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INTERVJU MED… MÅNADENS PRODUKT 
 

Peo Axelsson 

En nestor inom taksäkerhet. 
 

Vi ber honom kort summera branschens 
utveckling: -Oj, det har varit en lång resa ända 
från 60-talet. De första produkterna var styva 
och tunga och tak- konstruktionen fick ofta 
skador vid större snölaster. När användbara 
provmetoder utvecklats mot slutet av 80-talet 
med bla krockdockor visade sig inbyggda 
deformations-zoner i taksäkerhetsprodukterna 
att taken klarade sig bättre och nedfallande 
personer skadades lindrigare tack vare en 
mjukare uppfångning. 
 

Var sker utvecklingen just nu? -Kravet på 
löpande förankring av personligt fallskydd vid 
all takvistelse skapar efterfrågan av ett vajer- 
eller skensystem som det är snabbt och 
ergonomiskt att förankra sig i och följa. Det 
saknas standard för detta idag för lutande tak 
15--75 grader, men tex en takstege som är 
godkänd som förankringspunkt kan bibehålla 
sitt godkännande även med vajer- eller 
skensystem. 
 

Vad driver på marknaden idag?  
-Arbetsmiljöverket har möjligheten att ta ut 
sanktionsavgifter på stående fot, från 40000.- 
och uppåt om fallskydd saknas, och 
takarbetaren utför inget jobb förrän 
säkerheten är tryggad. 
 

Vad är ditt råd till fastighetsägare och 
takarbetare? -Se om ditt tak vad gäller snö 
och isras från taket och låt inte någon gå upp 
förrän det finns godkänd utrustning att 
förankra sig i. Och se till att selarna är 
utrustade med dubbla kopplingslinor! 

 

CWL Safety System Takstege 
Löpande förankring till takstege 
 

Komplettera din takstege från CW Lundberg med CWL Safety System. 
Säkerhetsskena monteras på konsoler vid sidan av takstegen och 
skarvas vidare längs hela längden. Montage på höger eller vänster 
sida av stegen är valfritt. 
 

Löparen glider vid uppstigning lätt utanpå skenan, och tar sig enkelt 
över fallstopp med ett lätt drag i livlinan på väg ner.  
Vid ett fall låser löparen vid skenan oavsett taklutning. 
Låsmekanismen är inte beroende av rörliga delar som kan frysa. 
Falldämpare låser ut för att minska belastningen på person och tak. 
 

Vid takfot och på branta tak monteras skena med tätt mellan fallstopp.  
På flacka tak monteras skena med glest mellan fallstopp. 
 

 
 

Till CWL Safety System takstege kopplar du din personliga 
fallskyddsutrustning.Produkten är godkänd enligt SS-EN 12951 som en 
del av CW Lundbergs takstege. 
 

UTBILDNINGAR 
En utbildning hos oss består av produkt-
information, genomgång av lagar och regler samt 
praktiska montage. Efter genomförd utbildning 
erhålls ett utbildningsbevis som visar att man är 
licensierad montör. 
 

Vi erbjuder boende för maximalt 8 personer på vår 
Bodega samt lunch, middag och enklare frukost 
morgonen därpå. 
 

Möjligheten finns att vi kan hämta upp till 6 
personer på närmsta anvisad flygplats och flyger 
dessa tillbaka morgonen därpå.  
 

Kontakta närmsta lagerförande grossist för att boka 
in er vistelse i Mora. Se kalendern till höger för 
tillgängliga dagar. Varmt välkomna! 

     

Feb 2015  Mars 2015  Apr 2015 
M T O T F  M T O T F  M T O T F 

1 2 3 4 5   1 2 3 4      1 
8 9 10 11 12  7 8 9 10 11  4 5 6 7 8 
15 16 17 18 19  14 15 16 17 18  11 12 13 14 15 
22 23 24 25 26  21 22 23 24 25  18 19 20 21 22 
29      28 29 30 31   25 26 27 28 29 
                 

     

Maj 2015  Juni 2015  Juli 2015 
M T O T F  M T O T F  M T O T F 

2 3 4 5 6    1 2 3      1 
9 10 11 12 13  6 7 8 9 10  4 5 6 7 8 
16 17 18 19 20  13 14 15 16 17  11 12 13 14 15 
23 24 25 26 27  20 21 22 23 24  18 19 20 21 22 
30 31     27 28 29 30   25 26 27 28 29 
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