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ALLA FÖRETAG SOM HANTERAR HANDHÅLLNA  
MASKINER: 

Slipmaskinen är den handhållna maskinen med högst skadefrekvens (tabell 2). Andra 

maskiner med hög skadefrekvens är borrmaskin, skruvdragare, kapmaskin och spikpistol 

mm. Information om totala antalet maskiner som används är okänt. Många av skadorna 

orsakade av slipmaskiner innebär ofta kortare frånvaro (1-3 dagar). De maskiner som 

orsakar flest andel allvarliga skador med en trolig frånvaro på mer än 3 dagar är bultpi-

stol, cirkelsåg, kapmaskin och motorsåg. Andelen anmälda arbetsskador för de olika ma-

skinerna är betydligt lägre för kvinnor än för män. En sannolik förklaring till att fler ska-

dor drabbar män är att betydligt fler män arbetar i de branscher där dessa handhållna 

maskiner är vanliga.  

Största påverkande faktorn i dessa skador är den mänskliga faktorn som missat kontrol-

lera sin maskin eller skyddsutrustning. 

På grund av detta problem så erbjuder numera TrioSafe en utbildning för handhållna 

maskiner som resulterar i att deltagaren för ökad kompetens i hanteringen av dessa. 
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INTRESSANT ATT VETA 

• Kraven på arbetsmiljö. 

 

• Våra utbildning 



Detta är ett skadepreventionskoncept 

som sedan 1990 har gett en radikal 

minskning av antalet bränder orsakade 

av brandfarliga heta arbeten på tillfällig 

arbetsplats och minskat skadekostna-

derna av dessa med över 75 procent. 

Skadepreventionskonceptet är den 

största skadeförebyggande åtgärd mot 

bränder som har gjorts i Sverige de 

senaste 30 åren. 

Konceptet räddar liv, minskar skador 

och sparar pengar. Vårt koncept består 

först och främst av våra 14 säkerhets-

regler utformade tillsammans med för-

säkringsbolagen. Det omfattas också 

av utbildningar och utbildningsmaterial, 

administrativt IT-system för arrangörer 

och instruktörer, tillståndslista för risk-

bedömning, digital tillståndslista i mo-

bilformat, riktlinjer och checklistor. Allt 

hålls samman av ett antal processer för 

att säkerställa att brandfarliga heta ar-

beten på tillfällig arbetsplats utförs en-

ligt säkerhetsreglerna och hanteras 

säkert var de än utförs, runt om i Sve-

rige, dygnets alla timmar. 

3 VIKTIGA FUNKTIONER 

Heta Arbeten
®
 utförs i team om tre rol-

ler, brandvakt, hetarbetare och till-

ståndsansvarig som alla spelar nyckel-

roller för att brandfarliga heta arbeten 

på tillfällig arbetsplats ska kunna utfö-

ras på ett tryggt och säkert sätt. Innan 

arbetet kan påbörjas måste en riskbe-

dömning göras och tillstånd ges. Risk-

bedömningen görs tillsammans i tea-

met. 

För att utföra Heta Arbeten
®
, vara 

brandvakt eller ge tillstånd krävs ett 

giltigt certifikat. Utbildning, riskbedöm-

ning och 14 säkerhetsregler hjälper dig 

att göra rätt och undvika 

brand. Samtliga stora försäkringsbolag 

i Sverige ställer krav på att brandfarliga 

heta arbeten på tillfällig arbetsplats 

skall utföras av certifierade hetarbe-

tare. Kraven regleras i försäkringsbola-

gens försäkringsvillkor.  

OFFERTER OCH  
UTBILDNINGAR. 

Mikael Johdet 

Vi nås alltid på  

020-35 50 00 

 

VÅRA INSTRUKTÖRER 

Peder Andersson 

Tommy Larsson 

Edwin Larsson 

Daniel Rudolfsson 
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Den nya digitala tillståndslistan. 

• Den digitala tillståndslistan underlättar tillståndsgivningen genom att 
ge stöd i riskbedömningen och leda dig igenom tillståndsgivningen 

• Hitta snabbt rätt larmadress med GPS. 

• Med kameran i din mobil eller läsplatta kan du ta bilder och doku-
mentera platsen och arbetet samt lagra det tillsammans med tillstån-
det.  

• Påminnelser. Med den digitala tillståndslistan har du möjlighet att få 
påminnelser om dina tillstånd via sms eller e-post. Du kan till exempel 
bli påmind om när ett tillstånd startar, när tillståndet löper ut och när ett 
tillstånd har avslutats. Du får också påminnelse om att återställa even-
tuella avstängda brandsskyddsystem när du avslutar tillståndet.  

Alla i teamet kan använda den digitala tillståndslistan. Andra certifikat 

för brandfarliga heta arbeten* än Heta Arbeten® kan manuellt läggas till av 

den tillståndsansvariga i rollen som hetarbetare eller brandvakt. 



Maskinföraren är viktig på alla arbetsplatser inom bygg- och anlägg-

ningsbranschen och kör olika typer av maskiner beroende på vilka ar-

beten som ska utföras. Några av de vanligaste maskinerna är grävma-

skin, grävlastare, lastmaskin (eller hjullastare), teleskoplastare och 

kranbil. Det finns också en mängd specialmaskiner. Och arbetsmark-

naden har ett stort behov av maskinförare nu. 

En maskinförares arbetsområden och arbetsuppgifter är många och 
skiftande. Vanliga arbetsuppgifter är att köra och underhålla anlägg-
ningsmaskiner, gräva och schakta för hus, anläggningar och vägar, 
gräva och lägga vatten- och avloppsledningar, lasta och lossa olika ty-
per av gods och material. Du kan också gräva ner kablar, arbeta i grus-
tag eller med torvhantering mm. 

För att kunna utföra sitt arbete som maskinförare måste man kunna 

läsa ritningar och beskrivningar för bygg- och anläggningsarbeten. Nu 

för tiden ingår det allt oftare att man behöver kunna även utföra arbe-

ten med laser- och GPS-utrustning för höjdmätning och positionering. 

I Sverige idag finns det ca 18 000 maskinförare och varje år pension-

eras 2 000 st men det tillförs bara ca 300 st så behovet är stort i bran-

chen. 

Vill du ha en utbildning på 
ditt eget företag? 

 

Hur går det till? 

Först tar du kontakt med oss och 
beskriver lite om vilka utmaningar 
ni står inför och vad du vill ha löst. 
Med utgångspunkt från vad dina 
anställda redan har för arbetserfa-
renhet och utbildningsnivå försöker 
vi tillsammans komma fram till vad 
som eventuellt behöver komplette-
ras. Och du får en offert på en skräd-
darsydd utbildning direkt på plats 
på ditt företag, simsalabim. 

 

Vad är fördelen? 

Du behöver bara betala exakt för det 
du efterfrågar, anpassat efter vad de 
anställda skall utföra för arbetsupp-
gifter och var de befinner sig redan i 
dag när det gäller erfarenhet och 
utbildning.  
Du slipper resor och övernattningar 
för dina anställda och spar därige-
nom både tid och kostnader. Miljön 
mår bra av att alla reser mindre och 
kvaliteten blir enligt vår erfarenhet 
bättre när man anpassar så mycket 
som möjligt efter lokala förhållan-
den.  
Arbetsledningen är alltid välkom-
men att vara med på teoripassen 
vilket vi varmt rekommenderar, då 
mycket handlar om rutiner, ansvar 
och generell säkerhet. 

 

Blir det dyrare? 

• Ja, om det är få elever det gäller 
och bara någon enstaka utbildning. 

• Nej, om det är flera personer som 
är berörda och om vissa utbildning-
ar är beroende av varandra. Ett väl 
utvalt paket av utbildningar är ofta 
billigare i klump än köpt var och en 
för sig ’ute på stan’. 

Vi erbjuder TYA certifierade instruktörer till Grävmaskin, hjullastare, teleskop-

lastare, Fordonsmonterad kran samt truckar.  
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MASKINFÖRARUTBILDNING 



TRIOSAFE AB 

 

Företag som sysslar med 

arbetsplatsutbildning som 

branschen behöver. 

Vår tanke och anledning 

med vårt arbete är att 

erbjuda bra utbildningar 

och på det viset öka sä-

kerheten och minska ska-

dorna för alla som finns 

på våra arbetsplatser. 

Hög service och kundnära 

kontakter

VÅRA KOMMANDE UTBILDNINGSTILLFÄLLEN 

 

Fler tillfälle finns under planering. Har ni lokalt behov kon-

takta oss så planerar vi utbildningen. 

Vi utbildar också i: 

ADR/S, ADR 1.3 

Allmän utbildning om ställning 2-9 m 

Arbete på Väg, APV 

Bas P/U 

Fallskyddsutbildning 

Besiktning och försäljning av fallskydd 

Heta Arbeten 

HLR med hjärtstartare 

Liftutbildning 

Maskinutbildning Fordonsmonterad kran 

Maskinutbildning Grävmaskin och grävlastare 

Maskinutbildning Hjullastare 

 Maskinutbildning Teleskoplastare 

Motorsågsutbildning A+B+E 

Handhållna maskiner 

Säkra Lyft 

Travers 

Truck A+B+C+D 

Kompaktlastare 

Redskapsbärare 

Minigrävare 

Minikran 

YKB 

Även säkerhetsrådgivare ADR/Farligt Gods 

TrioSafe AB 
Källnavägen 12 

264 94 KLIPPAN 
 

Telefon020-35 50 00 
 

E-post: info@triosafe.se 
 

www.arbetsplatsutbildning.se 

 


