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Fallsäker jacka på byggmässa
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● Mätt i antalet besökare så 
är ScandBuild i Köpenhamn 
Skandinaviens näst största 
byggmässa. Men det var 
en  mässa nästan helt utan 
besökare i blåställ.

En av cirka 300 utställare var det 
svenska företaget Fallsafe i Kris-
tianstad som visade en jacka med 
inbyggt fallskydd. Klädd i jackan 
har man alltid fallskyddet på sig. 
Skyddsselen är inbyggd i jackans 
foder. På ryggen sitter en ögla där 
man fäster skyddslinan.

Räddningsjackan uppfyller 
kraven för personligt fallskydd, 
klass A. Det betyder att den är 
avsedd att fånga upp personer 
som faller, till exempel vid ar-
beten på tak. Selens lårremmar 
förvaras i en ficka på ryggen när 
de inte används.

ScandBuild ersätter byggmäs-
san Sydbygg i Malmö, som flyt-
tat över sundet och bytt namn. 
Genom att arrangera mässan på 
den danska sidan sundet hop-

pas mässarrangören Sydexpo nå 
fler danska besökare än tidigare. 
Byggandet i Skåne och Själland 
är intensivt, Öresundsregionen 
svarar för 20 procent av det to-
tala byggandet i Norden.

Det finns tre stora fackmässor 
för byggfolk i Skandinavien, 
varav två i Sverige; Nordbygg i 
Stockholm och Byggmaskinmäs-
san i Göteborg.

ScandBuild var långt ifrån lika 
bullrig som  Nordbygg och Bygg-
maskinmässan. Här fanns inte 
mycket av det överflöd av verk-
tyg och handhållna maskiner 
som man kan hitta på de svenska 
byggmässorna. 

De flesta besökarna var arki-
tekter, beställare och tekniker, 
däremot var sällsynt med folk i 
blåställ. 

ScandBuild hade cirka 10 000 
besökare. Årets Byggmaskin-
mässa i Göteborg hade drygt 
11 000 besökare. Störst var 
Nordbygg -06 i Stockholm med 
55 000 besökare.

Bland de svenska utställarna i 
Köpenhamn  fanns Södra skogs-
ägarna som visade en träregel 
som ersätter plåtregeln (bilden 
till höger). Den har utvecklats av 
Tore Karlström, företagare på 
Åland. 

Han har ett förflutet som 
grovarbetare hos Siab i Väs-
terås. Senare var han verksam 
i plåtbranschen på Åland och en 
av dem som introducerade plåt-
regeln i Finland. 

Hans träregel har samma u-
fom som plåtregeln och tillver-
kas av stockens ytved – den del 
som ofta blir ved. Tre ytbräder 
av granvirke från samma stock 
limmas till u-form. Genom att 
utnyttja spänningarna i träets 
årsringar blir regeln absolut rak 
och kroknar inte.

Ytveden är den mest formsta-
bila delen av stocken, ju längre in 
mot trädets kärna, desto större 
spänningar i virket. Systemet 
har bland annat använts av JM i 
Stockholm, Uppsala och Växjö.

De avlånga öppningarna mins-
kar spänningarna och bidrar till 
att göra träregeln formstabil.

Mikael Ekman, utställare på byggmässan ScandBuild, provar fallskyddsvästen på sin danske kollega Morten Bjørn.
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