
o ~.som gar vagen

Tipsverksamheten har visat sig vara värdefull [<Yl' Vägverket. P!ogen, som vägarbetare Jan-Erik Almqvist konstruerat har sparat 900 000 honor under
ett år åt Vägverket. Foto: STIG F NILSSON

Av LENA LEI<'FLIm
Roden (NSD) Hans nppfin·
ningar verkar gå vigen. Jan-
Erik Almqvist har konstrue-
rat en lågkastande plog till
sin arbetsgivare Vägverket.
Han fick 14 000 kronor i kon-
tanter flir. fOrJiIAAet..trotsatt.
plogen fjällat in 900 llOOkro-
"nor åt Vägverket under ett år.

...När jag kommer på ideer så
handlar det ju oftast om prob-
lem man vill lösa i vardagen.
Och många problem dyker upp
på den egna arbetsplatsen, sä·
ger Jan-Erik Almqvist.
Han är en av fem anställda

hos Vägverket i Boden. Han har
jobbat där i 35 år och har under
årens lopp lämnat en massa
fOrslag till sin arbetsgivare på
förbättringar. F"örslagsverksam·
heten har medfört att företag
fått ta' del av vägverksanställ-
das produkter och att dessa
inte .bara kommit Vägverket till
nytta.
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lyftas fram är den lågkastande
plogen och ett rörligt framplog·
fäste.
Att den lågkastande. plogen

äl' up-pfunnen aven vägarbeta·
re i Roden, kanske inte så
många känner till. Ändå blev
Jan-Erik. Almqvist, konstt:Uk-
tioii 'ut$eildtill" arets· uppfin-
nlag hos Vägverket 1988-
Det tog två år innan han kun-

de genomföra sin ide och då tog
Vägverket oekså centralt fram
en modell. I dag är plogen ute
på marlmaden l drygt HJO ex-
emplar.
.-Här i Boden finns det tre

plogar, lika många i Gammel-
stad medan Harads har en, be-
rättar Jan~Erik Almqvist.
Enligt honom är det mest

Vägverket som använder plo-
gen, Finessen med uppfin-
ningen är att plogen lyfter upp
och kan kasta snön under väg-
märkena ~ hur fort man än körl

Lönsam upprznning
Sp.ökarmaTjla.~år ocl<;så.var~

:ända upp till 1,20meter, uta",:

att det blir problem. Den gamla
plogen sprutade snön högre och
den träffade då ofta trafikskyl-
ta,rnal SOOl sitter från 1,5 meter
och uppåt vid vägkanten.
- Det innebar- en ·stor kostnad

för Vägyer-ket att reparera
dessa skYltar, säger Jan-Erik
Almqvist
I dag kostar en plogvinge

drygt 20000 kronor. För sitt för·
slag fick Almqvist sammanlagt
14000 kronor i handen av Väg-
verket. För lltt det dessutom var
årets ide fick han avsatt 10000
kronor tor att "förkovra sig."
- Det har inneburit att ar·

betsgivaren bekostat så att jag
fått äka runt och titta på andra
arbetsområden, säger Jan-Erik
Almqvist.
En inte alltför ansenlig sum-

ma med hänsyn till att Vägver-
ket konmlit fram till andra siff-
ror i en utrf?:dning. En vägmäs-
tare iKamlar 'Ochhans kollegor
rälmade fram att Vägverket,
inom ett arbetsonlI'åde kring
st9ckho1ln.~en tjän~t
900 llOO~,,\Wr uilder,ett I\r,l'Jå,

den nya vägplogen. Jan-Erik
Almqvist har därefter också
konstruerat ~tt rörligt fram-
plogfäste. I dlig, används pJog-
fästet på prov på lYra av Väg·
verkets egna Iast/;>ilar oeh. två
av kommunens arbetlJ.foroon.
_.Jag tycker det är rolig! att

man i Boden kan-.satsa på iden.,
tycker Almqvist. . . .

2000 brickor
Företaget Mähler, en av Sve-

riges största plogtillverkare,
som ligger i Rossön, på gränsen
till Västerbotten sköter tillverk·
ningen av plogen och framplog-
fastet. Sista grejen som uppfin-
ningsrike Almqvist åstadkom-
mit på jobbet är kort 9ch gott
en bricka- som låser en fjärder i
en plogtallrik. Där har- man
gjort en provomgång på 2 000
brickor, som håller på att tes-
tas.
Utanför arbetsplatsen blir

det också en del egna uppfin-
ningar, som hydraulkopplings·
narkcrareu. J~an-Er:ik Almq:ist
är,J)looJemlkBodens Ulmflllna.,

flirening Ide-Akuten.
- Där får man -ovärderlig

hjälp att testa om olika ideer
håller, anser han.
Senaste skapelsen förhindrar

tryck och isbildning. Samhall i
Jokkmokk och Älvsbyo tillve~-
kar i dag hydraulkopplingspar'
keraren.
- AHa som har hydraliska re..

dskap kopplar till och från ma-
skiner. Om man kopplar av ett
redskap när det är kallt ute och
det sedan blir varmt expande-
rar oljan. Min grej förbindrar
det. Hos Luleå kommnn har de
satt kopplingen på alla sina hy·
draliska redskap, säger J an"
Erik Almqvist.

Söker försäljare
Hittills har han sålt för

120000 kronor, men i brist av
tid skulle han gärna vilja ha tag
i någon f()rsäljnjngsorganisa~
tion som tog sig an produkteri:-
- Det är ju lite svårt att hinna

med allt. Jag har- ju också ett
jobb att sköta hos V,;;gverket,
säger"vägårbeiJtre"<'d~'st. , ., ,


