och Trafikkontoret kommer nu 
att prioritera att huvudgatorna i 
Stockholms innerstad hanteras med 
tätare sandupptagningar på vår-
vintern, då detta är möjligt och inte 
riskerar att leda till halka eller annan 
fara för medborgarna. 

Även på gator där miljökvalitets-
normen inte överskrids är det ange-
läget för folkhälsan att minska par-
tikelhalterna, och förutsättningar 
finns för en minskning i ett större 
område. Men staden eftersträvar inte 
att dubbdäcksandelen ska bli noll, 
vår bedömning är att om cirka 15 
procent kör med dubbdäck är det 
tillräckligt både ur trafiksäkerhets-
synpunkt och för att klara miljö-
kvalitetsnormen.

Dubbdäcksavgift är den bästa 
lösningen ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv; de som mest behöver 
dubbdäcken kommer också att vara 
villiga att betala för att använda dem. 
I flera städer i Norge, bland annat 
Oslo, används en modell som visat 
sig fungera väl. I korthet innebär den 
att bilar med dubbdäck inom ett visst 
utpekat område måste ha ett synligt 
kvitto på att avgiften är betald. Avgif-
ten som tas upp används till att för-
bättra vinterväghållningen och syftet 
är att alla, oavsett om de kör dubb-
fritt, cyklar eller går, ska få en väg-
standard som säkerställer god och 
säker framkomlighet. Vi förespråkar 
en motsvarande modell anpassad 
efter förutsättningar och regelverk 
som råder i Sverige.

Per Anders Hedkvist
trafikdirektör, Stockholm

Gunnar Söderholm
miljödirektör, Stockholm

sverige Fälldes 2011 för att 
2005–2007 ha överskridit gräns-
värdena i Stockholm, Södertälje, 
Norrtälje och Uppsala – samt 2005–
2006 i Göteborg. Sedan dess har 
läget enligt regeringen förbättrats.

Stockholms stad tycks ha bestämt 
sig för 15 procent dubbdäck. Ett verk-
tyg som regeringen tillhandahåller 
är förbud i zoner, men då måste 
staden enligt Transportstyrelsen 
vikta hälsofrågan mot trafiksäker-
hetsfrågan. Stockholm släpper nu 
zonverktyget. I stället ska regeringen 
ta tillbaka bollen och göra den analys 
som Stockholm med sin kompetens 
rimligen borde kunna klara av.

I våras skrev Gunnar Söderholm 
på DN Debatt att det krävs bättre 
städning. Om detta nu förbättras så 
är det ju alldeles utmärkt. Samma 
sak gäller dammbindningen där 
Stockholm enligt Per Anders Hed-
kvist och Gunnar Söderholm testar, 
provar och utvecklar.

Magnus Björnback
Ordförande NTF Stockholm-Gotland

Bengt Bengtsson
Regionchef Företagarna 
Stockholms län

Peter Jeppsson
VD TransportGruppen

Anders Karpesjö
VD Däckspecialisternas Riksförbund

Färre dubbdäck ett måste Bra om det blivit bättre
Replik på debattinlägget ”Det behövs en grundlig utredning  
om dubbdäck” i Däckdebatt nr 4/2012 Replik på repliken "Färre dubbdäck ett måste"
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Du får många fördelar

BLI PARTNER TILL 
EUROPAS STÖRSTA 
DÄCKKEDJA!

–  Jag får ta del av styrkan av en 

stor kedja. Jag har fått mycket 

jourarbete och bra support.

ROnny OlOfssOn  Töreboda gummiverksTad.

euromasTer parTner sedan 2005

–  Som partner till Euromaster 

har jag fått flera nya kunder,  

mer jourarbete och bättre avtal.

fRedRik PeRssOn  Åke persson vulk ab

euromasTer parTner sedan 2009

euromaster är en del av michelinkoncernen och har marknadens 

bredaste sortiment av däck, fälgar och tillbehör. som partner till 

euromaster tar du del av rikstäckande kampanjer, marknadsmaterial 

och attraktiva erbjudanden. en känd profil som syns i hela sverige. 

 som partner blir du en del av nätverket och den lands-        

omfattande jourserviceenhet som euromaster erbjuder. du får 

dessutom ständig utveckling i form av utbildning, mässor och   

konferenser. 

 

Vill du veta mer om euromasters partnerprogram, 

kontakta partneransvarig Peter karlström, 

tel 0727-33 45 68.
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Profiler TPM II Plus
För omprogrammering av sensor ID till fordonet, aktivera/inaktivera system, vinter/sommar setups, 
sensor/ECU test

Verktyget mäter:
Däcktryck, Sensor ID, Sensor status, Batteristatus, Temperatur, m.m.

Verktyget ger information om:
Åtdragningsmoment för sensormutter, sensorskruv, hjulbult och muttrar. OEM reservdelsnummer, 
Servicekit, Hjulrotations information. 

Programmeringsbara 
TPMS sensorer

Kommer att klara av mer än 90% 
av bilar med TPMS för den 
europeiska marknaden, genom att 
ersätta med en 
programmerbar sensor.

Ingen omprogrammering i bilen 
behövs när man använder original 
sensor ID.
Ingen uppdatering eller årsavgift 
för programvara eller 
programmering.

TPMS Sensorer


