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KANTSIKRINGS-
SYSTEMER FOR 
ANLEGGSPROSJEKTER

Anleggsprosjekter er en av de viktigste områdene innen byggebransjen og er et viktig 

investeringsområde for myndigheter som ønsker å stimulere til fremtidig vekst. 

Det innebærer flere og flere store infrastrukturprosjekter de neste årene, der hvert 

enkelt innebærer unike utfordringer for sikkert arbeid i høyden.

Combisafes utvalg av fleksible og innovative kantsikringsløsninger kombinert med 

en god forståelse av sektorene vi arbeider innenfor og støttetjenestene, gjør at vi 

kan håndtere høydeutfordringene til kundene ved å tilby robuste, kompatible og 

kostnadseffektive kantsikrings- og adgangsløsninger. Combisafes produkter gir ikke 

bare påliteligheten og et mye høyere sikkerhetsnivå enn tradisjonelle systemer, 

men også omfattende teknisk support og opplæring på stedet innen fallsikring 

og forebygging.
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Brokantfeste
Et kompakt feste som raskt settes i bruk, 
hovedsakelig utformet for konstruksjons-
ledd på brokonstruksjoner og andre 
bjelkeanvendelser.

Vertikaltvinge
Justerbar for ulike bjelkestørrelser og  
ideell for små bjelker, oppkragede bjelker 
eller spunter.

Bjelkeavstengerfeste
Brukes til å feste til formbjelker og 
tilsvarende forskalingssystemer. Det 
finnes to modeller for formbjelker med 
en flenstykkelse på 40 mm og 60 mm.

SIKKERHET OG 
MONTERINGSVENNLIGHET

Alle systemene til Combisafe er designet 
for å redusere risikoen ved og behovet for 
arbeid i høyden ved at så mye som mulig 
kan forhåndsmonteres på bakkenivå.

Stort utvalg av fester tilfredsstiller behovene 
i de fleste anleggsprosjektene.

Bjelke- og kantsikring løftes på plass  
som én enhet.

Byggtrapp gir rask og sikker tilkomst i kai-
områder, utgravninger eller mellom etasjer.

Fordeler

•  Sikkerhet og overholdelse. Alle systemene til 

Combisafe overholder all relevant lovgivning, 

inkludert EN 13374 og kravene til midlertidig 

kantsikring iht. EN 13374 klasse C og utover

•  Kvalitet. Combisafes systemer er robuste og 

slitesterke, som gjør dem ideelle for tidsrammene 

og de fysiske kravene i store anleggsprosjekter.

•  Redusert behov for arbeid i høyden. Kantsikrings-

systemer festes på bakkenivå og heises på plass, 

noe som reduserer faren for arbeiderne. 

•  Reduserte monteringstider. Raskere og enklere 

montering gir raskere fremdrift i prosjektet.

•  Reduserte arbeidskostnader. Montering av person 

med den nødvendige kompetansen i stedet for 

kvalifiserte stillasarbeidere. Rask å demontere uten 

spesialistkompetanse på anlegget.

•  Fleksibilitet. Grunnleggende komponentsett kan 

brukes på en rekke ulike bruksområder.

•  Utformings- og monteringssupport. Full utformings-

tjeneste og teknisk support for å sikre full integrering 

av kantsikringsløsninger i prosjektene. 

•  Tidsbesparende. Mange Combisafe-systemer har 

sikkerhetsrekkverk og effektiv avstengerstøtte 

i en og samme løsning, noe som reduserer 

tiden som går med til å montere et komplett 

kantsikringssystem. 

Produkter
Følgende Combisafe-produkter brukes i stor grad 

i anleggsprosjekter, noe som gir et stort utvalg av 

løsninger i de fleste prosjekt- og byggemetoder:

Rekkverksnett i stål (SMB) Standarden for kantsikring 

i mer enn 10 år og fremdeles et fokusområde. Den 

siste SMB-løsningen til Combisafe er sterkere, lettere 

og enda mer holdbar og fleksibel for økt sikkerhet og 

produktivitet.

SMB Stair En systemløsning som er enkel å bruke og 

som gir ytterligere kantsikring i trapper, som ofte er 

problemområder på anleggsplasser når det gjelder 

sikkerhetsplanleggingg.

SMB Beam Et valgfritt sikkerhetsrekkverk utformet 

for bruk sammen med vår standard kantsikring. 

Gir mulighet til å arbeide gjennom kantsikringen 

ved kledningsarbeid’.

Hengeplattform Combisafes hengeplattform er en 

modulær arbeidsplattform som er lett å montere og 

som kan festes på utsiden av konstruksjoner uten at 

man trenger å begrense området nedenfor. 

Byggtrapp Trappene, som er i galvanisert stål, fås i 

seks lengder og kan settes sammen og støttes til et 

enkelt løp på opptil 7,5 m. Egnet for kaiområder, 

tilkomst til utgravninger og mellom etasjer.

Fester
Nedenfor ser du de tre festene fra Combisafes utvalg som brukes mest i anleggskonstruksjon. Se tabellen nedenfor for flere alternativer. 

Hvis du ikke ser det du leter etter, kan du kontakte oss direkte da vi er helt sikre på at vi har en løsning som vil dekke dine behov.

Her er allsidigheten til multitvingen  
vist på en midlertidig demning

Vertikaltvinge kombinert med SMB 
til å hindre at folk og avfall faller ned 
i åpne utgravninger

Hengeplattform gir en modulær arbeids-
plattform som er rask å montere

* Se brosyren over festeinnretninger for flere detaljer

Produktnavn Referanse*

Balkongfeste 1

Brofeste 2

Brystvernsplate 4

Fasadearm 7

Plattendekke feste 8

Plattendekke kantfeste 9

Platefalsfeste 10

Fleksfeste 11

Frontfeste 12

Smygvinkelfeste 13

Produktnavn Referanse*

Multitvinge 14

Multifot 15

Innstøpningshylse/plastplugg 16

Avstengerfeste 17

Trappefeste 18

Stålbjelketvinge 20

Vinkelfeste 23

Vinkelfleksfeste 24

Vertikalrørfeste 25

Sveiset hylse 26



Prosjekt: Pont de la Caille, Allonzier-La-Caille, Frankrike

Klient: Le conseil Général de Haute Savoie

Entreprenør: DV Construction and VSL, Bouygues Construction France

Produkter: SMB S-System, overdel til rekkverksnett, stolper og byggtrapper

Den 150 m høye broen Pont de la Caille som forbinder Cruseilles med 

Allonzier-La-Caille, ble renovert i 2010. Under renoveringen måtte de 

ha et fallsikringssystem som var raskt og enkelt å sette opp, som kunne 

tåle høye vindstyrker og som kunne gi avfallssikring. Entreprenørene DV 

Construction og VSL brukte over 200 SMB-er, overdeler til rekkverksnett, 

sikkerhetsstolper og byggtrapper til kantsikringen i dette prosjektet. 

Ferdigstilt ved utgangen av 2011.

Pont de la Caille

Vitnesbyrd
”Med en total høyde på 150 m trengte vi en spesiell kantsikringsløsning til dette prosjektet. Det modulære systemet til Combisafe viste seg å 
være den beste løsningen. Ved å bruke rekkverksnettene kunne vi beskytte arbeiderne langs kanten av broen i tillegg til å blokkere sikten til 
den dype kløften nedenfor, noe som fikk dem til å føle seg mye tryggere, spesielt i fase 1 da de jobbet med dekket på broen.”

José Guimaraes, anleggssjef, DV Construction

KUNDEEKSEMPEL

www.combisafe.com

Full utformingstjeneste 
Intelligent planlegging er den største 
bidragsyteren til anleggssikkerhet. I tråd 
med dette prinsippet yter Combisafe en 
full utformingstjeneste for å integrere 
den mest hensiktsmessige, sikre og 
kostnadseffektive kantsikringsløsningen 
for ditt prosjekt. En slik utforming av 
sikkerhetssystemer i en så tidlig fase av 
prosessen som mulig, vil sikre optimal 
sikkerhet, overholdelse og prosjektflyt. 

Combisafes designere bruker de aller 
nyeste modelleringsprogrammene fra 
ledende utviklere, i tillegg til avanserte 
informasjonshåndteringssystemer.

Lovgivning og overholdelse
Alle kantsikringssystemene til 
Combisafe er utformet iht. den 
europeiske standarden for kantsikring, 
EN 13374. Etter disse omfattende 
retningslinjene kategoriseres systemene 
etter ytelse fra klasse A, for sikring 
av flate arealer og hellinger opptil 
10 grader, helt opptil klasse C, for 
overflater med en helling på mellom 
45 og 60 grader. 

Markeder
Combisafes kantsikringsløsninger 
brukes i en rekke større anleggs- og 
infrastrukturprosjekter i en rekke 
sektorer, slik som: 

•	 Flyplasser
•	 Energi
•	 Vi og jernbane
•	 Vannbehandling 
•	 Avfallshåndtering
•	 Grunnarbeider


