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INTRESSANT ATT VETA 

• Nytt folk på TrioSafe. 

 

• Våra utbildningar 

Emelie Larsson  

Jag är TrioSafes nya administratör som 

kommer ta över från Micke. 

Har gått ekonomi utbildning innan detta.  

Innan jag börja jobba på TrioSafe i au-
gusti har jag jobbat på Postnord med allt 
möjligt från kundtjänst till stads- och 
lantbrevbäring i 5 år.  

Ser fram emot att arbeta med våra kunder 
inom TrioSafe. 

Nya medarbetare på TrioSafe 

Dan Olofsson 

Bor med fru och son i Råå utanför 

Helsingborg. 

Jobbat de senaste 7 åren som anställd 

snickare. Innan det hade jag egen bygg-

firma i 14 år. 

Inom arbetsmiljö har jag varit aktiv inom 

arbetsmiljö först som skyddsombud sedan 

som huvudskyddsombud på en stor läke-

medelsfabrik i Helsingborg. Avslutade där 

som heltidsanställda fackombud med en 

högre samhällsutbildning med i bagaget. 

Jag har engagerat mig mycket inom ung-

domsidrotten som ledare. Både inom fot-

boll och golf. 

Jag dömer numera fotboll som distrikts-
domare men spelar gärna golf när tillfälle 
ges. 

Vi önskar Mikael Johdet 

en lugn och rofylld pens-

ion så han får en chans 

att kolla på sin engelska 

fotboll. 

Han är fortfarande lite 

kvar i TrioSafe världen. 



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 80 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. 

Emelie Larsson 

Dan Olofsson 

Vi nås alltid på  

020-35 50 00 

VÅRA INSTRUKTÖRER 

Tommy Larsson 

Peder Andersson 

Daniel Rudolfsson 

Edwin Larsson 
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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. 

Swelash.se 

Under alla år har vi samarbe-

tat med Swelash och haft stöd 

av deras otroliga kunskap om 

last och lyft säkring. Vi har 

också haft tillgång till deras 

fallskyddsutrustning och del-

gett detta till våra kunder. 

Alla våra kunder som handlar 

hos Swelash har rabatt om de 

använder rabattkoden  

TrioSafe 



- Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga 
att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt 
skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall 
skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undan-
röjs. 

Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall 

som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. 

 

- Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de 

förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upply-

ses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren 

skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs 

och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgi-

varen skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga in-

struktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för 

ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbets-

förhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstaga-

rens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och 

anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra ar-

betsuppgifter är olika. 

 

Arbetstagarens ansvar 

Arbetstagaren har också ett ansvar för att  

– medverka i arbetsmiljöarbetet  

– följa föreskrifter  

– delta i genomförandet av åtgärder  

– använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning   

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 arbetserfarenhet och 
utbildningsnivå försöker vi tillsam-
mans komma fram till vad som even-
tuellt behöver kompletteras. Och du 
får en offert på en skräddarsydd 
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 förhållanden.  
Arbetsledningen är alltid välkommen 
att vara med på teoripassen vilket vi 
varmt rekommenderar, då mycket 
handlar om rutiner, ansvar och gene-
rell säkerhet. 

 

Blir det dyrare? 

• Ja, om det är få elever det gäller och 
bara någon enstaka utbildning. Dock 
så slipper ni fara iväg. 

• Nej, om det är flera personer som är 
berörda och om vissa utbildningar 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’. 

Arbetsgivaren bär det optimala ansvaret för att arbetsmiljölagen följs och att dennes 

personal är både utbildad och utrustad för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt.  
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ARBETSGIVARANSVAR 



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 

Röjsåg RA + RB 

Handhållna maskiner 

Säkra Lyft 

Säker Last 

Säker Schakt 

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 

 


