
TESTGrejer&grepp

n Byggmaskinmässan på Svenska Mässan i Göteborg fyller 

30 år och har hittat tillbaka till rötterna. Nu är det åter en 

uppvisning av ställningar, pumpar, företagsbilar och  

maskiner för uthyrning och mycket mer, däremot ingen 

mineralull, inga takpannor och annat byggmaterial. Upp- 

finnarjockarna är också borta.

Den nygamla byggmaskinmässan är en liten mässa. 94 

utställare fanns med denna gång, något fler än premiäråret 

1983.

Det var glest på säkerhetstorget där utställarna visade 

sina nyheter när det gäller säkerhetsfrågar för bygg- 

maskiner. Det krävs mer trängsel för att den riktiga mäss-

temperaturen ska infinna sig. Toppåret 1989 hade bygg- 

maskinmässan 20 000 besökare och för två år sedan 

12 500. Nu kom drygt 6 000.

Men evenemanget dras med ett stort problem: det finns 

ytterst få handmaskiner eller verktyg. Det saknas ett rejält 

verktygstorg där maskinerna tjuter och sågspånen yr. På  

tidigare mässor fanns en hel hall där alla stora märken 

fanns representerade och där trängdes besökarna.

Byggmaskinmässan hålls vartannat år och redan för  

två år sedan hoppade LEH, Leverantörsföreningen för  

Elektriska Handverktyg av. Mässbesökarna var för få.

För utställare kostar det lika mycket att ställa ut här som 

på Nordbygg i Stockholm. Förra årets Nordbygg, där  

maskinerna hade 

en egen utställ-

ningshall, hade 

totalt drygt 800 

utställare och 

närmare 57 000 

besökare.

För en större 

utställare handlar det om hundratusentals kronor enbart  

i hyra, logistik och andra kostnader för montern. Kostnaden 

för varje tänkbar ny kund blir många gånger högre jämfört 

med Nordbygg.

Nästa byggmaskinmässa utlovas om två år, då under tre 

dagar i stället för fyra. Det behövs för att få upp trycket om 

evenemanget ska överleva. 

För många byggnadsarbetare och byggelever, främst 

från Västsverige, är en dags rundvandring på branschens 

egen maskinmässa ett välkommet avbrott i vardagslunken. 

Låt oss hoppas på 2015.
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Mitt bland maskinerna
n ”Vi renodlar och startar om”, säger Byggmaskinmässans projektledare Anki 
Fagerström. Tidigare mässor har även haft byggmaterial, nu ligger tyngdpunk-
ten på maskiner. 

Slipa själv
n Med den här golvslip-

maskinen från Scanmaskin 
i Göteborg kan också icke-
yrkesfolk slipa sitt trägolv. 

Slipskivorna roterar åt olika 
håll vilket gör att man inte 

behöver slipa i träets  
längdriktning och undviker 

på så sätt sliprosor. 

Nyhet:  
sugborr 
n En ihålig borr från Hilti 
där dammsugarslangen 
ansluts direkt till bor-
ren. Borrkaxet sugs upp 
direkt under borrning, 
ingen efterrengöring av 
hålet krävs. Hiltis visade 
också en batteridriven 
byggdammsugare som 
håller dammet borta 
även där eluttag saknas.
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Mäss- 
special:

Byggmaskinmässan  
i Göteborg

Mässans arbetsmiljöpris
n Det gick till Swedish Rental som med 
stöd av SBUF, byggbranschens utvecklings-
fond, tagit fram ett säkerhetsblad som heter 
PSI – personlig säkerhetsinstruktion. 

Med varje maskin som hyrs ut ska bladet 
som innehåller bland annat buller- och 
vibrationsvärden medfölja och ersätter 
svårlästa instruktionsböcker. 

MässaNs pryl
n Lyssna på musik i dina skydds-
glasögon. De har öronproppar som 
ansluts trådlöst till Iphone eller 
annan mobiltelefon via Bluetooth.  
Säljs av Motek i Eskilstuna.

30 år på mässa
n 30-årsjubilerande Byggmaskin-
mässan i Göteborg lockade denna 
gång drygt 6 000 besökare. 

eldriveN padda
n Med en eldriven padda – en pack-
maskin för markarbeten – går det att 
packa underlaget före gjutning även  
i dåligt ventilerade utrymmen och 
inomhus där bensindrivna paddor inte 
kan användas på grund av avgaserna. 
Paddan kommer från Swepac i Ljungby.

daniel Forslund, utställare från Motek, Jenny Forsell  

från swedish rental och Åke Wernås, grundare av mäs-

san och ledamot av juryn för mässans arbetsmiljöpris. 

Väger lätt 
n Najmaskinen  

Montana Fivea väger 
inte mer än en 

hobby-skruvdragare. 
Den kostar från 5 000 

kronor och ersätter 
tunga najmaskiner. 

Visades av Scanfast  
i Uddevalla.


