
   nr 14  december  2015  byggnadsarbetaren   37

TESTGrejer&grepp

■ Frankrike är världens femte  största ekonomi 

och två franska byggföretag, Bouygues och 

Vinci, finns med bland världens tio största  

i branschen.

Men bredden är stor. Här finns över  

380 000 byggföretag och i branschen 

arbetar omkring 1,5 miljoner personer. 

De allra flesta finns i små företag med färre 

än tio anställda och andelen egenföretagare är stor. Var 

fjärde som arbetar i den franska byggbranschen är hant-

verkare ”artisans” som kan jämföras med våra egenföre- 

tagare. 

Byggmässan Batimat genomförs vartannat år i Paris och 

hade denna gång 338 000 besökare. Som jämförelse så 

hade senaste Nordbygg i Stockholm cirka 52 000 besö-

kare.

Byggmässan och de parallella mässorna Idéobain (bad 

och vvs) och Interclima (ventilation med mera) breder ut 

sig i nio utställningshallar, stora som Stockholmsmässan.

Det är slående hur många smarta tekniska lösningar det 

finns på moment som är arbetsmiljöproblem i bygg- 

branschen, och just därför har genererat uppfinningar. 

Här finns stegar med tippskydd, stegar med nivåut- 

jämnande fötter, arbetsplattformar, mattknivar och andra 

specialverktyg. Sånt 

som här hemma hos 

oss ofta stannar vid 

en prototyp som blir 

liggande hemma  

i garaget. I Frank-

rike blir det ofta en 

kommersiell produkt 

eftersom marknaden är så mycket större.

Årligen omsätter den franska byggbranschen, trots 

nedgång under de senaste åren, motsvarande cirka 1 200 

miljarder kronor – 2,5 gånger mer än den svenska som går 

på högvarv.

Lägg till det närheten till grannländer som Holland, 

Belgien, Tyskland med flera så har vi en gigantisk marknad 

för byggvaror. Här intill är ett litet urval från Batimats 2 400 

utställare.
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Ingenstans att 
fästa lInan?
■ Stativet från franska Syam 
används för infästning av 
säkerhetslinan vid till exempel 
fönster- och fasadarbeten där 
fallskyddsutrustning används, 
men där det saknas infäst-
ningspunkter. 
■ Stativet spänns fast mellan 
golv och tak, varefter de båda 
stödarmarna placeras mot 
väggarna  – utan att skada 
väggar och golv. 
■ I genomsnitt sker ett dödsfall 
varje vecka på grund av fall- 
olyckor i Frankrike. I en statlig 
kampanj för att förhindra fall- 
olyckor, kan arbetsgivare bland 
annat få bidrag med upp till 50 
procent av inköpskostnaden 
för fallskyddsutrustning  
(www.syam.fr).  

för tak 
som lutar
■ Hyllan från franska 
Macc håller material 
och verktyg på plats 
vid arbeten på lut-
ande tak. Stativets 
bågar läggs över 
nocken. Sedan  
justeras hyllan bero-
ende på takvinkeln.  
(www.macc.fr) 

stegfot för  
lutande underlag
■ Franska Neressy visade ett stort  
sortiment av stegar och ställningar.  
Här är en stegfot som lätt anpassas  
till lutande underlag.  
(www.echelles-neressy.fr) 

gIgantIsk
spIkpIstol
■ Världens största 
spikpistol? Maskinen 
laddas med max 
200 millimeter  
långa klammer och  
används för spikning  
av isolering vid 
prefabtillverkning 
av väggblock. Den 
kommer från tyska 
Weinmann.

dubbla 
knIvar
■ Skalbagge kallas 
den här mattkniven 
som används för  
att fräsa ur matt- 
skarvar före svets-
ning. Skärararen har 
dubbla knivar  
– en fram och en 
bak. (www.janser.fr)

blIr rakt
■ Med den här libellen 
så förvandlas snabbt 
tumstocken till ett  
vattenpass. Den  
visades av schweiziska 
Wiha som också säljer 
tumstockar – av plast.
 (www.kwbswiss.ch)

lättsvängd kärra  
klarar 250 kIlo
■ Kärran ”Superhond” från holländska  
Matador (www.matadorby.com) är tillverkad 
av plast och rullar lätt på tre boogiehjul. Den 
är lätt att svänga – då används det mittersta 
hjulparet – och tar sig fram över såväl höga 
trösklar som leriga byggarbetsplatser, och 
klarar 250 kilo last.
■ Kärran har utvecklats av Matador med stöd  
från Hollands motsvarighet till Bygghälsan, 
Arbouw (www.arbouw.nl) som drivs av 
byggbranschens parter. Kärran finns med på 
Arbouws lista över bra bygghjälpmedel.

spacklat  
och klart
■ Tejpverktyget ”Delko” spacklar 
och klistrar i ett drag. Verktyget, 
från Australien, laddas med en 
rulle klisterremsa – och med 2,3 
kilo spackel i behållaren. Jobbet 
går tre gånger snabbare jämfört 
med att på traditionellt sätt 
först lägga på spackel och där-
efter remsan. Det räcker med att 
jämna ut med ett handspackel. 
(www.delkotools.com)

Fransk  
isolering.

Smarta


