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Hvad er BARA?
BARA är Skandinavisk Branschförening för 
Auktoriserat Rope Access.
BARA representerar individer och företag som 
använder rope access.
Alla personer och företag som erkänner, 
använder och följar rope access 
auktorisationssystem med allmänt tillgängliga 
certifieringskrav och oberoende certifieringar, 
är välkomna i BARA.
Genomskinligheten i de olika rope access 
certifieringssystem är avgörande för att förstå, 
vilken säkerhetsnivå, som följs, för att kunne se 
vad varje enskild rope access arbetare är 
certifierat i, och för att kunne sammansätta 
personer med olika utbildnings- och 
certifieringsbakgrund.
Att vara medlem i BARA innebär bland annat, 
att den enskilde rope access arbetare och/eller 
det enskilda rope access företaget uppfyller 
BARAs krav.

BARAs mål:
BARA arbetar för att;
- skapa den högst möjliga säkerhetsnivå inom 
rope access
- föra samman människor och företag som 
arbetar med auktoriserat rope access
- öka och sprida kunskap och information om 
och respekt för kvalificerad rope access
- utveckla samarbetsmöjligheter mellan olika 
rope access system, som är baserade på 
publicerade certifieringskrav
- samarbeta med myndigheterna för att öka 
säkerhet vid, förståelse för och acceptans av 
auktoriserat rope access.
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Vad är Rope Access?
Rope Access (industriell klättring) innebär, att 
man använder rep för att komma åt och föratt 
utföra arbete på en arbetsplats som ligger på 
hög höjd eller på andra svåråtkomliga ställen. 
Rope access är båda; 
- kostnadseffektivt 
- säkert
- snabbt och 
- flexibelt 
i jämförelse med, till exempel kran, skylift eller 
byggnadsställning.

Rope Access uppdrag
Spridningen och användningen av auktoriseret 
rope access har ökat dramatiskt under de 
senaste 10-15 åren, och rope access har sen 
länge varit etablerat som en säker och erkänd 
arbetsmetod. 
Applikationsområden är många; 
- inspektion, underhåll och reparation av 
vindkraftverk 
- anläggningsarbete, till exempel fogning, 
fasadrenovering, fönsterbyte, underhåll och 
service mm. 
- nybyggnation, till exempel installation av glas 
och facadelementer, inspektion 
- fönsterputsning 
- installation av reklambanderoller 
- rigging till exempel konserter, teater och 
scenarbete 
- inspektion och dokumentation av tex. 
nöjesanläggningar, broar, samt betong-och 
stålkonstruktioner etc. 
- teleinstallationer, tex. installation och 
underhåll av mobilantenner 
- röjning och säkring av klippsidor 
- inspektion, reparation och underhåll, 
inklusive rostbehandling, slipning, svetsning 
och målning på offshore-anläggningar. 
Och det kommer hela tiden nya arbetsområden.

Säkerhet och auktorisationer
I auktoriserat Rope Access används alltid minst 
två av varandra oberoende säkerhetssystem och 
två av varandra oberoende rep. 
Dessutom uförs arbete alltid i lag om minst två 
certifierade rep accessarbetare, varav minst en  
är certifierat Rope Access Supervisor. 
Således finns garanti för, att all utrustning 
regelbundet kontrolleras och underhållas, och 
att den senaste kunskapen om både utrustning 
och teknik inkluderas i arbetet. 
Dessutom finns teknisk och säkerhetsmässig 
kompetens för att lösa alla rope access 
uppgifter. 
Slutligen finns det säkerhet för, att det alltid 
finns någon tillgänglig med dokumenterat 
kompetens att utföra alla räddningar.


