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De här förtillverkade vägg-
blocken ger en stomme med 
samma egenskaper som om 
den hade byggts av lösvirke. 

Snabbt går det också, att resa cirka 
tjugo löpmeter vägg tar mindre än en 
timme. Och detta helt utan maskin- 
assistans, förklarar Jocke Moxén, 
snickare från Söråker utanför Sunds-
vall.

– Det blir inga skarvar som går 
rakt genom väggen och därmed färre 
köldbryggor jämfört med traditio-
nella småblock. Det blir som en lös- 
virkeskonstruktion men på en bråkdel 
av den tid som det tar att bygga med 
lösvirke.

Jocke Moxén och kollegan Martin 
Östlund har utvecklat metoden för 
att bygga lösvirkeshus av förtillver-
kade väggblock. 

Delarna byggs på monteringsjiggar 
och tillverkas i standardbredder 1 200 
mm breda, så att cc-avståndet följer 
standardiserade 600 mm. 

Över- och underliggare (hammar-
band/syll) är kapade i 30 graders vin-
kel. När de gerade ytorna sätts ihop 
till en hel vägg får sektionerna samma 
stabilitet som om de vore byggda av 
lösvirke. 

Hörnblocken är vinklade och stagar 
på så sätt upp stommen, vilket mins-
kar behovet av ytterligare strävor.

Blockens ytterreglar är tvådelade, 
45 x 70 mm respektive 45 x 95 mm. 
När de sätts samman bildar de en 

stomme med full väggtjocklek.
De diagonala snittytorna placeras 

mot varandra och fixeras med skruv. 
På så sätt bildas en hel syll nertill och 
ett helt hammarband upptill.

– Systemet är självrätande i sig 
vilket innebär att vi sällan får någon 
hjälp av vattenpasset, det räcker med 
att vara noga med att mäta, fortsätter 
Jocke Moxén.

Väggblocken finns både med och 

utan fasadskiva. De isolerade vägg-
blocken levereras färdiga kompletta 
med ytterpanel på fasadskivan.

Åtta månader tog det för de båda 
snickarna och innovatörerna att gå 
från idé till produktion av sina vägg-
block. De driver nu företaget Mitt-
nordenblock AB. Tillverkningen sker i 
mineralulltillverkaren Gullfibers före 
detta lokaler i Söråkers hamn norr om 
Sundsvall. Kenneth Petterson

Väggblocket som sparar tid

Åtta månader tog det för de båda snickarna och innovatörerna Martin Östlund och Jocke Moxén att gå 
från idé till produktion av sina väggblock. 

SkruVdragaren Som tänker SjälVPETTErSonS 
Prylar

Tipsa mig!
010-601 10 81

kp@byggarb.se

Grejer&grepp på nätet:

www.byggnadsarbetaren.se

n I nr 5, 2013 testade vi automatiska skruvdragare. Bäst 
betyg fick Hilti. Nu kommer tyska Festool med en helauto-
matisk skruvdragare, DWC 18 4500. Maskinen laddas med 
bandad skruv och startar automatiskt när magasinet trycks 
mot väggen. Om skruven behöver efterjusteras, lossas 
magasinet och maskinen används som skruvdragare. Den 
startar automatiskt när bitsen placeras i skruvens krysspår 
och känner av hur djupt skruven behöver dras.
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”Det blir inga skarvar 
som går rakt genom 
väggen.”

Jocke Moxén, snickare
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TESTTest automatskruvdragare

■ Fyra snickare  
testade fyra auto-
matskruvdragare  
vid en av JM:s  
byggarbetsplatser  
i Stockholm.  
■ Testpersonerna 
testade varje maskin 
under en till två  
dagar under en 
vecka.
■ Byggnads- 
arbetaren har för 
testets räkning lånat 
automatskruv- 
dragarna av respek-
tive företag.

så testade vi

Think BIG!
BIG-GRUPPEN är Nordens ledande bygg- och industrikedja 
med 60 yrkesbutiker och lokala lager från Finnmark i norra 
Norge till Skåne i södra Sverige.

BIG-gruppen ger dig alla de stordriftsfördelar som bara en 
större kedja kan erbjuda med bland annat import och volym- 
inköp utan fördyrande mellanled direkt från ledande tillverkare 
i världen, rationella och kostnadsbesparande IT-lösningar 
samt resurser för tecknande av både svenska och nordiska 
storkundsavtal.

Samtidigt har du tillgång till alla fördelar hos starka lokala  
företag med unik kompetens, flexibilitet, stort engagemang, 
lokal närvaro med lager, butik och kundunika lösningar.

Det bästa från två affärsmodeller helt enkelt.

Think BIG! 100.000-tals företagskunder kan inte ha fel.  
Kontakta oss gärna för mer information.

www.big-gruppen.com
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Hos oss hittar du Habos 
breda och högkvalitativa 

sortiment inom beslag.

Den stora förloraren i tes-
tet blir Makita. Alla är överens om 
att det är den sämsta automatskruv- 
dragaren. Den är stor och klumpig och 
har ingen batteriindikator. Ett stort 
minus är att man måste lossa en skruv 
för att få bort automatdelen. 

– Den är 15 år efter i tiden. Den 
går inte ens att använda för hobby- 
verksamhet, säger Rami Sundqvist.

Automatdelens plåthölje ställer 
också till problem. Om skruven loss-

nar från bitsen kan det fastna i skyddet.
– När det fastnade en skruv var 

det jättekrångligt att ta ut den, säger  
Pontus Halmearo. 

Tvåa i testet blev Fein. Men några 
saker gillar inte testpanelen, exempel-
vis att den är klumpig och bitsen slits 
snabbt. 

– Fast det är den enda som jag  
skulle kunna jobba med förutom  
Hiltin, säger Nicklas Jansson.

Fotnot: Testpanelens muntliga kommen-
tarer kring tre av skruvdragarna, Fein, 
Makita och Hitatchi, är väldigt hårda  

i förhållande till de skriftliga delbetyg som 
snickarna har satt. Byggnadsarbetaren 

har därför valt att sätta lägre slutbetyg 
på tre av automatskruvdragare för att ge 

en så rättvis bedömning som möjligt.  

Betygen på res-
pektive test faktor 
är ett medel värde 
av test piloternas 
betyg. Slut betyget 
är en hel hets-
bedömning som 
sätts av redak-
tionen. Där vägs 
kommentarer och 
pris in. 

betyg

  

Pris (inkl.moms) 

 Motorstyrka

batteritid

 grepp

 smidighet

 balans

 Kommentarer

 totalBetYG

Hilti  (SD 5000-A22)

Bäst i klassen. Högt varv. Batteriet 
laddar snabbt. Håller toppklass med 
tanke på att den är batteridriven.

5

5

4

5

5

ca 6 450 kr
2,1 kg

22 volt

Fein  (ASCT 18M)

Stort minus för bitsen som slits ner 
efter bara två stycken skruvband.
Ser klumpig ut, men känns ändå okej.

4

4

4

4

4

 ca 7 800 kr
2,2 kg
18 volt

HitacHi (WF 14 DSL)
Makita (BFR 550)

Svårt att efterdra skruven. Sämsta 
bitsen. Dåligt att det inte går att 
använda trelagers skruv.

Oduglig. Klart sämst. Ville bara 
slänga den i soporna.

4

4

4,5

4

4,5

3

4

4

2

3

 ca 4 970 kr
 ca 6 180 kr2,0 kg

14,4 volt
2,1 kg

18 volt

”Den är 15 år efter  
i tiden. Den går inte 
ens att använda för 
hobbyverksamhet.”

FLER TESTER PÅ NÄTET

Vikt
spänning

snickarna Pontus Halmearo, rami 
sundqvist, Håkan Lundell och nicklas 
Jansson har kommit fram till en  
favorit, Hilti, efter att ha testat fyra 
olika automatskruvdragare.

Angående totalbetygen, läs fotnoten längst ner på sidan 47. 

ba, nr 5, 
2013.


