
VILKA REGLER 
GÄLLER VID
SNÖSKOTTNING?

KUNSKAP
- viktigt verktyg mot fallolyckor

Tidningen Fallskydd är utgiven av 
Hewall Safety Sweden AB.

Låt inte säkerheten bli ditt fall

Den allmänna kunskapen om behovet av fallskydd 
och konsekvenserna vid ett fall är tyvärr fortfarande 
alltför lågt och har ringa prioritet hos många företag. 

Enligt Arbetsmiljöverket är fallo-
lyckor tyvärr den vanligaste or-
saken till dödsfall och olyckor på 
byggarbetsplatsen. Ett vanligt pro-
blem är att många tror att man inte 
behöver fundera på fallskydd när 
man jobbar på lägre höjder. Men 
visste du att du tiodubblar din vikt 
för varje meter du faller? Det inne-
bär att om du väger till exempel 85 
kg så väger du ungefär lika mycket 
som en personbil när du når mark 
redan vid ett fall på två meter.  

Arbetsmiljölagen kräver att du 
ska ha rätt utbildning och godkänd 
utrustning för att utföra arbeten på 
höjder över två meter. Detta gäller 
även arbeten i skylift. Det är fast-
ighetsägaren som ansvarar för att 
rätt säkerhetsanordningar finns på 
taken och att de underhålls. 

Koll på utrustningen
Det är också väldigt viktigt att du 
har koll på sin fallskyddsutrust-
ning. Att den är felfri och testas 
av en sakkunnig regelbundet. I dag 
finns det utrustning specialanpas-
sad för alla möjliga yrkeskatego-
rier och arbetsmiljöer. Det är en 
bra och billig livförsäkring när 
man arbetar på hög höjd där risk 
för fall kan förekomma.

Utbildning inom räddning
En vanlig kunskapslucka är hur 
man ska agera om man måste und-
sätta en nödställd.

På Hewall Safety finns flera kur-
ser i räddning av nödställd. Kurser-
na innehåller bland annat.
- Lagstiftning och normer
- Risker, fallfaktorer, fångryck
- Materielkunskap
- Förståelse för repsystem
- Räddningsplan
- Åtgärder vid olycka/tillbud

Vår specialbyggda kursanläggning 
i Jordbro i södra Stockholm har 
bästa möjliga förutsättningar för 
säker och realistisk träning för ar-
beten på hög höjd. Här får du som 
jobbar på tak; takläggare, takskot-
tare, snickare, elektriker  och andra 
som arbetar på hög höjd träna ef-
fektiva och säkra arbetsmetoder.

 I den välutrustade kursanlägg-
ningen finns bland annat två hus-
kroppar för övning av flera olika 
tak- och fasadarbeten, olika steg-
vägar, fasta installerade vertikala 
och horisontella system, samt en 
teoriavdelning. Vår personal består 
av meriterade internationellt auk-
toriserade instruktörer. n

När du jobbar uppe på tak på 
vintern gör snö, is, kyla och 
blåst jobbet extra farligt. Då 

är det extra viktigt att du ställer krav 
på säkerheten och att du har riktiga 
skyddsanordningar. 

Det är fastighetsägaren som an-
svarar för att rätt förankringspunkter 
finns på taken och att de underhålls.

Arbetsgivaren ska avgöra vilka 
skyddsanordningar som behövs för 
arbetet. Finns det risk för fall skall 
säkerhetslinor och helkroppssele all-
tid användas.

När det handlar om snöskottning 
ska det alltid vara minst två personer 
på taket (se 89 §AFS 1999:03). Om 
arbetet som ska utföras bara gäller 
snöskottning så räknas arbetet inte 
som byggnads- och anläggnings-   
arbete och då behövs inte någon 
byggarbetsmiljösamordnare utses. 
Då behöver inte heller någon arbets-
miljöplan upprättas. Skulle allvarliga 
risker uppstå så är det arbetsgivarens 
skyldighet att avbryta arbetet.

Arbetstagaren måste följa gällan-
de föreskrifter, använda de skydds-
anordningar som finns och iaktta 
den försiktighet som behövs. n
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JOBBA SMART MED 
MOBIL LIVLINA
Denna smarta, enkla mobila livlina med en arbetslängd 
på 18 meter passar perfekt för takarbeten. Den här lätt-
viktsmodellen kommer från italienska CAMP Safety 
och är säker och lätt att ställa in. Förankra varje ände 
och spänn. Klart! Den mobila livlinan levereras kom-
plett med karbiner, förankringsband och väska.

Varje förankringspunkt där du kopplar in denna 
livlina skall klara en belastning på 1000 kg per person.

Arbetslängd: 5-18 m. 
Max brukare: 2 personer. 
Godkännande: CE EN795.

Hewall Safety är officiell svensk distrubitör för 
CAMP Safety.  Läs mer på www.hewallsafety.se. n

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda 
till ökad säkerhet kring skottnig av tak. På grund av 
okunskap och slarv orsakar takskottning eller bristen 
på skottning, skador för mångmiljonbelopp varje år.

Nu tar branschen ett gemensamt krafttag för 
att komma till rätta med problemen. Med hjälp av 
utbildning och licensieringskrav vill försäkrings-
bolag, fastighetsägare och takentreprenörer uppnå 
en bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken, 
minska materialskador på taken och annans egen-
dom samt minimera farorna för allmänheten.

Till årsskiftet 2013/14 kommer troligtvis samt-
liga försäkringsbolag att ställa krav på att fastig-
hetsägare anlitar företag med utbildning och licens 
enligt Skotta säkert. 

Företag som arbetar med takskottning tar i 
dagsläget en stor risk, då många försäkringar har 
undantag för takskottning eller krav på hur du ska 
utföra arbetet. Så börja med att kontrollera vad 
som gäller i din försäkring och fråga vilka förmå-
ner som följer med en licens enligt Skotta säkert!

Licensen för Skotta säkert ger seriösa entrepre-
nörer trygghet. Främst för att du höjer kvaliteten 
och får ett säkrare utförande, men du skapar också 
ett arbetssätt där du undviker framtida diskussio-
ner om vem som orsakat vad. Målet är att vi ska 
få skadefria arbetsmiljöer för alla som arbetar med 
takskottning samt minimera skador på egendom.

OBS! Tänk på att om du anlitar underentreprenö-
rer ska även de vara licensierade. n

LICENS SKA HÖJA NIVÅN
FÖR SNÖSKOTTARNA
Varje vinter kan vi tyvärr konstatera att det finns alltför många oseriösa 
aktörer inom takskottning. Nu tar branschen krafttag för att komma till 
rätta med problemen.

VAR RÄDD OM DINA REP!
Ett rep nöts snabbt ner och kan i värsta gå av när 
det nöts mot exempelvis en takkant. Ett kraftigt 
repskydd av gummiväv skyddar dina rep mot nöt-
ning mot vassa kanter. Den finns många  varian-
ter att välja mellan. Repskyddet på bildern är ut-
rustad med smidig kardborrestängning och ögla 
för att kunna knyta fast skyddet. n

Fältets Plåtslageri i Stockholm jobbar målmed-
vetet med säkerhet uppe på taken och har insett 
vikten av att skaffa rätt kompetens på området.

Företaget som har varit verksamma sedan början 
av 1970-talet, har genom åren skaffat sig stor erfa-
renhet och kunskap inom byggnadsplåtslageri. 

Företagets VD, Torbjörn Anderson, har gått 
kursen Kompetent person på Hewall Safety. Det är 
en specialkurs för inspektion av personlig fall-
skyddsutrustning, där man lär sig besiktiga selar, 
linor, slingor, fallskyddsblock och andra tillbehör.

- Vi utför de flesta arbeten inom byggnads-
plåtslageri. Allt från nyproduktion till ROT-jobb 
och mindre servicearbeten. Det innebär att vi har 
mycket folk med personlig fallskyddsutrustning 
uppe på taken och det känns viktigt att veta att 
utrustningen är i bra skick.  

Jag misstänker att det slarvas en del med kon-
troll av utrustningen i branschen, säger Torbjörn 
Andersson. Så här års kan det bli mycket takskott-
ning, men vi är väl förberedda då har som regel att 
kolla av taken vi ska upp på inför varje vinter. Vi 
har sett till att certifiera oss enligt ”Skotta Säkert” 
och funderar nu på att vidareutbilda oss inom 
räddning. n

Med det här horisontella skensyste-
met får ni en extremt smidig lös-
ning till tak där ni ska använda 
takförankringen inte bara som ett 

fallskydd, utan även som ett arbetsredskap. Kon-
struktionen gör att du smidigt och lätt kan för-
flytta sig över långa längder. Genom att löptris-
san glider väldigt lätt på skenan ger det perfekt 
funktionalitet för de som är uppe och jobbar på 
tak och fasader. Upp till åtta personer kan hänga 
och belasta detta system på ett helt annat sätt än 
till exempel ett vajersystem. 

En annan stor fördel med detta system är att 
det kan skräddarsys exakt efter takets förutsätt-
ningar och kan monteras på alla tänkbara tak-
typer. Då det är tillverkat i höghållfast aluminium 
och har få rörliga delar har det en extremt lång 
livslängd och ger låga ägarkostnader. n

Tekniska data
Material: Extruderad höghållfast aluminium
Max samtidiga brukare: 8 personer
Max längd: Ingen maxlängd
Godkännande: CE EN795

LÅT JOBBET GÅ SOM PÅ RÄLS!

FÄLTET PLÅTSLAGERI
SATSAR PÅ UTBILDNING

HÅLL UTKIK EFTER
VÅR NYA WEBBSIDA

HORISONTELLT FALLSKYDDSSYSTEM

Systemet är tillgängligt med 90 och 45 graders vinklar 
som standard, men kan även levereras med runda hörn.

Den fyhjuliga löptrissan löper lätt och smidigt längs 
aluminiumskenan vilket gör systemet extremt användar-
vänligt.

Vi vill passa på att hälsa alla besökare välkomna till 
vår nya hemsida som vi just nu håller på att färdigstäl-
la. Den kommer att sjösättas i januari och vi hoppas 
att du som besökare ska tycka om den nya designen 
och att du lättare ska hitta den information du söker. 
Nu kommer det bli enklare för dig som kund att 
navigera i vår webbshop och söka i vårt stora produkt-
sortiment. Här hittar du även en mängd utbildningar 
och produktnyheter. n

På grund av okunskap och slarv orsakar takskottning eller 
bristen på skottning, skador för mångmiljonbelopp varje år.

Källa: skottasäkert.se



I Sveriges största yrkesbutik för höjd-
arbeten får du hjälp av professionell och 
auktoriserad personal att välja ut den 
utrustning som passar just dina specifika 
behov. Utnyttja det unika tillfället att 
prova utrustningen ”live” i vår tränings-
anläggning som ligger i samma byggnad 
i Stockholm. Då får du råd och tips och 
kan testa passform och funktion på ett 
realistiskt sätt. 

Allt utrustning vi säljer är CE-märkt 
och av bästa kvalitet. Bland våra varu-
märken märks bland annat DBI SALA, 
Skalt, Protecta, Uniline och vårt senaste 
tillskott italienska CAMP Safety. n

Testa utrustningen
”live” innan du köper

KURSANLÄGGNING, BUTIK, HUVUDKONTOR

Rörvägen 60, 136 50 Jordbro
Telefon växel  08-500 277 00
e-post: info@hewallsafety.se
www.hewallsafety.se

En heltäckande partner för arbeten på hög höjd
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.


