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Klätterservice i Norden AB är en leverantör av tjänster utförda via reparbete. Vi har sedan 2007 varit
engagerade i arbete på hög höjd och våra reparbetare har internationella certifikat från både SPRAT
och IRATA. Våra 4 affärsområden är Infrastruktur & industri, Bygg & fastighet, Innovation och
Utbildning. Företaget utgår från Stockholm och har 20 anställda.

Nyhet
Smart lösning för inspektion av personlig skyddsutrustning
Var 12:e månad ska personlig skyddsutrustning inspekteras och loggbokföras. Ansvaret ligger
på arbetsgivaren. På marknaden finns idag ett flertal anpassade digitala system för att
underlätta inspektioner, men det kan vara svårt att skapa en ny rutin. Klätterservice har tagit
fram en helhetslösning för sina kunder.
- Vi har lång erfarenhet av hantering av personlig skyddsutrustning och kan erbjuda våra
kunder en lättöverskådlig databas med inspektionsresultaten, berättar Christophe Dance ppeinspektör på Klätterservice. Vi kan inspektera utrustningen antingen ute hos kund eller i våra
egna lokaler, fortsätter han.
Helhetslösningen innebär att auktoriserade inspektörer från Klätterservice loggar all befintlig
utrustning i en databas. I systemet sparas inspektionsresultaten för varje artikel och när det är
dags för nästa inspektion skickar systemet en påminnelse. Det är enkelt att lägga till nya
artiklar, produktdatablad eller annan dokumentation som är av vikt för ett säkert handhavande.
Arbetsgivaren får via databasen direkt en överblick över utrustningen och dess skick.
Få arbetsgivare känner till kravet om regelbundna inspektioner och okunskap och slarv leder
till osäkra arbetsplatser men även sanktionsavgifter. Behovet av strukturerade ppeinspektioner har lett till att Klätterservice har valt att tydligare erbjuda tjänsten.
- Inom marknaden för reparbete är säkerheten högsta prioritet, berättar Christophe. För oss på
Klätterservice är det en självklarhet att inspektera, identitetsmärka och loggbokföra all vår
utrustning. Vi har förstått att många arbetsgivare har svårt att skapa fungerande rutiner. Det
ligger i allas intresse att arbetsplatser är trygga och vår erfarenhet och kompetens kan bidra
till detta, avslutar Christophe.
I kravställandet för inspektionerna ingår att alla delar i utrustningen ska ha unika
identitetsnummer, inspektionerna ska ske minst var 12:e månad och allt ska föras in
i loggbok. I definitionen för personlig skyddsutrustning ingår all utrustning som skyddar mot
hälso- och säkerhetsrisker, exempelvis skyddshjälmar och fallskyddsutrustning.
Några exempel på kunder till Klätterservice är Akademiska Hus i Lund och Gröna Lunds
Tivoli.
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