
Nyåpnet treningssenter 

for arbeid i høyden 

etablert i Vestfold

EIVA-SAFEX gruppen, Borgeskogen 24, 3160 Stokke



Det skjer dessverre fortsatt for mange fallulykker med dødelig
utgang eller alvorlige skader i norske bedrifter. For å redusere
antall fallulykker og for å gi praktisk trening i å arbeide i høyden,
har EIVA-SAFEX gruppen åpnet et nytt treningssenter i Stokke.
Her vil du kunne trene på å arbeide sikkert i høyden.

SIKKER JOBBANALYSE
Før en arbeidsoppgave starter, skal det foretas en risikovurdering (SJA) der
alle elementer blir vurdert. Dersom det foreligger risiko for fall, må det velges
utstyr som kan avgrense og ivareta et eventuelt fall, og som i best mulig grad
begrenser skadeomfanget. Denne analysen består også av en vurdering av
kompetansen til den eller de som skal gjøre jobben. 
For økt kompetanse og forståelse blant ledere og brukere har vi fagpersoner
som bistår med valg av riktig utstyr, planlegging, opplæring og kontroll.

Målsetningen er å forhindre ulykker. Med god opplæring og trening 
i bruk av fallsikringsutstyr, kan antall ulykker reduseres.

Det er viktig å være klar over at det er arbeidsgivers plikt å sørge for at den
ansatte har korrekt utstyr tilgjengelig, og at vedkommende får nødvendig 
opplæring i bruk av utstyret. Her kan refereres til ”Forskrift 524”.
Arbeidstaker har plikt til å bruke utstyret i henhold til de retningslinjer 
som er gitt.

”Gjør deg kjent m
i vårt nye treningssent

Nyhet!Nyhet!



En investering i økt kompetanse vedrørende bruk av fallsikringsutstyr 
er en rimelig forsikring dersom ulykken likevel skulle være ute.

Vi tilbyr opplæring i flere moduler ved vårt kurssenter på Borgeskogen, Stokke. 
Modulene kan også gjennomføres hos kunden etter avtale.

Her er noen av de kurs vi tilbyr:

MODUL 1 Fallsikringskurs
– grunnleggende kurs teori

MODUL 2 Praktisk bruk av fallsikringsutstyr

MODUL 3 Redningskurs –    
SpanSet Gotcha redningssett

MODUL 4 Kompetent person – EN 365

MODUL 5 Spesialkurs, eksempler
•  Arbeid i høyden og redning
•  Kurs for brann/redningsetater
•  Kurs for militært personell
•  Kurs for politi og sikkerhetsfirmaer
•  Tilkomstteknikk

Modulene 1-4 er kurs som vi gjennomfører enten
ved vårt treningssenter på Borgeskogen, eller
hos kunden.

Modul 5: Gjennomføres i England, hvor SpanSet
Limited UK har et stort og moderne treningssen-
ter i byen Middlewich som ligger kun 30 minutter
fra Liverpool. For å komme til Liverpool er det
rimelig direktefly fra Sandefjord til Liverpool
–retur med kort reisetid.

ed å arbeide i høyden
er og unngå arbeidsulykker”



EIVA-SAFEX 

gruppen tilbyr:

Kontakt oss for mer
informasjon og detaljer
om vårt kurstilbud og

fallsikringsutstyr.

Vertikalt fallsikringssystem

Horisontalt fallsikringssystem

• Fallsikringsutstyr

• Løfteredskap og løfteutstyr

• Konkurransedyktige priser

• Faglig støtte fra produktsjefer

• Kurs for operatører

• Eget treningstårn for fallsikring

• Årlig ettersyn, service og kontroll

• Landsdekkende gjennom egne 
enheter, partnere og forhandlere

EIVA 
VESTFOLD
Telefon 33 36 14 00
Telefax 33 36 14 01
Boks 2040
3103 TØNSBERG
Besøksadresse:
Borgeskogen 24
3160 STOKKE
vestfold@eiva.no

EIVA 
TELEMARK
Telefon 35 54 06 60
Telefax 35 54 06 66
Boks 1314, Kjørbekk
3702 Skien
Besøksadresse:
Raset 54
3735 Skien
telemark@eiva.no

EIVA/SAFEX 
AGDER
Telefon 38 12 20 30
Telefax 38 12 20 31
Boks 9192
4697 Kristiansand
Besøksadresse:
Stemmane 8
4636 Kristiansand
agder@eiva.no

EIVA 
ØSTFOLD
Telefon 69 12 86 00
Telefax 69 12 86 01
Boks 306
1702 Sarpsborg
Besøksadresse:
Hundskinnveien 95
1711 Sarpsborg
ostfold@eiva.no

EIVA 
OSLO
Telefon 23 05 06 00
Telefax 23 05 06 01
Boks 47, Bryn
0611 Oslo
Besøksadresse:
Smalvollveien 62
0667 Oslo
oslo@eiva.no

SAFEX
OSLO
Telefon 23 05 11 00
Telefax 23 05 11 01
Boks 227 Økern
0510 Oslo
Besøksadresse:
Brobekkveien 100
0582 Oslo
mail@safex.no

NIJO 
TRONDHEIM
Telefon 73 99 42 00
Telefax 73 99 42 01
Boks 1
7400 Trondheim
Besøksadresse:
Nedre Ila 68/Ila pir kai 30
7018 Trondheim
nijo@nijo.no

NIJO 
HARSTAD
Telefon 77 00 06 90
Telefax 77 00 06 95
Besøksadresse:
Stangnesterminalen 6
9409 HARSTAD
harstad@nijo.no


