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På taknocken finns ingen-
stans att fästa säkerhets- 
linan. Snickaren Jonas 
Paulsson har löst problemet. 
Han har gjort ett takfäste 
som monteras i en takstol. 

– Jag  skulle  lägga  nockplåt  på  en 
maskinhall. Det var på hösten och 
det började bli frost på taket så att 
plåten var hal, man kunde glida sex 
meter, berättar Jonas Paulsson som 
driver Paulssons Träteknik i Ed i 
Dalsland.

– Vi hade ställning men det kän-
des ändå inte tryggt att gå upp på 
taket. Då kände jag att jag ville vara 
säkrad på något vis. 

Takfästet monteras vid nocken 
som en tving. Underdelen har for-
men av en krok som hakas fast un-
der taktstolen. På kroken löper en 
rörlig upp-och-nedvänd krok. Den 
placeras  över  takstolen  och  låses 
fast. Upptill sitter ögla för säker-
hetslinan. 

Fästet kan användas på vanliga 
träbalkar och på så kallade hatt-
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n I Grejer och Grepp nummer 10, 2014 
berättade vi om luftrensaren OxySan 
2000 som använder så kallad joni-
seringsteknik för att rena luften och 
oskadliggöra små dammpartiklar. 
Luftrensaren i reportaget användes 
vid rivning med en Brokk-robot i en 
källare, vilket rev upp stora mängder 
damm. 

Därför användes två stycken  
joniserande luftrensare tillsammans 
med två traditionella luftrenare, 
Pullman Ermator A 1000 och A 2000. 
Dessa har så kallade H13-filter som 
klarar mögelsporer, asbest, mineral- 
fibrer med mera, vilket inte framgick 
av artikeln. 

För att dammreningen i det här 
fallet ska bli så effektiv som möjligt 
är det viktigt att lådorna placeras i en 
fyrkant med rivningsroboten i mitten. 
Joniserad luft blåses in mot roboten 
och sugs upp av en traditionell luft- 
renare bakom roboten, poängterar 
Jack Midhage AB som säljer OxySan 
2000.
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säker på taket
balkar, som är bredare. Det är dock 
oklart  om  fästet  kommer  ut  på 
marknaden. 

Förra våren skulle  Daniel  Hol-
medal  och  Erik  Bleichingberg,  bli-
vande  utvecklingsingenjörer,  göra 
sitt  examensarbete  vid  Högskolan 
Väst i Trollhättan. Som studieobjekt 
använde de Jonas Paulssons proto-
typ. Byggbolag, som har arbetsmil-
jöansvaret,  krävde  CE-märkning 
och att fästet uppfyller EU:s stan-
dard.Utvecklingsingenjörerna 
fann  att  prototypen  inte  skulle 
klara  en  CE-märkning  eftersom 
den är för tung, den på bilden vä-
ger cirka fem kilo. Om fästet skulle 
uppfylla alla skrav så skulle den be-
höva  förstärkas  så  mycket att  den 
skulle väga cirka 25 kilo.

– Jag vet en lösning på problemet 
så att den kommer ner i vikt, säger 
Jonas Paulsson. Jag har ringt runt 
till företag som skulle kunna ta över 
uppfinningen, men det är ingen som 
vill. Troligen för att de inte har för-
stått idén med produkten.

Kenneth Petterson
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Lådan får dammet att klumpa 

ihop sig och lägga sig på 

golvet. Det liknar trolleri men 

handlar om jonisering – gam-

mal teknik som anpassats för 

byggbranschen.

Luften i källarlokalen under ett bageri 

i centrala Stockholm är lätt att andas. 

Detta trots att rivningsroboten har  

varit i gång i flera dagar. 
– Allt damm lägger sig på backen, 

intygar Andreas Dahlgren, betong- 

håltagare hos LT Riv i Stockholm. 

Dammet virvlar bara upp några centi-

meter innan dammpartiklarna lägger 

sig på golvet.

TRADITIONELLA LUFTRENARE suger 

in luften och fångar upp partiklarna 

i ett eller flera filter. Där fastnar de 

stora dammpartiklarna. Men de far-

liga mikropartiklarna som är skadliga 

för lungorna fortsätter att virvla runt  

i inandningsluften.
Rivningsentreprenören LT Riv  

använder sig av en luftrenare där  

själva luften joniseras. Joniseringen 

får byggdamm och osynliga mikro- 

partiklar att klumpa ihop sig till tunga 

partiklar som snabbt sjunker till golvet 

där de lätt kan skrapas ihop. Dessutom 

bryter joniseringen ner avgaser, lukt 

från lösningsmedel, rör, mögelsporer 

med mera.
– Tidigare använde vi vanliga 

dammfällor men det här är tio gånger 

bättre, intygar Micke Svärd, arbets- 

ledare hos LT Riv.

LUFTRENAREN, OXYSAN 2000, är en 

fyrkantig låda på hjul som påmin-

ner om en vanlig luftrenare. Lådan 

innehåller en steglös fläkt, ett jonise-

ringsaggregat med sex stycken urladd-

ningsrör samt tre filter som förhindrar 

att rören blir smutsiga.

RÖREN INNE I LÅDAN är glasrör som är 

klädda med metall på in- och utsidan. 

Luften sugs in i lådan och passerar 

joniseringsrören där luften joniseras 

– renas. Processen påminner om vad 

som händer när luften känns ren och 

lätt att andas efter ett åskväder.

Genom att reglera urladdnings-

spänningen och luftflödet kan man 

lätt ställa in rätt joniseringsnivå och 

på så sätt få önskad reningsgrad för 

det aktuella jobbet. 

Luftrenaren placeras på 2–3 meters 

avstånd från arbetsstället och med ut-

blåset riktat mot arbetsstället.

JONISERINGSTEKNIKEN har sedan flera  

år tillbaka använts för att förbättra 

luften på kontor och sjukhus. Den har 

nu anpassats för byggbranschen av  

företaget Renluftsteknik AB i Göte-

borg. Den nygamla reningstekniken 

används framför allt av rivare, hålta-

gare, sotare och målare. Luftrenaren 

lanseras av Jack Midhage AB, specia-

lister på diamant- och hårdmetall-

verktyg. KENNETH PETTERSON

Lådan som renar luften

Andreas Dahlgren och Mattias Hellman slipper dammpartiklar i luften när de arbetar med rivning. 
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n Nu behöver du inte längre tänka på 

att alltid ha ett laddat reservbatteri till 

skruvdragaren. Med början nu i septem-

ber lanserar tyska maskinjätten Bosch 

ett helt nytt sätt att ladda sladdlösa 

batterimaskiner genom att använda så 

kallad induktionsteknik. 

Batteriet får sitta kvar på maskinen 

medan det laddas. I stället placeras 

maskinen på laddaren vid varje kort 

paus i arbetet. Laddaren sänder ut ett 

magnetiskt fält som tas emot av  

batteriet och omvandlas till laddnings-

ström. Laddningstiden uppges vara 

samma som för vanliga laddare av 

elverktyg.
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”Allt 
damm 
lägger  
sig på 
backen.”

ANDREAS DAHLGREN, 

BETONGHÅLTAGARE

”Vi hade 
ställning 
men det 
kändes 
ändå inte 
tryggt att 
gå upp på 
taket.” 
 Jonas Paulsson 

Snickaren Jonas Paulsson sitter säker på taket tack vare en rörlig krok. 
Den placeras över takstolen och låses fast. Upptill finns en ögla för att 
fästa säkerhetslinan. 

Byggnadsarbetaren nr 10, 2014. 


