
APTUM Taksäkerhetssystem

Fallskydd för personlig utrustning på tak



Permanent fallskydd vid takarbeten - nu och i framtiden

Vad är APTUM Taksäkerhetssystem? 
APTUM Taksäkerhetssystem (ATS) är ett 
dynamiskt fallskyddssystem för nykon-
struktioner och befintliga byggnader. ATS är 
din trygghet när arbetet utförs på byggna-
dens tak efter att byggandet har slutförts. 
Installation av ATS innebär att inspektioner, 
besiktning och underhåll kan göras på ett 
effektivt sätt.. Systemet låter användaren 
vara kopplad löpande och behöver inte koppla 
om vid förflyttning. 

Ökat fokus på byggsäkerhet 
Aldrig har det varit så mycket fokus på 
säkerheten då behovet ökat i takt med den 
ökande användningen av takytor. Inte bara 
för ventilationskanaler, ventiler, takfönster 
och antenner, men också för att installera 
solceller eller gröna tak. Lagstiftningen inom 
detta område omfattar alla i byggbranschen. 
Projektörer, arkitekter, byggarbetsmiljösam-
ordnare samt BAS P & U. Alla ska ta säkerhe-
ten på allvar i konstruktion och drift och alla 
kan hållas ansvarig i händelse av olycka.

Fördelar med ATS, APTUM Taksäkerhetssystem: 
• Vackert utformade i rostfritt stål av högsta kvalitet * 
• Unik och vattentätt system 
• Kontrollerad och begränsad belastning av tak och kropp i händelse av fall
• Lösning anpassas individuellt till just ditt tak 
• Möjlighet att köpa årlig kontroll och tillsyn
• Minskad tid på arbetet på taket 
• 15-års garanti på installation inklusive täthet

* Syrafast och korrosionsbeständigt rostfritt stål AISI 316 

Den som utövar ett byggnads- och anlägg-
ningsarbete, takarbete eller snöskottning 
ska enligt Arbetsmiljöverket nya författning 
2014:26 använda någon form av fallskydd 
samt vara löpande förankrad.. Om inte riskeras 
sanktionsavgifter som kan bli kostsamma för 
företaget. Det mest rationella är att vara för-
ankrad i ett av APTUM levererade vajersystem.
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Arbete på hög höjd
Att utöva ett arbete på hög höjd kräver förbe-
redelser och bra utrustning. Kultur, attityd och 
management är tre ledord för att förebygga 
olyckor vid arbete på hög höjd. Med hög höjd 
menas att arbeta över 2 meter. Låt inte vanan 
eller en machokultur utmana dig själv, en med-
arbetare eller en familjemedlems tragiska öde.

Inspektion och underhåll
Byggherre, fastighetsägare och arbetsgivare 
har ett ansvar att taksäkerheten fungerar vid 
alla typer av drift och underhåll. El, ventilation, 
telekommunikation, sotare och andra yrkes-
kategorier som befinner sig på hög höjd och 
behöver säker arbetsmiljö. 

Arkitekter och konsulter
Det är viktigt att arkitekter och projektörer har 
kännedom om vilken arbetsmiljö och typer 
av risker som kan uppstå i ett arbete på tak. 
Inspektioner och underhåll utförs av många 
olika yrkeskategorier där APTUMS långa erfa-
renhet kan vara behjälplig vid projektering eller 
riskanalyser. 

Alla har ett ansvar för säkerheten

Tips
Att installera och använda APTUM 
taksäkerhetssystem, ATS, ger en bätt-
re ekonomi över tid. Vajersystem ger 
mer effektivitet vid snöskottning eller 
andra typer av underhållsarbete på tak 
då användaren kan röra sig mer fritt 
med bibehållen maximal säkerhet.



4

 
 

 

Vädersäker kåpa
Ger ett snyggt intryck och tillsammans med 
O-ringen täthet mot slagregn, drivsnö och 
insekter.
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Varför välja APTUM Taksäkerhetssystem?

Unik belastningsteknik 
Fallskyddssystemets prestanda är grundad 
påprovning av dynamiska laster (Fallprover). 
Ett system måste kunna motstå den kraft 
av en persons fall och absorbera den energi 
som uppstår. Med de  dynamiska infäst-
ningspunkterna, CFP upptas belastningen av 
en skräddarsydd, lindad spole i varje infäst-
ningsspunkt. Spolen absorberar energi upp 
till 6000 J och tar upp den maximala kraften 
av 10 KN (1 ton) utan att lossna. 

Till skillnad från styva förankringsanord-
ningar som är fästa i stål- eller betongkon-
struktioner, kommer den utformade spolen 
i systemet att absorbera kraften i både 
konstruktion och person. Risken för skador 
på tak och konstruktion undviks av ett unikt 
vajersystem vid händelse av ett fall.. 

Förankringspunkter 
Förankringspunkterna ska tåla en statisk last 
av 10 KN.

Större frihet med rörliga delar 
Den dynamiska förankringspunkten som 
utgör kärnan i APTUM Taksäkerhetssys-
tem, ATS, och monteras på taket och kan 
skräddarsys beroende på takets utformning 
och riskfaktorer. Systemet ser till att du 

är ansluten och löpande kopplad utan att 
behöva koppla om.
 
Vilka normer och krav gäller? 
Förankringspunkterna måste uppfylla 
kraven i till den europeiska standarden EN 
795:2012. Standarden reviderades 2012, 
och kraven förbättras på flera områden. 

Bra att veta 
APTUM Taksäkerhetssystem har utfört 
fallprover med en dynamisk last på 300 
kg mellan infästningspunkterna, vilket 
motsvarar 3 personer.

APTUM ger tre gånger så mycket säkerhet 
som krävs av standarden. Systemet testas i 
betong och traditionella material såsom stål 
och trädäck. När du väljer ett vajersystem är 
det viktigt att uppnå så hög säkerhet som 
möjligt, både som arbetsgivare, arbetstagare 
och fastighetsägare. Systemet har nått stor 
framgång på övriga världsmarknaden. 

O-ringstätning 
Vädertålig kåpa. En speciellt utformad täck-
kåpa avsedd att för att säkerställa täthet och 
ett snyggt hölje. 

Fördelar med den dynamiska 
förankringsstolpen 

• En betydligt högre säkerhetsni-
vå än de angivna minimikraven i 
standard (EN 795: 2012). 

• Märkt enligt EN 365. 
• Konstruerad och testad för att 

användas av 3 personer. Även 
med alla tre kopplade mellan två 
förankringspunkter.

• Systemet är CE-märkt enligt EN 
795: 2012. 

• Systemet uppfyller kraven för CEN 
TS 16.415: 2013. 

• 360 ° kontrollerad arbetsbelast-
ning. Oavsett från vilket håll fallet 
kommer så klarar det samma 
belastning.

• Passar alla förekoemmand tät-
skikt.

• Absorption av energi motsvarande 
6000 J. 

• Inga skador på tak eller konstruk-
tionen i händelse av fall. 

• Köldbryggor minimeras.
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Fallskyddssytemet marknadsförs och säljs 
av APTUM, men är utvecklat av Latchways, 
marknadsledande med vajer som fallskydds-
system. Med egna testanläggningar och 
en unik kvalitetsäkring med bland annat 
röntgenundersökningar av alla vitala delar 
uppnår Latchways maximal säkerhet och 
kvalitet. Latchways har mångårig erfarenhet 
och expertis hur man hanterar laster vid 

belastningar under fall, både för person och 
konstruktion. Latchways finns i hela världen 
och har installerat mer än 1 miljon infäst-
ningspunkter, CFP. Latchways fallskyddssys-
tem är installerad på Grand Central Station 
i New York, Wembley Stadium i London och 
Dubai flygplats för att säkerställa en säker 
arbetsmiljö.
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APTUM Taksäkerhetssystem
- utdrag ur branschsstandard för takarbete och personlig utrustning

Befintliga tak med förankringsöglor kan i vissa fall kompletteras med horisontell vajer mellan förankringsöglor 
samt med en förankringögla i varje hörn. Röd zon blir här 18, 15 m2 eller 3,27 %.

Vid nyproduktion eller större omläggning av tak bör denna lösning med horisontell förankringsanordning med 
vajer monteras 2 m in från takkant. Röd zon blir här endast 3,44 m2 eller 0,62 %.

Horisontellt vajersystem

Förankringspunkt

2 m

2 m

37 m

15 m

2 m 7,5 m (max 10 m)

Horisontellt vajersystem, 2 m från takkant.

2 m

35 m

15 m
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APTUM Taksäkerhetssystem
- förankringspunkt och lina

Detta system är placerat så att man med 
sträckt lina inte når fallriskområde.

Detta system med förankringspunkt är pla-
cerat så att man med sträckt lina inte kan nå 
fallriskområde orsakad av pendeleffekt.

Typisk översiktplan

A.Startfäste, CFP med vajerspänne.
B. Mellanfäste, CFP, D-ring med hängare.
C. Hörnfäste, CFP, 90 graders vinkelbeslag.
D. Mellanfäste, CFP med variabelt vinkel-
beslag.
E. Slutfäste, CFP med monteringsgaffel.

Infästningarna ska monteras med ett 
avstånd på max 10m.

Obs! Värt att notera
Vajersystemet ska dimensioneras så att vid 
händelse av fall från takkanten skyddar per-
sonen att nå underliggande nivå. Systemet 
är utformat så att det ger tillfredsställande 
säkerhet vid felanvändning eller missbruk. 
Systemet tar därmed hänsyn till den mänsk-
liga faktorn.

Räcken
APTUM Taksäkerhetssytem är både diskret
och estiskt tilltalande. Det är dock inte alltid 
tillräckligt varför det kan vara nödvändigt att 
komplettera med 1,10 m höga skyddsräcken.

Pendelrisk vid takhörn och gavel. Linans 
längd 2,8 m. Kan teoretiskt hamna 0,8 m 
under takkant.

Kopplingslina
Lång 2,8 m

Förankrings- 
anordning

2 m

Kopplingslina

Förankrings- 
anordning
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 Typisk oversigtsplan for taget 
A.  Startpost – kabelstrammer
B.  Mellemliggende post  

– D-ring og kabelbøjle
C.  Hjørnepost – 90° hjørnebeslag
D.  Mellemliggende post – variabelt hjørne
E.  Slutpost – monteringsgaffel 

Posterne skal placeres med en afstand  
på maks. 10 m.

Huvudkomponenterna är tillverkade i rostfritt stål av högsta 
kvalitet AISI 316 och bär ett individuellt serienummer, så att 
de lätt kan spåras. 

1. Dynamiska infästningsanordningar,CFP som finns i olika 
utförande där man trär vajer igenom löpande vajer ge-
nom i toppmonterade hängare. 

2. Glidlås som finns både som standard och i mer avancerat 
utförande där man kan koppla in och ur sig oberoende 
vart man befinner sig i systemet.  

3. Vajerspännare med indikator som ger rätt spänning i vajer 
på 0,8 KN. 

4. Monteringsgaffel som avlutar systemet. 

5. Vinkelbeslag hörn 90 grader. 

6. Variabel vinkelbeslag som ger mer möjligt i vinklar från 
0-80 grader både vertikalt och horisontellt. 

7. D-ring med hängare som sitter i toppen på CFP och 
möjliggör att kunna röra sig fritt löpande i alla riktningar 
på taket. 

8. Vajer 8mm 7x7 i rostfritt  

9. Tätningsmuff med tätningsring som ger överlägsen tät-
het och är tillverkad av Icopal 500 P.  

10. Täckkåpa som ger en fin slutfinish med O-ring som tätar 
mot slagregn, snö och insekter.

Andra taklösningar vi kan leverera
APTUM takssäkerhetssystem (ATS) finns även för falsat tak, 
plåttak samt duktak.

Produktöversikt 
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Den enkla lösningen, om olyckan är framme. 
Med en kombinerad sele- och nedfirningsryggsäck kan 
en person nu rädda sig själv. Ryggsäcken innehåller 20 
meter kabelrulle med en bromsmekanism. I händelse 
av ett fall i rycks snöret ut (som på en fallskärm). Spo-
len i ryggsäcken sänker personen försiktigt till marken 
med en kontrollerad nedfirning. Hela räddningsproces-
sen tar bara några sekunder och väl på marken är det 
lätt att bryta sig loss från standardselen som medför 
en snabb evakuering från riskområdet.

PRD® räddningssele 
Latchways Personal Rescue Device®

Om en olycka inträffar 
Vid ett fall kan du känna dig säker med  
APTUM Taksäkerhetssystem (ATS). Syste-
met förhindrar ett fritt fall men personen är 
inte säker förrän den står med båda föt-
terna på marken igen. Den som hänger i en 
fallskyddssele ska snarast möjligt tas ner då 
det finns risk för allvarliga skador eller ännu 
värre ett dödsfall. Det är viktigt att använda 
rätt anpassad utrustning för att uppnå en 
säker och snabb evakuering vid händelse av 

Varför välja PRD® räddningssele? 
• Kräver minimal utbildning före 

användning 
• Kan användas vid temperaturer 

mellan -20 ° C till + 60 ° C 
• ATEX klassade för användning i 

explosiv miljöer 
• Om användaren inte kan  rädda sig 

själva kan enheten 
• Utlösas av en annan person 
• Kräver en minimal underhåll och 

är alltid redo för snabb och säker 
evakuering.

fall. Tidsfaktorn är avgörande där PRD 20 
fallskyddssele kan vara ett bra alternativ. Att 
lyfta upp en person på taket är i många fall 
krävande och behövs avancerad utbildning 
i räddning med rätt utrustning. Att fira ned 
en fritt hängande person neråt krävs stege, 
plattform eller annan typ av utrustning. Men 
finns det tillgängligt eller tid för det? För att 
säkerställa en optimal säkerhet på taket 
erbjuder APTUM nu en säker lösning.
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Fallskyddssystemet får endast installeras av 
certifierade installatörer och entreprenörer 
som är godkända av APTUM eller Latchways.  
Godkända entreprenörer erbjuder kompletta 
tjänster med tak och fallskyddssystem 
och kan ge dig råd om att välja rätt lösning 
för ditt tak.
 
Kontakta oss för en specifik offert 
Det är dyrt att kompromissa om kvalitet av 
taket - och fallskydd. Du kan också kontakta 
oss för vilka entreprenörer är godkända för 
installation av APTUM Taksäkerhetssystem 
(ATS) som kan lämna 15 års garanti.

Din naturliga partner inom fallskydd
www.aptumfallskydd.se

Öden 103
893 92 Bjästa
Sweden
Tel Växel +46 660 431040
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