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UNIDRAIN - SHOWERLINE
Snabbare badrumsbyggnation med kvalitétssäkrat golvfall

UNIDRAIN SHOWERLINE
ShowerLine är en vidareutveckling av Unidrains 
linjeavloppsarmaturer vilket ger stora byggtekniska 
fördelar samt ett kvalitétssäkrat golvfall. 

Hela arbetsprocessen med att bygga golvfall och att 
utföra golvavjämning i ett badrum / våtrum kan ut-
föras snabbare än med konventionella metoder.
Det kvalitétssäkrade golvfallet får man på köpet.

Golvytan utanför duschzonen kan utföras helt plan enl 
gällande branschregler. Dock får aldrig bakfall förekom-
ma. Unidrain ShowerLine kan placeras i vänster- eller 
högerhörn samt även mitt på en vägg om man vill ha en 
så kallad walk-in dusch.

Golvfallet utförs med valfritt golvspackel

Golvfall och golvavjämning före tätskiktsläggning

Beställ vår ShowerLine broschyr på 
info@jafo.eu eller via QR koden

Fall mot golvavlopp

Plan yta

Unidrain ShowerLine fi nns i 3 olika grundmodeller, höger,
vänster eller walk-in.

Inbyggt 
golvfall som 

uppfyller gällande 
branschregler

= kvalitetsäkring

by JAFO
www.unidrain.se     |     www.jafo.eu     I     046 333909
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VÄLKOMMEN

Charlotte Steen, Chefredaktör, 
ByggtjänstPM, AB SVENSK BYGGTJÄNST
charlotte.steen@byggtjanst.se

”Rapporter visar att 
arbetsplatsolyckor ökar, 
speciellt bland unga 
mellan 16 och 25 år”

 M
in dotter är just nu på äventyrsresa på andra sidan jordklotet, i Australien 
bland annat. Innan avresa diskuterade vi reseförsäkring och kom fram till 
att det nog behövs ett tillägg till den vanliga hemförsäkringen. Jag fick då 
i uppdrag att undersöka innehållet i denna försäkring. Min dotter skulle, 

visade det sig, utföra alla de riskfyllda äventyr som inte ingick i försäkringen: bergs-
klättring, bungyjump, dyk mer än tio meter samt forspaddling. Då jag motsatte mig 
dessa riskfyllda strapatser fick jag till svar att det minsann var försäkringsbolagets fel 
att hon nu inte var försäkrad. Att hon skulle genomföra aktiviteterna var det aldrig 
några tvivel om. Jag kan bara hoppas att hon tänker på säkerheten och på sin oroliga 
mamma när hon hänger på klippkanten.

I detta nummer har vi säkerhet som tema. På sidorna 34-47 berättar vi bland an-
nat om ungas syn på säkerhet. Hur de tror att de är osårbara och att de är mer risk-
benägna än andra. Rapporter visar att arbetsplatsolyckor ökar, speciellt bland unga 
mellan 16 och 25 år, och att flera av de mest utsatta yrkesgrupperna finns i bygg- 
sektorn.

Vi har träffat serviceteknikern Mattias, som under sin praktik fastnade med han-
den i en gaffeltruck. Han säger att det är viktigt att följa arbetsplatsens regler. ”Man 
kan tycka att vissa lagar är mesiga och tråkiga, men de finns ju av en anledning.”  
Läs mer på sidorna 36-37.
Enligt en undersökning gjord av AFA Försäkring ökar arbetsplatsolyckorna för tred-
je året i rad. De vanligaste orsakerna är bland annat fall och arbete med maskiner och 
verktyg. Om undersökningen kan du läsa på sidorna 38-39.

I november förra året visade en granskning på stora säkerhetsbrister i bredbands-
kundernas modem. Nu inleder Post- och telestyrelsen, PTS, en undersökning om 
hur de stora bredbandsoperatörerna klarar av sitt säkerhetsarbete. ”Det finns en risk 
att man tar genvägar, när tiden för att få ut nya tjänster på marknaden hela tiden 
kortas ner, säger Anna Wibom, PTS, på sidorna 40-41.

Rätten till att bo är en social säkerhet. Att inte ha råd att flytta tillbaka till sin lägen-
het efter en renovering och bli tvungen att flytta, så kallad renovräkning, kan  
bidra till en destruktiv flyttkarusell med segregering till följd. ”Det handlar om män-
niskors hem och rätten att kunna bo fast man inte är kapitalstark, säger Sara Westin, 
forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning, IBF, på sidan 61.

I dessa vintertider är snö en säkerhetsrisk. Licensieringssystemet ”Skotta säkert”, där 
man utbildar takarbetare att skotta snö säkert har gjort att skador på personer, fastigheter 
och egendom sjunkit rejält jämfört med tidigare år. Konceptet som förbättrat situatio-
nen i Sverige går nu på export till Finland. Läs mer på sidan 13.

Hur står det till med ungas 
säkerhetstänkande?
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TEMA: Säkerhet

Arbetsplatsolyckor       ökar i byggsektorn
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TEMA: Säkerhet

Rapporter visar att risken för arbetsolyckor ökar. Störst 
risk löper unga mellan 16 och 25 år och flera av de mest 
utsatta yrkesgrupperna finns inom byggsektorn. 

" Det är allmänt känt att 
unga människor är mer 
riskbenägna än äldre. De 
tar risker av oförstånd 
och tror att de är osårbara 
Lars Tullstedt, Sveriges Byggindustrier

På sidorna 34-47 kan du bland annat läsa om riskerna för 
arbetsskador på byggarbetsplatser,  
om serviceteknikern Mattias som fastnade i en gaffeltruck.  
 
Läs även om stärkt skydd för anställda som slår larm om 
missförhållanden på arbetsplatsen, så kallade visselblåsare och 
om hur Post- och telestyrelsen nu granskar säkerhetsbrister hos 
bredbandsoperatörerna. 

Arbetsplatsolyckor       ökar i byggsektorn
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TEMA: Säkerhet

Allvarliga maskinskador 
drabbar främst unga
Unga mellan 16 och 25 år löper störst risk att skadas i allvarliga maskinolyckor på arbetsplatsen. 
Det visar en rapport från AFA Försäkring. Detta trots ambitioner om nolltolerans.

TEXT:  ANNA-KLARA FRESK ASPEGREN 

Mellan 2008 och 2012 inträffade nästan 5 000 skador vid kontakt med maskin, visar statistik ur AFA Försäkrings skadedatabas. Foto: Kati Molin/Mostphotos

 E
n tjugoårig byggnadsträarbetare går 
till jobbet som han brukar en vanlig 
vardag. Men han kommer inte att 

gå hem som han brukar. Det kommer ald-
rig att bli som vanligt igen. När han klyver 
en planka hugger den plötsligt fast och 
plankan ändrar riktning. Mannens hand 
åker in i klingan. Han tvingas amputera 
ett finger.

UNGA SKADAS MEST

Detta är bara ett av många exempel på en 
arbetsskada som med största sannolikhet 
hade kunnat undvikas. Nyligen presente-
rades en rapport om maskinskador base-

rad på statistik från perioden 2008 till 
2012 ur AFA Försäkrings skadedatabas. 
Den visar att unga mellan 16 och 25 år lö-
per störst risk att skadas på jobbet. 

VANLIGAST ATT FASTNA

Skador vid kontakt med maskiner har 
minskat under de senaste tio åren, men 
trots det inträffade nästan 5 000 sådana 
olyckor under perioden – de flesta inom 
verkstadsindustrin och inom bygg- och 
anläggningsverksamhet. 

Risken är påtagligt förhöjd för ungdo-
mar mellan 16 och 25 år. Ett vanligt hän-
delseförlopp är just att personen fastnar i 

maskinen och skadar en hand eller ett eller 
flera fingrar.

AMPUTATION OCH MEDICINSK INVALIDI-

TET

Allra mest drabbade är unga män inom 
metallhantverk, reparatörsarbete och pro-
cessoperatörsarbete, där de löper en 1,7–
1,8 gånger större risk än den 
genomsnittlige yrkesmannen.

Femhundra av olyckorna under perio-
den gav allvarliga fingerskador och sjuttio-
sju amputationer behövde genomföras. Så 
många som fyra av fem skador orsakade av 
maskiner leder till medicinsk invaliditet. ■ 

https://sv-se.mostphotos.com/user_55574
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TEMA: Säkerhet

Mattias fastnade i gaffeltrucken
20-årige Mattias Lindeberg hade bara ett par veckor kvar på sin praktikplats innan han skulle ta 
examen som servicetekniker. Den 21 maj 2013 skulle dock inte bli en vanlig dag på jobbet, utan en 
dag som för alltid kom att förändra hans liv.

TEXT:  ANNA-KLARA FRESK ASPEGREN

 

J
ag och en kollega höll på att köra 
grejor med en truck från ett upplag. 
En last var riktigt tung, så jag hop-

pade upp som motvikt medan kollegan 
styrde in i verkstaden. Jag kollade särskilt 
att jag satte handen på ett säkert ställe. 
Men jag hann inte hoppa av innan kolle-
gan sänkte gafflarna.

FINGRARNA KNÄCKTES

Mattias hand fastnade i en rörlig tvärbalk på 
stativet. Han glömmer aldrig det knakande 

ljudet när benen i fingrarna knäcktes. Ändå 
hade han sinnesnärvaro att ge tecken till 
kollegan inne i förarhytten att höja gafflarna 
igen så att han kunde komma loss. Sedan 
kom smärtan och rädslan över honom.
Arbetskompisarna var snabbt på plats och 
tog hand om Mattias. De ringde 112 och 
la honom ner. Men att ta av honom hand-
sken var det ingen som vågade.

– Det blödde igenom och allt var bara 
en enda sörja. Det visade sig att lillfingret, 
långfingret och pekfingret var brutna. 

Ringfingret var helt av. Det 
tog 16 timmar att operera 
mig på handkirurgen i 
Malmö.  

AMPUTERADE HALVA 

RINGFINGRET

Det är över ett och ett halvt 
år sedan olyckan nu och 
Mattias Lindebergs liv har 
tagit en annan vändning. 
Yttre leden av ringfingret 
gick inte att rädda och 
halva fingret fick ampute-
ras. Långfingret är stelope-
rerat, lillfingret bär tydliga 
spår av den benuppbygg-
nad som gjordes akut. Och 
pekfingret är ”krokigt”. 

– Hellre det än stelopere-
rat. Nu kan jag i alla fall 
fortsätta att jaga som tidi-
gare. Det är så många andra 
saker jag inte kan göra 
längre, av det jag gjorde 
innan. Jag kan inte arbeta 
med det jag utbildat mig 
till och heller inte arbeta 
utomhus. Kyla ger mig en 
hemsk värk i handen. 

Efter 16 timmars operation började vägen tillbaka 
genom rehab och daglig träning. Foto: Privat

GER INTE UPP TRÄNINGEN

Nu arbetstränar Mattias på en bilverkstad 
och lär känna sina förmågor och begräns-
ningar. Styrkan finns inte i fingrarna, inte 
heller finmotoriken. Men han ger inte 
upp, för ett stillasittande kontorsjobb är 
inget han vill ha. 

Mattias har egentligen inget att säga om 
säkerheten på praktikplatsen, trots olyck-
an. Att hoppa upp på trucken var ett eget 
val han gjorde. Han hade otur, som han 
säger. 

STRIKTARE REGLER

Såhär i backspegeln kan Mattias tycka att 
arbetsgivaren skulle ha haft regelbundna 
genomgångar, kanske en gång i månaden. 
Då kunde man ställa frågor och få veta 
mer. Det hade gjort att man tänkt mer på 
säkerhetsfrågorna, tror han.

 Reglerna på arbetsplatsen kunde också 
vara mer strikta. 

– Man kan tycka att vissa lagar är mesi-
ga och tråkiga, men de finns ju av en an-
ledning. Följer man inte dem så kan det gå 
åt helvete. Som för mig. ■

Det är drygt 1,5 år sedan den här bilden togs på handkirurgen på 
Skånes universitetssjukhus. Allt har läkt fint, men ett finger fick am-
puteras och inget är sig någonsin mer likt. Yrkesmässigt har Mattias 
fått tänka om. Foto: Privat
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