Utbildning av besiktningsman
för pallställ och andra ställage

Enligt Arbetsmiljöverket författningssamling AFS 2006:4 (Användning av arbetsutrustning) ska en undersökning och riskbedömning av pallställ och andra ställage
göras för att på så sätt säkerställa att de kan användas med betryggande säkerhet.
Regelbundna kontroller är krav

Utförande av expertbesiktning

Okulär kontroll ska ske av lagerinredning varje vecka eller med andra regelbundna intervall utifrån
riskbedömning. Var 12:e månad ska besiktning ske av
en utbildad person (expertbesiktning) som ska säkerställa den årliga kontrollen enligt SS-EN 15635.

Ett alternativ till att utbilda egen personal för att utföra den årliga expertbesiktningen är att låga Monticos
egna besiktningsmän genomföra besiktningen. Kontakta oss för mer information.

Utbildning av besiktningsman

Utbildningens innehåll

Montico utbildar befintlig personal till att bli besiktningsmän som själva kan utföra expertbesiktningen
som ska ske var 12:e månad. Vi ger kunskap i vilka
regler som gäller för exempelvis utvärdering av skada
på bärbalkar, rutiner för åtgärder vid skador, regler för
mätning och klassificering av skador på stolpar och
stag och belastningsskyltar.
Utbildningen genomförs på plats på företaget då teoretiska moment blandas med praktisk besiktning av
utvalda existerande pallställ eller annat ställage.
Utbildningen avslutas med certifiering och utfärdande
av certifikat som är giltigt i fem år. Efter genomförd
utbildning och godkänd certifiering har deltagaren
kunskap om hur den regelbundna kontrollen genomförs samt ansvara för den årliga expert
besiktningen.

• Lagar, regler och standarder
• Myndighetsföreskrifter
• Teknikkunskap/ställagelära
• Kontrollprocedurer och rutiner
• Besiktningsmetodik
Utbildningen tar ca 8 timmar i anspråk..

Anmälan görs direkt på vår hemsida www.montico.
se/företagsutbildningar. Har du funderingar kring
utbildningen är du välkommen att kontakta oss på
telefon 0200-76 70 00.

www.montico.se

Om Montico
Montico som din utbildningspartner
Komplett matchningsföretag
Vi levererar kvalitetssäkrade helhetslösningar till dig och ditt företag.
Gedigen erfarenhet
Vi har mer än 20 års erfarenhet i
branschen.
Vår kunskap, din trygghet
Vi erbjuder spetskompetens inom
samtliga våra utbildningar, tester och
valideringar.

Montico är ett komplett matchningsföretag
som erbjuder helhetslösningar till företag och
privatpersoner inom rekrytering, bemanning
och utbildning. Montico har närmare 1 000
anställda varav cirka 800 är konsulter utplacerade
på uppdrag hos kund. Vi utbildar drygt 1000
deltagare per år i anpassade företagsutbildningar.
Montico har kontor på ett 20-tal orter i Sverige
med huvudkontor i Tranås samt ett kontor i Polen
för internationell arbetskraft.

För mer information
På vår hemsida www.montico.se hittar du mer
information om Montico och våra utbildningar.
Där hittar du också ditt närmaste kontor. Ring
oss på telefon 0200 -76 70 00 så berättar vi mer!

Flexibla
Det är ditt behov som styr.

www.montico.se

