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3GNS jobbar med att driva och förvalta tele- och datakommunikationsnät och har funnits 
sedan 2003. Företaget har uppdrag över hela Sverige och Europa och för dem är säker-
hetstänket en självklarhet. Med XX montörer som jobbar i master på upp till 70 meters 
höjd så gäller det att kunna lita på utrustningen och inte minst besiktningsproceduren.

Full koll på utrustningen

Vi åkte ut till 3GNS kontor i Kista utanför Stock-
holm för att ta ett snack med Jesper Eriksson om 
besiktningsprogrammet Q-Control. Han har just 
gått utbildningen Kompetent person och är en 
av företagets fem besiktningsmän som arbetar i 
programmet. Q-Control är ett unikt, webbaserat 
besiktningsprogram där man kan registrera all sin 
fallskyddsutrustning vid besiktning. 

– Vi registrerar all vår utrustning i Q-Control 
och har idag cirka 1 200 produkter registrerade 
i programmet.  Här ser vi status på utrusningen 
och får en påminnelse när det närmar sig nästa 
besiktning. En riktigt smart grej är att vi kan 
knyta produkter till specifika användare, vilket 
ger oss bra koll på var utrustningen befinner sig.

Allt som behövs är en internetuppkoppling
Det finns också möjlighet att knyta produkter till 
specifika arbetsplatser och produktgrupper som 
man sedan kan söka på. Man kan lägga in obe-
gränsat antal produkter och all info lagras på en 

säker server. Man har 
access till Q-Control 
via dator, surfplatta och 
mobil med internetupp-
koppling. Där kan du 
se protokoll på alla pro-
dukter online och skriva 
ut det vid behov.

Kontakta oss på He-
wall Safety så ordnar 
vi ett inlogg så får du 
testa gratis i 1 månad.

PROVA-PÅ-PRIS PÅ 
SUPERHJÄLMEN ARES 
Vi vill ge dig chansen att upptäcka en av våra 
mest avancerade skyddshjälmar och erbjuder 
dig nu ett riktigt bra pris.  Ares har bland annat 
en rad finesser för att justera passformen och är 
utrustad med fästpunkter för hörselskydd, visir 
och pannlampa. Ares är helt enkelt hjälmen för 
dig med mycket högt ställda krav. Finns som vit, 
gul och röd. Priset gäller t.o.m. 15/6 2017 och 
är angivet exkl. moms.

445:-
ORD. PRIS 630:-

3GNS Jesper Eriksson och Theodorus Arapogiou i färd med 
besiktning av en helkroppssele.
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PRODUKTNYHETER
Mer info, filmer och andra produktnyheter på www.hewallsafety.se/produktnyheter

Snabb justering även 
under belastning 
Vi har tagit in en serie positioneringslinor 
som möjliggör snabb justering även under 
belastning. Tillverkade av robust 11 mm 
statiskt rep med Druid Pro nedfirningsdon. 
Låskammens design ger smidig rörelse och 
minimal nötning på repet. De korta i två resp. 
fem meter med stor eller liten krok passar 
utmärkt för all typ av positioneringsarbete. 
De längre på 10 resp. 20 meter kan användas 
som positioneringslinor vid t ex takarbete.
Levereras med repskydd. Godkännande CE 
EN358, EN795/B.

Populär fallskyddssele 
för bygg och industri
Denna fallskyddssele är för dig med högsta 
krav på passform och bekvämlighet. Den 
ergonomiska lättviktsvadderingen ger dig en 
bekväm upplevelse utöver det vanliga. Inkopp-
lingspunkter på sidorna i midjan, på rygg samt 
i bröst. Alla metalldelar i lättviktsaluminium för 
lägsta vikt. Speedy Alu snabbspännen i midjan 
samt benremmarna gör påtagning och inställ-
ning snabb. Priset gäller t.o.m. 15/6 2017 och 
är angivet exkl. moms.

Tungviktarpaket för 150 kilo 
Detta är fallskyddspaketet för dig som behöver en professionell, lättanvänd och bekväm utrustning och som 
kan användas horisontellt, vertikalt och arbete vid skarpa kanter*. En stor nyhet är att de höjt maxvikten 
till hela 150 kg för brukare (tidigare var maxvikten 100 kg). Fallskyddspaketet Sharp Edge är ett perfekt 
allroundpaket.  All utrustning i paketet är CE-märkt och godkända för yrkesbruk – individuellt och i kombi-
nation med varandra. 

Obegränsad livslängd
Vår leverantör Tractel har nu infört obegränsad livslängd – även på textilmaterial. Utrustning har som regel 
10 års livslängd. I Tractels fall är det den som besiktigar fallskyddsutrustningen som avgör när den inte får 
användas mer, oavsett hur gammal utrustningen är.  

* VG11 CNB/P/11.060 (kantradie minst 0,5 mm)

Smidig och säker 
omkoppling på stege
Detta stegsystem är speciellt framtaget för att ge säker åtkomst 
till stegar i slunta utrymmen och torn. Taurus-Access-Boom kan 
användas temporärt och garanterar en säker access till stegen. 
Bommen är enkel och ta med sig och sätts enkelt fast i Taurus 
skensystem. Som ett komplement kan en räddnings-vinsch sät-
tas på bommen för snabb och säker räddning utan att den 
räddande behöver klättra ner på stegen.

FALLSKYDDSGUIDE I FICKFORMAT
Vilken utrustning ska jag ha? Vad säger lagen? Hur fungerar fall-
skyddets ABC? Vad är en ankarpunkt? På www.hewallsafety.se hit-
tar du Fallskyddsguiden där du förhoppningsvis finner svar på dina 
funderingar kring fallskydd. Där finns även en utrustningsguide för 
att du själv ska kunna hitta rätt utrustning. Den leder dig även rätt 
i djungeln av lagar, branschstandarder, utbildningar, besiktningar 
och fallskyddssystem.

Välkommen in och ta dig en rundtur på 
www.hewallsafety.se

NYHET! SMART VÄXEL FÖR SKENSYSTEM

Jobba obehindrat utan att koppla om dig
Nya Taurus DW-10 är ett smart växelsystem som du kan 
bygga ihop med Taurus skensystem. Det är ett mycket smi-
digt sätt att förbinda flera olika skensystem till en samman-
hängade bana (som en tågväxel). Detta innebär att du kan 
jobba snabbare och byta skena utan att behöva koppla om 
dig. Växeln är designad för att kunna koppla ihop tre olika 
skensystem och kan användas horisontellt.

1 995:-
ORD. PRIS 2 670:-

Paketet innehåller 
Fallskyddsblock Blocfor 10 ESD Sharp-Edge 
Förlängningsband till D-ring
Förvaringsbag Tractel 30 liter
Truck Loop 0,6m
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Smarta verktygssäkringar!

Fallskydd saknades vid ett gjutningsarbete på en 
höjd över två meter över marken vid en av Skanskas 
byggarbetsplatser. Det upptäcktes av Arbetsmiljö-
verkets inspektion förra året. Arbetsmiljöverket ville 
då påföra Skanska en sanktionsavgift på 400 000 
kronor.

Skanska bestred kravet på sanktionsavgift då 
de menar att byggnadsarbetarna som utförde 
gjutningsarbetet hade tagit bort fallskyddet, i strid 
mot ledningens och företagets instruktioner. Att det 
gjorts trots att ledningen ett flertal gånger påpekat 
att arbetet inte fick utföras utan fallskyddet samt 
att företaget vid tidigare tillfällen sett till att de blivit 
monterade. Skanska hävdar vidare, enligt domen, 
att det är orimligt att arbetsledningen ska behöva 
ägna så mycket tid till inspektion att de ska kunna 
upptäcka om en byggnadsarbetare, mot tydliga 
instruktioner, ändå plötsligt plockar ner ett fallskydd.

Skanska har dömts att betala 200 000 
kronor i sanktionsavgift för att ett fallskydd 
saknats vid ett av företagets byggen. Detta 
trots att Skanskas arbetsledning vid upp-
repade tillfällen uppmanat byggnadsarbe-
tarna att montera fallskyddet.

Skanska får betala 
när byggnadsarbetare 
struntade i fallskydd

Domstolen går delvis på Skanskas linje och sänker 
därför sanktionsavgiften från 400 000 kronor till 200 
000 kronor. Den menar att överträdelsen är allvarlig, 
men att utredningen visar att det inte funnits några 
brister vad gäller bolagets allmänna säkerhetskul-
tur. Den hävdar dock att byggarbetarnas motvilja 
mot att använda fallskyddet borde ha bemötts av 
ytterligare åtgärder från Skanskas arbetsledning, för 
att försäkra sig om att fallskyddet användes.
Källa: Byggindustrin

Det är ju allmänt bekant att tappade verktyg allvarligt kan skada någon eller något under dig. Finns det 
någon som helst risk för att du tappar verktyg när du jobbar på hög höjd - använd verktygssäkring! Vi har ett 
stort sortiment med verktygssäkring som du kan köpa på webbutiken eller i vår butik i Stockholm. Säkring av 
verktyg vid arbete på hög höjd är en kritisk del i ditt höjdarbete. 


