
Kursprogram 2015
Arbete på hög höjd



Om Crux
Crux är etablerad som en ledande leverantör av 
utbildning och utrustning för arbete i miljöer med 
fallrisker och  i slutna utrymmen. Verksamheten 
startade 1987  och  vi  ligger  ständigt  i 
frontlinjen  när  det  gäller  kvalitet  och  säkerhet.  
 
Vårt mål är att förse våra kunder med kvalitativa 
utbildningar,  tekniska  lösningar samt  produkter 
vid  arbete  på  höjd.  Vi  erbjuder  dessutom 
kompletta  lösningar  för  arbete  i  svåråtkomlig 
miljö  såsom  schakt,  brunnar,  bassänger, 
cisterner  och  andra  slutna  utrymmen.  

Genom vår specialkompetens är vi en efterfrågad 
samarbetspartner  för  många  företag  i  deras 
arbetsmiljöarbete gällande fallskydd och arbete i 
slutna utrymmen.

2

Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB
Seminariegatan 33, 752 28 Uppsala

www.crux.se, crux@crux.se 
Tel: 018 - 55 84 50

 

Innehåll
4-5...  Tak
6......  Grundkurs Fallskydd
7......  Slutna utrymmen        
8-10.  Mast- och stolparbete
11....  Industriellt reparbete
12....  Alpint 
13-15  Rescue Pack, Räddningstjänst
16....  Kontroll av personlig skyddsutrustning
16....  Företagsanpassade utbildningar
17....  Kontaktinformation
18....  Systematiskt arbetsmiljöarbete
18....   Besiktning och kontroller
19....  Butik 
20....  Utbildningsdatum



3

Allt arbete på höjd medför risker. Även 
om man har den bästa utrustning som 
går att få, behöver man också rätt 
kunskaper för att arbeta säkert på 
höjd. 

Praktiskt inriktade kurser
Lärarledd  övning  ger  insikt  om  risker  och 
möjligheter på ett effektivare sätt än enbart teori. 
Därför  innehåller  alla  våra  kurser  omfattande 
praktiska övningar. 

Alltid två instruktörer
För  att  garantera  högsta  säkerhet  under  våra 
kurser är vi alltid minst två instruktörer där det 
ingår övningar på hög höjd.

Kurser i rätt miljö
Det är viktigt att deltagarna får uppleva den miljö 
de  skall  arbeta  i  ”på  riktigt”  och bygga upp en 
trygghet inför arbete på höjd. 

Kurserna  i  mastarbete  innehåller  alltid  ett 
moment med höjdtest där deltagarna  får vistas 
på mastens utsida på hög höjd. Kvalité och Miljö

Crux är kvalitetcertifierat enligt ISO 9001 och
miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Kurser hos er eller vid Crux anläggning
I Uppsala har vi en övningsanläggning. Här har vi 
byggt upp speciella miljöer inomhus med master, 
tak, husfasader, mm. Utomhus har vi tillgång till 
mast, torn och vindkraftverk. 

Vi kan även genomföra kurserna på plats hos er i 
er miljö. Ni väljer tid och plats och vi kan utforma 
utbildningen  efter  era  behov.  Kontakta  oss  för 
offert.

Utrustning
Under kurserna får ni låna all säkerhetsutrustning 
som behövs för att genomföra utbildningen.
Crux har ett stort sortiment med utrustning  för 
arbete på höjd som ni kan köpa direkt i vår butik 
i Uppsala eller via vår webshop: www.crux.se

I samband med kurserna får ni möjlighet att 
köpa utrustning till rabatterat pris.

 
Professionell utbildning på hög höjd



Tak
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Säkert takarbete
Kursbeskrivning
Att jobba säkert på tak ska vara en självklarhet 
för alla som vistas i denna miljö. 
Kursen  omfattar  både  teori  och  praktik samt 
innehåller  säkringsmetoder  för  arbete  på  tak 
med olika lutning och hur man beter sig på hala 
underlag. 
Vidare  behandlas  även  bedömning  av  säkra 
förankringspunkter, arbetsbryggor, skyddsräcken, 
lagar  och  normer  och  inte minst  lär  vi  ut  Crux 
unika evakueringsmetod vid ett eventuellt fall.

Målgrupp
Alla som arbetar eller vistas på tak. 
T.ex. plåtslagare, snöskottare, fastighetsskötare, 
byggare, elektriker.

Kursinnehåll
- Lagar och normer
- Arbetsplanering
- Risker
- Användning av personlig skyddsutrustning
- Arbete med arbetslina
- Val av säkra förankringspunkter
- Räddning av nödställd
- Suspension trauma

Kurslängd
1 dag

Pris 3 200:-

Komplett takarbetspaket med sele, hjälm, 15m 
rep, positioneringsdon slinga och karbiner
Pris från 3 750kr  
 
(-20% rabatt vid inköp i samband med kurs)

Repetitionskurs -  
Säkert takarbete

Kursbeskrivning
Repetition  av  tidigare  genomförd  kurs  i  säkert 
takarbete.  Vi  rekommenderar  alla  som  arbetar 
på  tak  eller  i  liknande  miljöer  att  fortlöpande 
repetera  sina  kunskaper  för  att  bibehålla  sin 
praktiska förmåga. Om du inte haft möjlighet 
att öva  tillräckligt med din utrustning så att du 
känner  100%  förtroende  för  utrustningen  eller 
din förmåga att arbeta säkert är detta kursen för 
dig.

Målgrupp
Alla som arbetar eller vistas på tak. 
T.ex. plåtslagare, snöskottare, fastighetsskötare, 
byggare, elektriker.

Förkunskapskrav
Genomförd Säkert takarbete

Kursinnehåll
- Uppdatering av lagar och normer
- Användning av personlig skyddsutrustning
- Arbete med arbetslina
- Val av säkra förankringspunkter
- Räddning av nödställd

Kurslängd
Halvdag

Pris 1 900:-



Tak
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Skotta säkert - 
Licensierad takskottare

Kursbeskrivning
Kursen  innehåller  endast  teori  och  går  igenom 
de  krav  som  ställs  på  skottare,  vakter  och 
fastighetsägare. Efter godkänd kurs får deltagaren 
ett intyg och kan därefter titulera sig Licensierad 
takskottare. 
Utbildningen  är  framtagen  av  Plåtslageriernas 
Riksförbund.

Förkunskapskrav 
Eftersom kursen enbart är teoretisk är det viktigt 
att  deltagarna  har  genomgått  Crux  praktiska 
kurs  Säkert takarbete  eller  har  motsvarande 
kunskaper  innan  de  går  Skotta säkert.  Båda 
dessa  kurser  kan  genomföras  under  en  och 
samma  dag.

Målgrupp
Alla som ska skotta snö från tak eller agera som 
vakt nere på marken vid takskottning.

Kursinnehåll
- Säkerhet på tak
- Säkerhet på gatan
- Metoder - Verkyg - Rutiner
- Kunskapsprov - Kompetensbevis

Kurslängd
ca 3 timmar

Pris enligt ök.

Fasta- och mobila 
fallskyddssystem
I syfte att öka säkerheten och effektivisera arbetet 
i miljöer där det föreligger risk för fall monterar vi 
skräddarsydda  fallskyddssystem. Systemen  kan 
vara  både  fasta  eller mobila  och  levereras  från 
några av världens ledande tillverkare.

I  samband  med  installation  genomför  vi  gärna 
en utbildning  i  säkert  takarbete eller grundkurs 
fallskydd. Kontakta oss för mer information!



Grundkurs fallskydd
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Grundkurs i fallskydd
Kursbeskrivning
Grundutbildning i användande av fallskydd. Kursen 
ger kunskap om de lagar och normer som reglerar 
arbete  på  höjd.  Teori  varvas  med  praktik  i  hur 
man använder personlig fallskyddsutrustning.

Målgrupp
Kursen  riktar  sig  främst  till  de  som  arbetar 
eller  ska  börja  arbeta  i  industrimiljöer  där  det 
förekommer risker för fall.  

Kursinnehåll
- Lagar och normer 
- Risker
- Hur man förebygger risker
- Principer för användande av fallskydd
- Arbetsplanering
- Hur man väljer rätt fallskyddsutrustning
- Användning av fasta fallskyddssystem
- Användning av mobila fallskyddssystem 
- Räddning av nödställd från höjd

Kurslängd                        
1 dag

Pris 3 200:-

Fallskyddspaket innehållande hjälm och sele
Pris från 1 580:-
(-20% rabatt vid inköp i samband med kurs)



Slutna utrymmen
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Arbete i slutet utrymme
Kursbeskrivning
Att arbeta i miljöer som t.ex. brunnar, cisterner, 
gruvor  och bassänger  ställer mycket  höga  krav 
på säkerhet och kunnande. 
Denna utbildning vänder sig till alla som arbetar 
i denna miljö. 
Vi  lär ut metoder  för att  jobba maximalt säkert 
samt  hur  räddning  ska  ske  om  olyckan  ändå 
är  framme.  Arbete  med  tripoder,  Davitarmar, 
vinschar och fallskyddsblock ingår i utbildningen.

Målgrupp
Alla  som  arbetar  i  slutna  utrymmen  t.ex  inom 
kemisk  industri,  livsmedelsindustri,  vattenverk, 
gruvor,  fartyg,  räddningstjänst  och  berörs  av  
AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.

Kursinnehåll
- Lagar och normer
- Risker i slutna utrymmen och speciella regler  
   för denna typ av arbete
- Användning av personlig skyddsutrustning
- Användning av tripod, Davitarm, mm
- Arbetsplanering
- Säkra arbetsmetoder
- Ergonomi
- Kommunikation i slutna utrymmen
- Upphissning/nerfirning vid räddning

Kurslängd
1 dag

Pris enl. offert

Vi har ett stort utbud av olika 
räddningsutrustningar. Kontakta 
oss för så hjälper vi dig att finna 
lämpligaste lösningen.



Mast- och stolparbete

Arbete på höjd - 
Mastarbete
Kursbeskrivning
Grundutbildning inriktad på arbete i master och 
torn. En stor del ligger på praktisk utbildning hur 
man skall göra för att säkert och effektivt kunna 
arbeta på höjd. 
Räddning av nödställd är ett viktigt moment som 
ingår i kursen.
Kursen  uppfyller  de  krav  som  sammanfattas  i 
mastföreskriften AFS 2000:6.

Alltid två instruktörer
För  att  garantera  högsta  säkerhet  under  våra 
kurser är vi alltid minst två instruktörer där det 
ingår övningar på hög höjd.

Kurser i rätt miljö
Det är viktigt att deltagarna får uppleva den miljö 
de  ska  arbeta  i  ”på  riktigt”.  Kursen  innehåller 
alltid ett moment med höjdtest där deltagarna 
får vistas på mastens utsida på hög höjd. 

Målgrupp
Alla som arbetar i master eller stolpar, t.ex. inom 
telekom-  och  kraftindustri,  skidanläggningar, 
kommunen mm. Denna typ av kurs är lagstadgad 
för alla som ska arbeta i master och torn. 

Kursinnehåll
- Lagar och normer
- Behörighet för att vistas i mast
- Risker
- Personlig skyddsutrustning
- Räddning av nödställd
- Första hjälpen / Suspension trauma
- Ergonomi
- Arbetsplanering
- Kommunikation
- Hissning av materiel
- Klättertekniker
- Ankare
- Knopar
- Höjdtest
- Teoretiskt prov
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Kurslängd
2 dagar, med tilläggsmöjlighet 1 dag för tak/
fasad. 

Kursen  går  att  komplettera  med  en  dag  i 
arbete på tak. 

Övrigt
Godkänd hälsoundersökning med arbets-EKG 
krävs  för  att  genomföra  kursen.  Deltagare 
måste vara minst 18 år.

Pris 6 500:-



Mastarbete - repetition
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Kursbeskrivning
Repetition av tidigare mastutbildning. 
I AFS 2000:6 står att moment såsom nertagning 
av skadad ur mast bör övas återkommande.  

Målgrupp
Personer som redan har mastcertifikat och 
behöver repetera sina kunskaper. 

Kursinnehåll
- Lagar och normer
- Kontroll av personlig skyddsutrustning
- Tyngdpunkt på övning i nertagning av    
  nödställd i mast

Kurslängd 
1 dag 

Pris 3 200:-

Mast- och stolparbete

Mastarbetspaket
Pris 6 995:-

(-20% rabatt vid inköp i samband 
med kurs)
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Mast- och stolparbete

Nertagning av nödställd 
i stolpe
Kursbeskrivning
Enligt AFS 2000:6 Mast och- stolparbete är det 
ett krav att de som arbetar i stolpe eller mast ska 
ha kunskap att ta ner en nödställd från en stolpe 
eller mast. Vi utbildar dig i den säkra och effektiva 
räddningsmetoden PSR®. Efter begäran utbildar 
vi även på EBR-metoden.

Målgrupp
Alla som arbetar i trästolpar.

Kursinnehåll
- Lagar och normer
- Risker
- Användning av personlig skyddsutrustning
- Användning av räddningsutrustning
- Prioritering vid räddning
- Praktiska räddningsövningar
- Omhändertagning av nödställd
- Suspension trauma

Kurslängd
1 dag

Pris 3 200:-

Nertagning av nödställd 
i träd
Kursbeskrivning
I AFS 2012:01 står följande: ”6.4 När flera 
personer  samtidigt  utför  trädarbete  med 
motorkedjesåg  genom  klättring  ska  minst  två 
av dessa ha utbildning i räddningsarbete för att 
kunna  ta  ned  en  skadad  person  från  ett  träd. 
Ändamålsenlig utrustning ska finnas tillgänglig 
så att en person som är skadad eller är i nödläge 
kan tas ner från trädet på ett säkert sätt”.

Målgrupp
Alla som klättrar och arbetar i träd med hjälp av 
rep och sele.

Kursinnehåll
- Lagar och normer
- Risker
- Användning av personlig skyddsutrustning
- Arbetsplanering
- Nertagning av skadad i träd
- Suspension trauma

Kurslängd
1 dag

Pris enl. offert
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Industriellt reparbete
Kursbeskrivning
Du får lära dig hur man arbetar hängande i rep på 
ett säkert och effektivt sätt. Vi utbildar i metoder 
för att ta sig uppför och nerför repet, kliva över 
kanter,  hur  man  gör  säkra  förankringspunkter 
och arbetar med back-up system. 
Därutöver utbildar vi i hur man säkrar verktyg och 
maskiner, gör riskbedömning av arbetsplatsen och 
vilken utrustning och klädsel som är lämplig. 

Kursen lär ut den arbetsmetod med två linor som 
krävs enligt föreskriften AFS 2006:4. 

Målgrupp
Kursen  riktar  sig  till  de  som  behöver  arbeta 
hängande  i  rep  för  att  utföra  sitt  arbete.  Det 
kan  t.ex.  vara  fönsterputsare,  broinspektörer, 
montörer och byggnadsarbetare.

Kursinnehåll 
- Lagar och normer
- Risker och riskbedömningar
- Suspension trauma
- Arbetsplanering
- Användning av personlig skyddsutrustning
- Självsäkring vid arbete
- Knopar, förankring av linor
- Arbete med arbetslina och back-uplina
- Nerfirning och klättring på linor
- Säker evakuering
- Säkring av verktyg och maskiner
- Räddning av nödställd från höjd

Kurslängd
3 dagar

Pris 7 500:-

Industriellt reparbete



Alpint
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Evakuering från 
stolliftar
Kursbeskrivning
Kursen  lär  ut  ett  effektivt  sätt  att  evakuera 
personer från stolliftar som stannat.

Målgrupp
De som arbetar på skidanläggningar med stolliftar. 
Liftskötare, pistörer men även räddningstjänst.

Kursinnehåll
- Risker
- Användning av personlig skyddsutrustning
- Evakuering av person från stollift

Kurslängd
1 dag

Pris enl. offert

Arbete på hög höjd för 
liftpersonal
Information
Liftstolpar definieras som master enligt AFS 2000:6 
Mast-  och  stolparbete.  Därför  rekomenderar  vi 
personal som arbetar  i  liftstolpar att genomföra 
kursen  ”Arbete  på  höjd  -  Mastarbete”.  
Mer information hittar du på sidan 8.
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Räddningstjänst

Räddning från 
vindkraftverk för 
räddningstjänst
Kursbeskrivning
Kursen  vänder  sig  till  de  som  arbetar  inom 
räddningstjänsten och består av grundutbildning 
och  därutöver  utökade  kunskaper  i  egen 
evakuering  från  höjd  och  räddning  av  en 
nödställd. Utbildningen inriktar sig på de specifika 
räddningsmetoder  och  den  utrustning  som 
används  i  vindkraftverk.  Räddningen  sker  både 
från stege och fritt hängande i luften. 

Målgrupp
Personal inom räddningstjänsten.
Hälsoundersökning med arbets-EKG krävs för att 
genomföra  kursen. Deltagare måste  vara minst 
18 år.

Kursinnehåll
- Lagar, föreskrifter och normer
- Risker
- Personlig fallskyddsutrustning
- Räddning av nödställd från höjd
- Ergonomi, arbetsplanering och kommunikation
- Klättertekniker (fasta och mobila fallskydd)
- Höjdtest
- Teoretiskt prov
- Evakuering sker även från full höjd från  
 ett vindkraftverk.

Kurslängd
3 dagar

Pris 9 400:-
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Rescue Pack
Instruktörsutbildning
Kursbeskrivning
Metodiken  är  också  planlagd  utifrån  samma 
mål  som utrustningen  i  sin  helhet. Det  innebär 
ett  kostnadseffektivt  utrustningspaket  där 
kompetensen bibehålls på stationen. 
Kursen  gör  att  ni  får  egna instruktörer  på 
stationen  som  i  sin  tur  kan  utbilda  den  övriga 
personalen.

Målgrupp
Personal  inom  räddningstjänst  som  ska  bli 
lokalinstruktörer  på  sin  station  i  arbete  på  tak 
och användning av Rescue Pack.

Kursinnehåll
- Lagar och normer
- Arbetsplanering
- Risker
- Användning av personlig skyddsutrustning
- Självsäkring vid arbete
- Nerfirning av person
- Upphissning av person
- Användning av backup-system
- Säker självevakuering vid fall över takkant
- Räddning av skadad från höjd
- Suspension trauma
- Strategi och planering vid räddning från höjd
- Metodik för hur förmågan sprids till egen  
  personal

Kurslängd
3 dagar
Utbildningen kan genomföras antingen vid Crux 
utbildningsanläggning i Uppsala eller på er egen 
station. 

Pris 7 900:- 

Rabatterat pris ges vid fler deltagare från samma 
station.

Räddningstjänst
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Rescue Pack 
påbyggnadskurs
Kursbeskrivning
Fortsättningskurser  inom  Rescue  Pack  i  olika 
miljöer enligt kundens önskemål. T.ex:
- Repetition av Rescue Pack
- Slutna utrymmen
- Räddning i mast
- Räddning från berg
- Räddning från vindkraftverk
- Avancerad bårräddning

Målgrupp
Räddningspersonal  som  redan  har  Rescue  Pack 
utbildning  eller  har  motsvarande  kunskaper  i 
arbete på höjd.

Kursinnehåll
- Räddning i olika miljöer enligt kundens    
  önskemål

Kurslängd
1 - 2 dagar

Pris från 3 200:- 

Räddningstjänst

Vad är Rescue Pack ?
Rescue  Pack  är  en  väl  genomtänkt  och 
utprovad kombination av rep, selar och annan 
räddningsutrustning  förpackad  så  att  den 
alltid är komplett och alltid omedelbart redo 
att  användas  när  larmet  går.  Utrustningen 
är komponerad för att uppfylla specifika 
operationella mål:

-  Ge möjlighet för brandmannen att vistas  
  säkert i miljö med fallrisker.

- Kunna klara säker firning eller hissning av  
  person.

-  Tillhandahålla säker backup för varje    
  inkopplad person.

Rescue  Pack  är  framtagen  för  Räddnings-
tjänsten med ett antal av produkterna speciellt 
avsedda för denna typ av verksamhet.
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Företagsanpassade 
utbildningar
Vi  erbjuder  våra  kunder möjligheten  att  få  alla 
våra kurser i egen lokal miljö. Detta gäller även 
företagsanpassade kurser.
Tillsammans med er som kund skapar vi en unik 
utbildning som är anpassad efter ert behov och 
er specifika arbetsmiljö. 

Det  kan  antingen  handla  om  en  speciell  miljö, 
speciella  arbetsmetoder  eller  utrustning  som 
kräver en anpassad utbildning. 

Med vår kompetens kan vi ge er rätt utbildning 
och ser fram mot era förfrågningar.

Varmt välkomna till oss med era frågor och 
önskemål. 

Kontroll av personlig 
skyddsutrustning
Kursbeskrivning
Personlig skyddsutrustning ska kontrolleras minst 
en gång per år av en kompetent person. Denna 
kurs ger er förmåga att utföra denna kontroll av 
företagets utrustning. (utbildningen innefattar ej 
kontroll av fallskyddsblock)

Målgrupp
Företagets  ansvariga  kontrollanter  för  personlig 
skyddsutrustning.

Kursinnehåll
Kontroll och service av bl. a.
- selar
- rep
- slingor
- karbinhakar
- glidlås
- hjälmar, mm.

Kurslängd
Halvdagskurs

Pris 3 200:-

Övriga utbildningar
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RäddningstjänstÖvriga utbildningarKontaktinformation

Bokning och information

Bokning av kurser sker enklast via anmälningsblankett på vår hemsida www.crux.se
Har du frågor och vill kontakta oss finns vi på tel: 018 - 55 84 50 eller crux@crux.se

Avbokningsregler

Avbokning av kurs mer än 14 dagar innan kurs: Ingen debitering.
Avbokning mer än 7 dagar innan kurs: Debitering av 50% av total kursavgift.
Avbokning mindre än 7 dagar innan kurs: 100% av kursavgiften debiteras.

Koordinater: 

•  N 59° 52' 17,20", E 17° 36' 25,88" (System WGS84)

•  X=6640491, Y=1600937 (System RT90)

Crux övningsanläggning, butik och kontor i UPPSALA,  Seminariegatan 33,  752 28 UPPSALA

Se
min
arie
gat
an

Börjegatan
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Systematiskt 
arbetsmiljöarbete
Behöver ni stöd med att skapa en säker arbetsmiljö 
gällande arbete på hög höjd eller arbete i slutna 
utrymmen? 

Vi arbetar med att skapa helhetslösningar där vi 
står för expertisen och har förmågan att omsätta 
problem  till  praktiska  lösningar  som  fungerar  i 
verkligheten. 

När  ni  utför  ert  systematiska  arbetsmiljöarbete 
och  känner  att  ni  inte  har  den  kunskap  eller 
förmåga som krävs för att identifiera och åtgärda 
de  risker  i  verksamheten  som  är  knutna  till 
arbetsmoment på höjder, tak, fasader, i pallställ, 
i brunnar, i schakt, i cisterner mm är det Crux ni 
ska vända er till.    

Vi  genomför  inga  kurser  i  hur  ni  som  företag 
skall  arbeta  med  systematiskt  arbetmiljöarbete 
utan vi är ett verktyg som med  fördel används 
då riskerna är kopplade mot arbete på höjd eller 
i slutna utrymmen.

Besiktning och 
kontroller
I  EU-direktiv  89-656  framkommer  att  all 
fallskyddsutrustning skall genomföra en periodisk 
kontroll med ett maximalt intervall om 12 månader. 
Enligt samma direktiv ska denna kontroll utföras 
av en kompetent person. 

Vi  åtar  oss  gärna  att  utföra  besiktning  och 
kontroller  av  er  fallskyddsutrustning.  Antingen 
skickar ni den till oss eller så kommer vi till ditt 
verksamhetsställe och utför kontrollen på plats.   

Kontakta  oss  om  ni  är  intresserade  av 
ett  serviceavtal  som  medför  periodiserad 
kontrollbesiktning  och  snabb  utbytesservice 
av  slitna  eller  trasiga  produkter.  Vårt  mål  och 
ambition  är  att  ni  alltid  ska  ha  funktionsduglig 
fallskyddsutrustning.

Ring 018-55 84 50 om du vill boka kontrollbesiktning 
av din fallskyddsutrustning.

Undersökning

Riskbedömning

Kontroll

Åtgärder

- Platsundersökning
- Inventering av befintliga   
  instruktioner och rutiner

- Analys av identifierade  
  risker

- Besikting och kontroll  
  av utrusning,    
  instruktioner och  
  rutiner
- Repetition av  
  utbildning

- Instruktioner
- Rutiner
- Utbildningsinsatser
- Rätt utrustning

Övriga tjänster
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Butik i Uppsala
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Januari 
8 Säkert takarbete / Skotta säkert 
13-14 Mastarbete 
15 Säkert takarbete / Skotta säkert 
20 Repetition Säkert takarbete 
21 Arbete i slutet utrymme 
22 Grundkurs i Fallskydd 
27 Säkert takarbete / Skotta säkert 

Februari 
3 Säkert takarbete / Skotta säkert 
4 Grundkurs i Fallskydd 
5 Kontroll av personlig fallskyddsutrustning 
10-12 Industriellt reparbete - Rope Access 
17-18 Mastarbete 
19 Säkert takarbete / Skotta säkert 
24-26 Rescuepack 

Mars 
3 Säkert takarbete / Skotta säkert 
4 Grundkurs i Fallskydd 
5 Repetition Säkert takarbete 
10 Arbete i slutet utrymme 
11 Kontroll av personlig fallskyddsutrustning 
12 Säkert takarbete / Skotta säkert 
17-18 Mastarbete  
24-26 Räddning från vindkraftsverk för 
Räddningstjänst
31 Säkert takarbete / Skotta säkert 

April 
1 Arbete i slutet utrymme 
8-9 Mastarbete 
14 Säkert takarbete / Skotta säkert 
21 Kontroll av personlig fallskyddsutrustning 
22 Repetition Mastarbete 

Maj 
5-7 Industriellt reparbete - Rope Access 
19-21 Rescuepack 
26-27 Mastarbete 
27 Säkert takarbete / Skotta säkert 
 
Juni 
2 Arbete i slutet utrymme 
3 Kontroll av personlig fallskyddsutrustning 
4 Repetition Säkert takarbete 
9-10 Mastarbete 
16 Säkert takarbete / Skotta säkert 
23-25 Rescuepack 

 
Detta är våra kurser med fasta datum.
Kontakta oss för att hitta lösningar som 

fungerar för din verksamhet

Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB
Seminariegatan 33, 752 28 Uppsala

www.crux.se, crux@crux.se 
Tel: 018 - 55 84 50

Augusti 
11-12 Mastarbete 
13 Säkert takarbete / Skotta säkert 
18 Arbete i slutet utrymme 
19 Kontroll av personlig fallskyddsutrustning 
20 Säkert takarbete / Skotta säkert 
25-27 Rescuepack 

September 
1-3 Räddning från vindkraftverk för 
Räddningstjänst 
8-9 Arbete på höjd Mastarbete 
10 Säkert takarbete / Skotta säkert 
15-17 Industriellt reparbete - Rope Access 
22 Säkert takarbete / Skotta säkert 
23 Kontroll av personlig fallskyddsutrustning 
24 Repetition Säkert takarbete 

Oktober 
6-7 Mastarbete 
13 Säkert takarbete / Skotta säkert 
14 Repetition Mastarbete 
20 Arbete i slutet utrymme 
21 Säkert takarbete / Skotta säkert 

November 
3-4 Mastarbete 
10 Säkert takarbete / Skotta säkert 
11 Kontroll av personlig fallskyddsutrustning 
17-19 Industriellt reparbete - Rope Access 
24 Säkert takarbete / Skotta säkert 

December 
1 Arbete i slutet utrymme 
2 Grundkurs i Fallskydd 
3 Säkert takarbete / Skotta säkert 
8-9 Mastarbete 
10 Repetition Säkert takarbete 
15 Säkert takarbete / Skotta säkert 
 


