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INTERVJU MED … MÅNEDENS PRODUKT 
 

Peo Axelsson 

En nestor innen taksikkerhet. 
 

Vi ber Peo gi et kort sammendrag av utviklingen i 
bransjen: "Oi, det har vært en lang reise helt siden 
60-tallet. De første produktene var stive og tunge, 
og takkonstruksjonen ble ofte skadet hvis det kom 
mye snø. Da det mot slutten av 80-tallet begynte å 
komme brukbare testmetoder, som f.eks. 
testdukker, viste det seg at innbygde 
deformasjonssoner i taksikringsproduktene sørget 
for at takene klarte seg bedre. Denne endringen 
førte også til at fallende personer fikk mindre 
skader, fordi oppfangingen ble mykere." 
 

Hvor skjer utviklingen akkurat nå? "Kravet til 
løpende forankring av personlig fallsikring ved all 
bevegelse på tak har skapt en etterspørsel etter et 
vaier- eller skinnesystem som man kan forankre 
seg i og følge på en rask og ergonomisk måte. 
Foreløpig mangler det en standard for dette for 
tak med helling på 15–75 grader, men en takstige 
som er godkjent som forankringspunkt kan 
beholde godkjenningen sin med vaier- eller 
skinnesystem, for å ta et eksempel." 
 

Hva driver markedet i dag? "Arbetsmiljöverket har 
mulighet til å dele ut sanksjonsavgifter fra 40 000 
kroner og oppover dersom det mangler fallsikring, 
og takarbeidere jobber ikke på tak som ikke er 
sikret." 
 

Hva er ditt råd til huseiere og takarbeidere? "Følg 
med på taket ditt med tanke på snø- og isras, og 
ikke la noen gå opp på taket før godkjent 
forankringsutstyr er på plass. Og sørg for at selene 
har doble koblingsliner!" 

 

CWL Safety System Takstige 
Løpende forankring til takstige 
 

Oppgrader din takstige fra CW Lundberg med CWL Safety System. Systemet 
har en sikkerhetsskinne som monteres på konsoller ved siden av takstigen og 
skjøtes videre i hele stigens lengde. Skinnen kan monteres på enten venstre 
eller høyre side. 
 

Ved oppstigning glir løperen lett på skinnen, og den tar seg enkelt forbi 
fallstoppere med et lett drag i linen på vei ned.  
Ved fall låser løperen fast på skinnen uansett takhelling. Låsemekanismen er 
ikke avhengig av bevegelige deler som kan fryse. En falldemper løses ut for å 
redusere belastningen på person og tak. 
 

Ved takfoten og på bratte tak benyttes en skinne med kortere avstand 
mellom fallstopperne.  
På flate tak benyttes en skinne med lengre avstand mellom fallstopperne. 
Endestopper forhindrer at løperen kobles fra. 
 

 
 

Du kobler ditt personlige fallsikringsutstyr til CW Safety System. Produktet 
er godkjent i henhold til SS-EN 12951 som en del av CW Lundbergs 
takstige. 
 

Taksikkerhet for boliger og fritidshus 
 

 

CWL-KROKEN 
 

Den usynlige snøbremsen 
 

 Monteres raskt og enkelt, selv på allerede lagt 
takstein. 

 Er diskret og lite synlig på taket. 

 Fordelar snøbelastningen over hele taket. 

 Holder snøen på plass til den smelter. 

 Enkel beregning av antall avhengig av geografisk 
beliggenhet. 

 Et godt tillegg til våre ordinaere snøfangere. 
 
Selges via forhandler i pakninger på 50 stk. 
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