
Stora vindkraftsparker planeras i Norrbottens, Väster-
norrlands och Jämtlands län. Även i övriga delar av 
landet kommer det att byggas vindkraftverk. Efter-
frågan på montörer/installatörer är stor och kommer 
att öka i framtiden, så det finns goda möjligheter till 
spännande jobb inom branschen.

Efter att ha gått utbildningen kommer man att 
kunna arbeta med montage av vindkraftverk och ha 
fått fördjupade kunskaper inom området. En förut-
sättning för yrket är att man inte har något emot att 
arbeta på höga höjder då höghöjdsutbildningen sker i 
och på 108 meter höga vindkraftverk.

Spektakulära övningar
Utbildningen genomförs i Piteå och sker löpande un-
der året. Den förberedande delen av utbildningen är 
2-3 veckor och den yrkesinriktade delen av studietiden 
är 16 + 4 veckor där cirka 4 veckor är praktik. 

Hewall Safety har fått förmånen att genomföra 
utbildningarna i samarbete med Svevind. Ett viktigt 
utbildningsmoment i vindkraftverken är räddning 
och evakuering på hög höjd. En ganska spektakulär 
del av utbildningen, då de skarpa övningsmomenten 
går ut på räddning och evakuering av nödställd på 108 
meters höjd!  

Om du vill veta mer kan du gå in på www.lernia.se 
och söka på ”vindkraft”. n

Höjdarutbildning 
inom vindkraft
Gillar du höga höjder och ny teknik? Då kanske Lernias utbildning för 
montörer/installatörer för vindkraftsanläggningar kan vara något för dig.

Eleverna på Lernias vindkraftsutbildning i Piteå förbereder 
sig inför ännu en praktikövning uppe i vindkraftverket.
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Tidningen Fallskydd är utgiven av 
Hewall Safety Sweden AB.

Låt inte säkerheten bli ditt fall



Vi har tagit fram en serie med pro-
fessionell fallskyddsutrustning för 
arborister. Här finner du selar, stöd-

linor, hjälmar med mera anpassade just för 
arboristens speciella krav. Här bredvid är två 
exempel på smarta produkter. Till vänster en 
skärsäker arbetspositioneringslina framtagen 
för arbeten där risk finns att kapa linan med 
maskiner eller verktyg. Vajern erbjuder ex-
trem motståndskraft mot kapning.

Till höger en smart verktygslina för säk-
ring av verktyg på max 10kg vid höjdarbeten. 
Tillverkad av elastiskt band och polyamidlina  
med en förzinkad stålring för upphängning av 
motorsåg i selens bälte.

Läs mer på www.hewallsafety.se. n

Utrustning för 
arborister Ny serie selar

i flugviktsklassen
Italienska CAMP Safety har tagit fram en helt ny typ av sele som är 
gjord för att vara bekvämare under arbete samt fördela krafterna på 
bästa sätt vid ett fall, vilket minskar risken för Suspension Trauma. 
Komfortabelt vadderat bälte för arbetspositioneringsarbete och 
vadderade benremmar med lättjusterad snabbinställning. Vikten 
på selen är reducerad till ett minimum tack vare få metalldelar. 
Alla inkopplingspunkter består av lättviktsband med dubbla lager 
av väv.

Hewall Safety är sedan en tid officiell svensk distrubitör för 
CAMP Safety. n

Lättvikts helkroppssele 
med fyra inkopplingspunkter.

NYHET!Kabel av galvaniserad 
vajer och dubbla 
polyesterhöljen.

Verktygslina av 
elastiskt band och 
polyamidlina.

Vid utarbetandet av ett nytt eller befintligt projekt eller 
anläggning är det viktigt att göra en tidig identifiering 
av fallskyddsrisker och hitta lösningar för att minimera 
dem. Här tar man också ta fram ett program för att ge-
nomföra utbildning och inspektion.

Platsundersökning 
De flesta anläggningar är medvetna om vikten av att 
skydda sina arbetare, men var ska man börja? Genom 
att identifiera riskerna, komma underfund med alter-
nativ för att lösa dem och skaffa den information som 
behövs för att prioritera frågor på ett säkert sätt, kan en 
anläggning bygga ett heltäckande fallskyddsprogram. 

Utvärderingen av en anläggning bör innehålla en 
besiktning då även personal intervjuas och pågående 
arbeten observeras. Besiktningen analyseras sedan i en 
skriftlig handling som identifierar risker och rekom-
menderade lösningar, krav på utrustning samt pas-
sande utbildningar. 

Programutveckling
Hewall Safety arbetar tillsammans med sina kunder för 
att skapa det mest effektiva fallskyddprogrammet. Hur 
pass mycket vi involverar oss beror på nivån av intern 
expertis. Tillsammans utvecklar vi ett program som är 
specifikt för din anläggning. Det innehåller anpassa-
de kurser, anläggningsspecifika manualer, program 
för instruktörsutbildningar, besiktningar, underhåll 
av utrustning med mera. n

Riskanalys och räddningsplan
-grunden för ett framgångsrikt fallskyddsprogram

De flesta inser behovet av att skydda sina anställda, men var börjar 
man? Vare sig du är i början av ditt projekt eller upptäcker frågor 
senare som är nödvändiga att ta itu med, ger en utvärdering den solida 
grund som krävs för att bygga ett framgångsrikt fallskyddsprogram.

Högspänningsföretaget som 
hjälper dig att surfa snabbare

Förutom installation av transformator- och 
högspänningsstationer är Industriprodukter AB                
från Norrbro specialiserade inom arbeten 
på höga höjder. De var tidigare involverade i 

utbyggnaden av 3G-nätet vilket har lett till man nu är 
delaktiga i utbyggnaden av 4G-nätet. Utbyggnaden av 
4G-nätet har hunnit långt i Sverige och pågår för fullt. 
I slutet av 2012 kommer 99% av Sveriges befolkning att 
kunna surfa i vårt 4G-nät. Industriprodukter är för när-
varande involverade i utbyggnaden i Gävleborg, Värm-
land och Dalarna. 

Stabilare surf med 4G
Som de flesta säkert har märkt så räcker 3G-nätet inte 
längre till. Det beror framför allt på grund av den stän-
digt ökande användningen av smartphones. I framtiden 
ska 3G-nätet bara vara till för teletjänster och 4G-nätet 
ska ta hand om datatrafiken, alltså mobilt bredband.

Med 3G surfar du i upp till 25 Mbit/s. Med 4G kan 
du surfa i upp till 80 Mbit/s, med en normal hastighet 
på 20-40 Mbit/s. 

Räddningsplanen ska innehålla bland annat riskanalys och 
manualer specifikt framtagna för din anläggning.

Viktor Engberg och Shimon Lif 
övar arbete i mast.

Många jobb inom vindkraft
För Industriprodukter har även vindkraftsjobben varit 
många under senare år. Man har varit med under bygg-
nationen av Sveriges största vindkraftpark, Havsnäs-
parken i Strömsund, med 48 vindkraftverk och nu del-
tar man i byggandet av 22 verk i Malå. 

Satsning på höghöjdsutbildning
Industriprodukter har en uttalad strategi att ligga i 
framkant och utbildar kontinuerligt sin personal för att 
kunna möta kundernas behov.

”På Hewall Safetys kursanläggning i Stockholm har 
vi gått skräddarsydda kurser inom vindkraft, mast-     
intyg och stolpräddning anpassade för just våra behov. 
Våra montörer har fått ut mycket av kurserna och vi 
tycker att utbildningarna har varit väldigt effektiva. 
Tack vare att vi inte har varit så många deltagare så 
har det funnits tid att få svar på alla våra frågor”, säger 
delägaren Magnus Gavell. n



En ny tjänst hos Hewall Safety är våra besiktningsavtal. Ett smidigt 
och tryggt sätt för dig att ha fullständig kontroll på all utrustning. 
Som enda aktör på marknaden märker vi upp utrustningen med 
besiktningsetikett även vid leverans av nya produkter. Du kan på 
ett enkelt sätt se om utrustningen är ok att användas och när det 
är dags för nästa besiktning. Vid besiktningen testas funktionen 
enligt tillverkarnas krav och märks upp.

Sedan tar vi fram ett besiktningsprotokoll med alla era produk-
ter samlade och ni kan på ett enkelt och överskådligt sätt se att ut-
rustningen är ok att användas ytterligare en period.  

Ett år senare skickar vi automatiskt ut en påminnelse när det är 
dags för besiktning igen. Om utrustningen av någon anledning inte  
kan godkännas, meddelar vi er om eventuella reparationer eller om 
den måste kasseras. Vid tecknande av avtal får ni dessutom fördel-
aktiga rabatter på våra produkter och övriga tjänster.

Vi innehar certifikat för montering, service, underhåll och in-
spektion av de flesta välkända varumärken. n

KURSANLÄGGNING, BUTIK, HUVUDKONTOR

Rörvägen 60, 136 50 Jordbro
Telefon växel  020-12 12 00
e-post: info@hewallsafety.se
www.hewallsafety.se

En heltäckande partner för arbeten på hög höjd

Håll stenkoll på er
utrustning med våra 
besiktningstjänster

BRETT KURSUTBUD

Vår specialbyggda utbildningsanläggning i Stockholm har bästa möjliga förutsättningar för säker 
och realistisk träning för arbeten på hög höjd. Här får du som jobbar på tak, i master, som linje-
montör, montör av vindkraftverk och andra som arbetar på hög höjd träna effektiva och säkra ar-
betsmetoder. Vår personal består av internationellt auktoriserade instruktörer på SPRAT® nivå 3.

SÄKERHET SOM MATCHAR ARBETSUPPGIFTEN!

Som certifierad specialist av fasta installerade livlinor och fallskyddsskenor, är Hewall Safety en 
stark levererantör av kompletta, skräddarsydda lösningar för åtkomst på hög höjd. Våra specia-
lister löser allt från projektstart, val av utrustning, montage, framtagande av räddningssystem, 
utbildning på alla plan samt löpande återkommande inspektions och serviceprogram.

ROPE ACCESS ARBETEN AV UTBILDADE HANTVERKARE

Vi utför en mängd olika montage. Allt från enklare reklammontage till tunga och komplicerade 
montage som vindkraftverk, vattenkraftverk, tak, broar, stålkonstruktioner, båtar, fasader. Vanliga 
uppgifter är inspektioner, snöskottning, istappsborttagning, underhåll, montage, plåtarbeten etc. 
Montörerna är utbildade hantverkare i grunden: snickare, svetsare, betongarbetare m.m. 

BRETT SORTIMENT - I BUTIK ELLER PÅ WEBBEN

I vår välsorterade butik i Stockholm får du hjälp av professionell personal att välja ut den utrust-
ning som passar just dina behov. Här kan du prova utrustningen ”live” i vår träningsanläggning. 
Vi satsar målmedvetet på högsta tänkbara kvalitet på den utrustning vi säljer. Besök också vår 
webbbutik på www.hewallsafety.se

RISKANALYS, SERVICE OCH INSPEKTION

Vi identifierar fallskyddsrisker för just ditt projekt och hittar lösningar för att minimera dem. 
Sedan tar vi fram ett program för att genomföra utbildning och inspektion. Som enda aktör på 
marknaden märker vi upp utrustningen vid leverans. På så vis har du full kontroll på utrustningen och 
när det är dags för nästa inspektion. Vi reparerar, besiktigar och underhåller även fasta fallskyddssystem.


