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Sedan årskiftet erbjuder vi på Hewall 
Safety kursen Certifierad installatör. 
När du har gått utbildningen hos oss 
kommer du att kunna erbjuda dina 
kunder professionella och säkra lös-
ningar av fallskyddssystem. Systemen 
är EN-klassade, vilket förenklat inne-
bär att de är godkända för att ta emot 
kraften av ett fall.

På kursen lär du dig att göra en be-
dömning av underlaget som systemet 
ska installeras i och vilket system som 
är lämpligast att använda. Du får lära 
dig hur man installerar fallskyddssys-
tem och förankringspunkter enligt 
tillverkarens krav och riktlinjer samt 
att utföra den löpande årliga besikt-
ningen som produkterna omfattas av. 

Några exempel på kursinnehåll
•	Arbetsmiljöregler-	Europanormer
•	Materiallära	och	brottlaster
•	EN-standarder	och	CE-märkning
•	Praktisk	installation	på	olika	
 underlag
•	Genomgång	och	användning	
 av utrustning
•	Besiktning	och	kontroll

Marknaden för fallskyddssystem väntas öka kraftigt från 2015 och framåt. Främst 
på grund av skärpta lagändringar och ökade krav från branschorganisationerna. Allt 
fler inser också fördelarna med permanent installerade fallskyddssystem. Man jobbar 
både säkrare och effektivare, vilket gör arbetet på tak mer kostnadseffektivt.  

FALLSKYDDSSYSTEM & ANKARPUNKTER

Bli certifierad installatör 

Exempel på AIO fallskyddssystem, här monterat på ett falsat tak.

Ett gäng nybakade certifierade installatörer 
plats i Österrike.

Kan installeraspå befintligatakbryggor!

För vem?
Kursen vänder sig till dig som jobbar 
inom bygg, drift & underhåll,  plåt-
slageri, telekom eller industri och ska 
installera permanenta fallskyddssys-
tem. Kursen sker hos vår leverantör i 
Österrike. Inga förkunskaper krävs.

Välkommen att höra av dig till oss 
på Hewall Safety så berättar vi mer!

Moderna	fallskyddssystem	är	perma-
nenta installationer på tak eller fasad 
som gör att du kan jobba problemfritt 
där det finns risk för fall. I dag använ-
der man ofta takbryggans fästen som 
förankringspunkter, vilket medför att 
du ständigt måste koppla om dig (ca 
var 1,5 meter). Det är ett tidskrävande 
och krångligt sätt att jobba, särskilt 
med tanke på att du ofta har otympligt 
material och verktyg med dig.

Med	 dessa	 EN-klassade	 fall-
skyddssystem glider en löpsko följ-
samt med vajern eller skenan så att 
du kan gå obehindrat över hela taket, 
utan att du behöver koppla om dig. 

Systemen kan monteras på alla tak 
och fasader, de är lätta att inspektera 
och installationen kräver inga speci-
alverktyg.	Man	kan	vara	upp	till	 fyra	
brukare inkopplade samtidigt.

Snabbare, säkrare och mer ergonomiskt på taket

Traditionell inkoppling 
i takbryggan med hjälp 
av falldämparlinor. Du 
kopplar om dig ca var 1,5 
m. Tidsödande och sliter 
på rygg och knän.

Med ett permanent 
system monterat i 
takbryggan är du 
ständigt inkopplad och 
kan röra dig fritt över 
stödpunkter och hörn.
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Nya branschstandarden 
för taksäkerhet är här

I branschstandarden beskrivs tillträdesvägar till tak, 
förflyttning på tak och fasta arbetsställen på tak. 
Standarden ger en bild om vilka säkerhetsanord-

ningar som bör monteras på taken, exempelvis gångbryg-
gor, infästningar för personligt fallskydd, glidskydd för 
stegar, väggstegar och takstegar, snörasskydd med mera.

Krav med sanktionsavgifter som påföljd
Här beskrivs också minimikrav på anordningar och för-
slag på metoder som gör det möjligt att vara kontinu-
erligt säkrad vid förflyttning och arbete på tak. Det är 
numera ett krav som ställs på dig som ska utföra bygg-
nads- och anläggningsarbete på tak eller takskottning 
för att inte riskera att drabbas av sanktionsavgifter. 

Taksäkerhetskommittén är en gemensam satsning 
mellan branschpartners och organisationer som verkar 
för att förebygga och minska risken för olycksfall vid tak-
arbete.	Branschstandarden,	som	Hewall	Safety	varit	del-
aktiga i att utforma, är viktig för arbetsgivare, anställda 
och fastighetsägare samt de som projekterar för ny- och 
ombyggnad.

Kurs ”Sakkunnig i taksäkerhet” 
Från och med maj kan du gå kursen som behandlar den 
nya branschstandarden. Den kommer att beröra kom-
pletteringsbehov av taksäkerhet på befintliga tak och 
krav på taksäkerhet på nya tak. Du lär dig om säker-
ställande av tak som krävs av arbetsgivare inför kom-
mande arbeten.

Kursen går igenom lagar och föreskrifter, byggregler, 
rutiner och administration vid kontroll av skyddsanord-
ningar på tak. Den innehåller också en Riskanalysövning 
i grupp samt praktiska övningar. 

Utbildningen vänder sig till till fastighetsägare, pro-
jektörer, plåtslagare och andra som monterar taksäker-
het samt arbetsgivare för yrkesgrupper verksamma på tak.

När deltagaren genomgått utbildningen med full 
närvaro anses de sakkunniga. De personer som blir sak-
kunniga erhåller Sakkunnighetsbevis och plastkort samt 
blir registrerade på TSK:s hemsida. Detta ger trovärdig-
het gentemot fastighetsägare och byggnadsnämnder vid 
besiktningar av taksäkerhetsanordningar.

Utbildningen genomförs av Entreprenörföretagen på 
uppdrag av TSK. För aktuella kursdatum och anmälan, 
se www.entreprenorforetagen.se n

Nu är branschens gemensamma standard för taksäkerhet här. Standarden är 
till för att höja säkerheten för de yrkesgrupper som har taket som sin arbets-
plats. Den bygger på Boverkets regler, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets 
AFSar samt aktuella SIS-standarder och Europeiska standarder.

Ladda ned nya bransch-
standarden från www.
hewallsafety.se under fliken 
”Guide om fallskydd”.
Illustration Taksäkerhetskommittén.

18 fall av förelägganden om sanktionsavgift
Sedan den nya lagen infördes vid årsskiftet 
har 18 företag över hela Sverige fått föreläg-
gande om sanktionsavgift för undermåligt 
fallskydd. Siffrorna kommer från Arbetsmil-
jöverket, som också håller i inspektionerna. 

De drabbade företagen är allt från mindre verksam-
heter på mellan 0-9 anställda till mellanstora och de 
riktigt stora byggföretagen. 

Det	är	Arbetsmiljöverkets	 inspektörer	som	sam-
lar in och sammanställer underlagen för sanktions-

avgiften, genom att fotografera och dokumentera 
aktuellt bygge. Direkt på plats får ansvarig firma veta 
hur inspektören har uppfattat arbetsmiljön och vilka 
brister	som	ska	åtgärdas.	Beslut	om	föreläggande	av	
sanktionsavgift fattas sedan och ett föreläggande om 
sanktionsavgifter skickas sedan till arbetsgivaren. 
Beloppet	baseras	på	hur	många	anställda	respektive	
företag har, ju fler anställda desto dyrare är det för 
företaget som har bristfällig fallskyddssäkerhet. Det 
blir alltså kostsammare för större företag än små. 

Den lägsta avgiften är 40 000 kronor medan den 
högsta är 400 000 kronor.
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PRODUKTNYHETER
Mer info, filmer och andra produktnyheter på www.hewallsafety.se/produktnyheter

SKYDDSHJÄLM MED
PASSFORM OCH BALANS
Mycket	populär	och	snygg	yrkeshjälm	för	industri	och	
höghöjdsarbeten. Hjälmen är utrustad med fäste för 
inbyggda skyddsglasögon och hjälmkåpor. Hjälmen är 
även elsäkerhetsklassad och kan enkelt utrustas med 
hållare för pannlampa. Rattjustering i nacke samt juste-
ring invändigt för extra bra passform. Stort spännom-
fång 45-62 cm gör att den passar alla huvuden. Visiren 
finns som klara och tonade och går att köpa separat.

Finns i färgerna röd, vit, och blå.

NY SERIE REPBLOCK
Vi	 har	 tagit	 in	 en	 ny	 serie	 smarta	 repblock	 från	 Italienska	 C.A.M.P.		
Naiad	 Pro	 Big	Mobile	 på	 bilden	 är	 ett	 extra	 kraftigt	 och	 högeffektivt	
repblock	med	 stora	hjul	 för	 tuffa	applikationer	och	komplexa	 system.	
Stort anslutningshål för upp till 3 karbiner i toppöglan och 2 extra hål 
för karbiner på sidorna. Utrustad med ögla för prusik. Kapslade kullager 
som	är	perfekta	för	högintensivt	bruk	och	hög	hastighet.	Max	last:	10	
kN.	Max	repdiameter:	16	mm

Skyddshjälm TR2000

GÖR ÄVEN LÅNGPASSEN 
I SELEN BEKVÄMA

ENKEL OCH SNABB AV- OCH PÅTAGNING

Helkroppssele GT

Helkroppssele Swifty Light Onesize

Revolutionerande helkroppssele med perfektion i varje 
liten detalj. En unik konstruktion av benremmarna 
gör även långa pass i selen bekväma. Selen är utveck-
lad utefter resultat från ”SOSPECI” forskningsprogram 
om	Suspension	Trauma.	Utrustad	med	C.A.M.P.s	nya	
patenterade snabbspänne STS (slide-twist-slide), det 
första spännet utan knappar. Ställbara remmar mellan 
midjebältet och benremmar ger ytterligare en dimen-
sion av inställningsmöjligheter. 

Swifty Light är en enklare bekväm helkroppssele för allmänna applikationer som till 
exempel	takarbeten,	ställningsarbeten	med	mera.	Precis	som	helkroppsselen	GT	är	den	
utrustad	med	C.A.M.P.s	nya	snabbspänne	STS	(slide-twist-slide)	på	benremmarna.	STS	
snabbspänne är tillverkat av höghållfast rostfritt stål för extrem hållfasthet och livs-
längd, och är det första spännet utan knappar. STS gör av- och påtagning av selen enkel 
och snabb. Utrustad med D-ring i rygg, främre inkopplingspunkt i bröstet samt två 
stycken öglor för upphängning av verktyg i sidorna. Universalstorlek som passar alla.



KURSANLÄGGNING, BUTIK, HUVUDKONTOR

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

Vi lagerför ett omfattande sortiment av fallskydds-
utrustning i Stockholm. Vi jobbar stenhårt för att 
vara bäst i branschen på tillgänglighet, vilket gör 
att vi i princip alltid kan leverera utrustningen till 
dig dagen efter du beställt!

Inom Storstockholm kan vi leverera ditt gods inom 3 tim-
mar om er beställning inkommit oss senast kl 13.00. Du 
handlar enkelt i vår webbshop, www.hewallsafety.se.
Annars	är	du	alltid	välkommen	att	besöka	vår	yrkesbu-

tik. Det är Nordens största fallskyddsbutik som även den 

Vårt mål: alltid snabba leveranser
ligger i Stockholm. I butiken hittar du allt från utrustning 
för takarbeten till avancerad räddningsutrustning för 
vindkraftverk. 

Här får du hjälp av professionell personal att välja ut 
den utrustning som passar just dina behov. Varför inte 
prova utrustningen ”skarpt” i vår kursanläggning som lig-
ger i samma byggnad? 

Eftersom vi är exklusiv distributör till de varumärken 
vi säljer i Sverige och Norge kan vi ha bra koll på leveran-
serna och samtidigt kunna erbjuda bra priser. n 

Hewall Safety är ett privatägt Svenskt företag 
som startades 2006. Vi har idag 15 utbildningar 
i höghöjdsutbildning - allt från grundläggande Ar-
bete på hög höjd till avancerade utbildningar inom 
GWO. Idag har vi verksamhet i både Sverige och 
Norge. Vid vår utbildningsanläggning ligger också 
nordens största yrkesbutik inom fallskydd och vår 
unika utbildningsmast (32 m).

Marknaden för dessa utbildningar växer stadigt 
och vi söker nu en instruktör. Vår kundbas är bred 
och kommer från bland annat från bygg-, telekom- 
och energibranschen. 

Arbetsuppgifter 
Du kommer att hålla i höghöjdsutbildningen och 
hjälpa till med att utveckla kursverksamheten i 
vår kursanläggning i Jordbro utanför Stockholm. 
Sköta kundkontakt med kurselever via telefon och 
mail. I arbetsuppgifterna ingår även att sköta om 
kursanläggningen. Du får internutbildning om våra 
produkter.

Krav
Utbildningserfarenhet, helst inom vårt arbetsom-
råde. Internutbildning i Jorbro samt England och 
Österrike. Flytande svenska i tal och skrift. Då så-
väl kunder som leverantörer är internationella så är 
engelska ett krav. B-körkort. Datorvana. 

Egenskaper och meriter
Vi ser gärna att du har IRATA eller SPRAT-utbild-
ning. Vi ser att du är en ansvarskännande person 
som är självgående och kan ta egna initiativ. Ef-
tersom vi arbetar med personlig säkerhet är det 
viktigt att du är noggrann och strukturerad. 

Då vi har verksamhet även i Norge så är det ett 
stort plus om du behärskar norska i tal och skrift.

Varaktighet: Tillsvidareanställning
Tillträde: 1 augusti eller efter ök.
Arbetstid: Heltid, schemalagd arbetstid
Lön: Fast månadslön
Sista ansökningsdag: 30 juni

Skicka din ansökan via e-post till 
john-erik@hewellsafety.se eller ring 
John-Erik Hedin på tel 08-500 277 00

Hewall Safety söker instruktör


