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TESTTest DIGITALA VATTENPASS

TEXT: NINA CHRISTENSEN   FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON

Passar det?
Kalibreringen och vikten avgjorde när  
testvinnaren sopade banan med de andra 
digitala kortvattenpassen. För snickarna  
i testpatrullen hamnar dock digitala pass  
långt ner i verktygslådan.

Tagge Eriksson och hans 
kollegor fick i uppdrag 
att testa digitala kort-
vattenpass under två 
veckor. De monterade 
kök och badrum på ett 
Peab-bygge i Stockholm.

T E A M W E A R

craftsportswear.com



TESTTest DIGITALA VATTENPASS

FEM BYGGNADSARBETARE PÅ  Peab fick 
testa ett antal digitala kortvattenpass när de 
satte kök och badrum under två veckors tid. 
De digitala passen skiljer sig från traditionella 
pass genom att de kan ange lutningen i grader. 
Efter två veckor utkristalliserade sig en tydlig 
vinnare vid poängsammanräkningen: Iron-
side, Ahlsells eget varumärke. 

Ironside var ett av de lättaste passen, med en 
tydlig display, och greppvänlig. Att det fanns 
en svensk manual och att det var lätt att kali-
brera passet, hade också stor betydelse. Just 
enkel kalibrering var det som stack ut som ett 
viktigt kriterium för ett bra pass – omständlig 
kalibrering blev snabbt ett irritationsmoment. 

Stanley Fatmax Digital placerade sig som 
god tvåa i den digitala ligan. Skapligt enkel 
kalibrering, svensk manual, tydlig display och 
att den kändes lätt höjde betyget. Någon tyckte 

dock att den var svår att kalibrera vilket drog 
ner betyget lite. 

Sämst betyg fick Empire. Passets kanter var 
rundade och det var svårt att dra streck. 

– Sen fanns det ingen bruksanvisning på 
svenska. Dessutom gick det bara att se siff-
rorna ur en viss vinkel. Belysningen var för 
svag, säger snickaren Daniel Åhlén.

FLERA AV KORTPASSEN  har en signal som 
piper till vid 0 grader, vissa av passen även vid 
45 grader och 90 grader. Ingen av snickarna 
tyckte dock att ljudet var till nytta, snarare 
tvärtom.

– Det var tur att det gick att stänga av, säger 
Tagge Eriksson.

Digitala vattenpass kan visa lutning i gra-
der. Man kan även ställa in en falsk nollpunkt 
vid en viss lutning. Detta är ett användnings-

område där digital teknik tillför något nytt, 
menar Ulf Jarnesten.

– Vi hade ett jobb där vi skulle höja nocken 
för att få en lutning på 6,2 grader. Där hade 
ett digitalt vattenpass funkat bra, säger han.

HAN FÅR MEDHÅLL  av alla i testpatrullen. 
Digitalt kortvattenpass kan vara till nytta 
ibland, men är för det mesta en onödig pryl 
i snickarens verktygslåda. Det är inte särskilt 
många användningsområden där digitala pass 
slår ut de traditionella. De klassiska passen 
väger lätt, är billiga och tåliga, går snabbt att 
kalibrera, och kräver inga manualer, inga bat-
terier.

– Digitala pass är användbara när man ar-
betar mycket med vinklar och lutningar, men 
det är inte så ofta vi jobbar med lutningar, sä-
ger Daniel Åhlén, som snabbt lärde sig hur de 
nya passen skulle användas. Han är känd som 
tekniknörden i bygglaget.

En svaghet med digital teknik är också att 
det krävs en manual, som lätt försvinner när 
flera personer använder samma verktyg och 
när verktygen flyttas till nya byggprojekt.

– Man får låsa in manualer i ett kassaskåp, 
annars är det kört, säger Ulf Jarnesten. 

Daniel Åhlén och hans kollegor på Peab korade Ironside, ett av de billigare digitala vattenpassen, till vinnare.
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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 cirkapris in. Alla 
priser är inklusive 
moms. 

BETYG
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IRONSIDE  (AHLSELLS, ART NR 298167)

BOSCH GIM 60 (PROFESSIONAL)

Kändes lätt. Greppvänlig. Gick att 
läsa av från båda hållen. Lätt att kali
brera. Tydliga siffror. Svensk manual. 
Behåller kalibrering vid stötar.

Krånglig manual, liten text. Lätt att 
dra streck efter. Verkar tåla stötar. 
Omständlig kalibrering. Kändes tung. 
Svårt att läsa av.

4,5

4

4

3

2,5

3,5 

2

2,5

1 560 kr

1 740 kr

STANLEY FATMAX DIGITAL (0-42-065)

EMPIRE

Lätt att kalibrera. Bra tydlig display 
med belysning. Greppvänlig. Tål stö
tar utan att förlora kalibrering. 

Enbart engelsk manual. Tung.  
Konstig form, det går inte att dra 
streck. Svårt att se siffrorna ur olika 
vinklar.

3

3,5

4

3,5

2,5

3,5

2

2

875 kr

 1 595 kr

HULTAFORS DM (408401)

Tung och hal. Inget handtag. Om
ständlig kalibrering. Lätt att läsa av. 
Bra att dra streck efter. Kalibreringen 
stabil, trots stötar. 

3

3,5

2,5

3

 3 500 kr

KRITERIERNA

LÄTTBEGRIPLIG TEKNIK: 

Är det lätt att komma 
igång? Lätt att förstå ma
nualen? Lätt att kalibrera?
PRECISION:

Verkar de digitala värdena 
stämma?
ERGONOMI: 

Finns det handtag för ett 
säkert grepp? Är displayen 
upplyst och siffrorna 
tydliga?
FUNKTION: 

Är displayen vridbar så att 
den kan betraktas ur olika 
vinklar? Går det att dra 
streck längs med passet? 
Behåller passet sin kali
brering trots stötar? Står 
passet stabilt?”Digitala pass är användbara när man arbetar 

mycket med vinklar och lutningar, men det är  
inte så ofta vi gör det.”
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 DANIEL ÅHLÉN, BYGGNADSARBETARE PÅ PEAB.


