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Turbo vittnar om framtidstro i fordonsbranschen
Alekurirens motorbi-

laga, Turbo, är tillba-
ka igen. En lokal mo-

tortidning med fokus på det 
nära, men eftersom bilar är 
större än så tar vi in lite ma-
terial som är producerat ut-
anför vårt spridningsområ-
de. Vecka åtta är egentligen 
en illa vald återkomst. For-
donsindustrin går knappast 
på högvarv just nu, möjli-
gen har snöröjarna ett ökat 
intresse för traktorer, men 
annars är det i vår vi hoppas 
kunna göra en riktigt ”fet” 
motorbilaga. 

Det ska väl erkännas att 
när vi fastställde utgivnings-
planen och bestämde oss för 
att ge ut första motorbilagan 
vecka åtta, räknade vi inte 
med ett historiskt stort snö-
fall. Hade vi gjort det hade 

vi garanterat haft ett tema 
om traktorer och plognings-
teknik. Istället har vi pratat 
bilförsäljning med ett antal 
handlare. Det blir en intres-
sant och något förvånande 
läsning. Vi har ju matats med 
artiklar och budskap om en 
krisdrabbad bransch, ändå 
är det många som berättar 
om god sysselsättning och 
positiva resultat. De andas 
framtidstro och optimismen 
är påtaglig. Det är något 
som självklart glädjer media 
också. Motorbranschen är 
en annonsintensiv mark-
nad som alla tidningar har 
tappat stora andelar av under 
krisen. Återhämtningen är 
välkommen,  men det råder 
heller ingen tvekan om att vi 
kanske måste hjälpa till mer 
än någonsin tidigare för att 

få hjulen att snurra ordent-
ligt igen.

Fyra nummer av Turbo 
med redaktionella insatser 
är ett bidrag från vår sida. Vi 
vill sätta branschens aktörer 
i fokus och få motoraffärerna 
att finnas kvar i regionen. 

Bilisterna hamnade i cen-
trum den gångna helgen. 
Alla varnades vi för att ge 
oss ut på vägarna på grund 
av det häftiga snöfallet, 
ändå kunde många av oss 
inte låta bli. Förmågan att 
inte tro på något förrän det 
verkligen händer passade 
bra in på bilisterna till och 
från skidorterna i Dalarna. 
Jag skulle själv iväg till Idre 
på lördagsmorgonen, lyck-
ligtvis blev den avfärden 
inställd. Det beslutet ska jag 

definitivt inte tillskrivas, jag 
ville annat. Däremot blev jag 
pinsamt generad när jag gick 
igenom Vägverkets råd. De 
rekommenderade alla som 
skulle ut på vägarna att med-
taga startkablar, spade, bog-
serlina, reflexväst och extra 
varma kläder. Jag tyckte det 
mesta lät både logiskt och 
självklart, men döm av min 
förvåning när jag själv gick 
igenom vad som fanns i min 
bil... Jag hittade inte något 
av det som rekommendera-
des. Pinsamt. Att allt finns är 
jag övertygad om, men det är 
ju mindre intressant om det 
inte finns på plats i bilen när 
det väl behövs. Fast det är ju 
ganska typiskt. Du kan äga 
hur många paraplyer som 
helst, det spelar ingen roll, 
när väl regnet faller så står 

du ofta där – utan paraply. 
Likadant är det med start-
kablarna, de ligger konstigt 
nog ofta i garaget när bilen 
oväntat inte startar inför 
hemresan. Varningstriang-
eln var däremot på plats, det 
är ju numera ett lagligt krav. 
Svensk som man är bromsar 
man snällt när polisbilen 
uppenbarar sig och riskerar 
vi ombesiktning för en 
missad triangel ser vi 
självfallet till att den 
ligger i bagaget. Med 
detta som bakgrund 
ser jag gärna att man 
lagstadgar om så väl 
bogserlina och start-
kablar som spade och 
kanske till och med 
ett treangakök. Det 
hade många mått bra 
av helgen som gick.

Lagen är ibland enda 
sättet att få oss att tänka 
klart.

Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

I vinter blir det hal-
kigare och farligare i 
trafiken. Anledningen 
är att dubbdäcken som 
räddat ett stort antal 
liv genom årens lopp 
förbjuds. 

Ja, du läste rätt! 
Regeringen har över-
låtit till våra lokala 
politiker att bestämma 
om dubbdäckens vara 
eller icke vara och i 
Stockholm ska luften 
förbättras genom att 
dubbarna förbjuds på 
vissa gator. 

Man undrar om det 
är någon av beslutsfat-
tarna som har tänkt 
över konsekvenserna?

Efter nyår så införs dubbför-
bud på Hornsgatan i Stock-
holm, men redan i oktober 
nästa år gäller förbudet tro-
ligtvis hela vår huvudstad. 
Frågan är vad nästa steg blir? 
Ska man vara konsekvent 
borde kanske dubbarna för-
bjudas i hela landet. För det 
är väl lika viktigt att vi andas 
bra luft utanför Stockholms 
tullar? Eller menar de som 
har makten att vi ska köpa 
flera uppsättningar av vin-
terdäck beroende på vart i 
landet vi ska åka?
Alla är medvetna om att vi 
på bästa sätt ska värna om 
miljön. Men hur vet poli-

tikerna att luften blir så 
mycket bättre med ett lokalt 
dubbförbud? Straffskatt på 
dubbdäck i Oslo har mins-
kat användningen med 80 
procent, men de farliga 
partiklarna i luften har inte 
minskat i samma omfattning. 
Har politikerna missat att det 
finns andra föroreningskäl-
lor än partiklarna som slits 
upp av dubben, vilket kan 
påverka exempelvis astmati-
kers luftvägar.

Blixthalkan
Har dubbdäcken spelat ut sin 
roll? Det finns ju dubbfria 
alternativ, s.k. friktionsdäck, 
som är vanligast på bilar söder 
om Mälaren. Efter ett antal 
vintertester i norra Finland 
vet jag att friktionsdäcken 
blivit rejält mycket bättre: 
på packad snö är skillnaden 
mellan dubbat och odubbat 
närmast försumbar. Men jag 
vet också att när blixthalkan 
slår till är dubbdäcken det 
enda som gäller!

På vintervägar anpas-
sar vi körningen och det 
vita underlaget talar om för 
oss att bromssträckan blir 
längre. Men vad händer den 
där morgonen när asfalten 
ser torr ut men vi överraskas 
av blixthalka? Dubbdäcken 
klöser likt kattklor i isen och 
du får stopp på bilen samti-
digt som dubbarna ruggar 

upp isen så bilarna med 
dubbfritt får bättre grepp. 
Utan dubbar hade olyckan 
kanske varit ett faktum.

På isgator gör friktions-
däcken inte mer nytta än 
slitna sommardäck. Du 
bromsar, men däcken får 
inget grepp och broms-
sträckan blir katastrofal. 
Trafiksäkerheten blir sämre 
och människoliv sätts på spel 
– det är ett faktum vi visade 
gång på gång i våra vinter-
däckstester i TV. ”Vi saltar 
mer” kontrar politikerna och 
visst gör saltet nytta. Men 
saltbilarna kan inte vara över-
allt samtidigt. Hur ofta ser vi 
inte rubriker som: ”Blixthal-
kan dödade – först efter olyckan 
kom saltbilen”. 

Alla känner någon som 
drabbats av whiplashskada. 
Knycken i nacken när man 
blir påkörd bakifrån över-
belastar nackmusklerna och 
kan ge livslånga skador. 35 
000 personskador i trafiken 
anmäldes förra året till för-
säkringsbolagen, av dessa var 
20 000 whiplashskador vilket 
kostar samhället åtskilliga 
miljarder. Det behövs inget 
våldsamt krockvåld utan 
räcker med en lätt knuff i 
en korsning för att nackska-
dan ska vara ett faktum. Hur 
många fler sådana påkör-
ningar kommer vi att se när 
dubbarna förbjuds? Det är 
nämligen i gatukorsningar 
där isen polerats blank av 
alla spinnande friktionsdäck 

risken är störst och dubbarna 
behövs som bäst.

En färskvara
I tuffa tider försöker vi spara 
in på allt och däck är inget 
vi prioriterar, fast vi borde 
eftersom gummi är en färsk-
vara. Jag har kört testbilar 
där vinterdäcken varit lika 
farliga på is som sommardäck 
eftersom sulorna haft fem-
sex år på nacken. Gummit 
åldras och ytan blir hal och 
hård som bakelit. Det vet 
branschen och därför har alla 
däck tillverkningsmånad och 
år instämplat i gummit.

Att köpa begagnade vin-
terdäck är rent dumsnålt 
eftersom nya vinterdäck inte 
behöver kosta skjortan. Åter-

kommande tester visar att 
man oftast inte behöver välja 
det dyraste alternativet för 
att få bra vintergrepp. Valet 
är en kompromiss mellan 
plånbok, säkerhet och chans-
ningen på vilket som kommer 
att bli ditt väglag större delen 
av vintern. Slutligen återstår 
kuggfrågan: är det värt att 
införa ett dubbdäcksförbud 
som lär höja olycksstatistiken 
i utbyte mot ökat miljötän-
kande och minskat vägsli-
tage?
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Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
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Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekurirens motorbilaga ges ut i Ale och 

Lilla Edet kommun minst fyra gånger 

om året. Tidningen produceras av 

Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Omslag

David Helgeson, testledare Alelion 

Batteries, och Tore Lindberg, platschef EV 

Adapt, demonstrerar den konverterade 

elbilen, i grunden en Fiat 500.
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