HSE-P, Säker anläggning

Ny eller befintlig anläggning? - Vad måste göras?
År av erfarenhet från HSE-P, hälsa, säkerhet, miljö och processäkerhetsområdet, har möjliggjort för DEKRA att utveckla en bred
kunskap. Detta gör det idag möjligt för oss att stötta våra kunder vid varje fas av ett HSE-P-projekt. DEKRA kan genom lokal
representation i många länder, vara din följeslagare och hjälpa dig att garantera trygghet, säkerhet och kvalitet.

Din trygghet, vårt arbete

Få kontroll

För att ni ska uppnå er vision om en anläggning med hög
säkerhet så krävs det att ni har kontroll. Oavsett om ni vill
förbättra säkerheten på er befintliga anläggning eller om ni
är i planeringsfasen att anlägga en ny så kan vi på DEKRA
hjälpa er.

För att undvika dyra kostnader i efterhand krävs det en
genomtänkt projektering som är anpassad till den verksamhet
som bedrivs.

Vi erbjuder en helhetslösning som kan anpassas efter era
behov där ni kan välja hela lösningen eller delar av den.

Med hjälp av vår helhetslösning som består av 6 olika delar
så får ni en bra bild av vilka krav som ställs på er och kan
därför lättare projektera för en lösning som passar er.

Vår helthetslösning är uppdelad i 6 delar:

Administrativt

Riskdimensio -

> Vi hjälper er att se över bland
annat policy, incidentrapportering, regelverk, personell
säkerhet, information till anställda samt att vi definierar
vilken säkerhet som behövs.

> Vi hjälper er bland annat att
se över om något i er verksamhet kan skapa problem, kartläggning av infrastruktur, risker
och sårbarheter med anläggningen, vilka krav finns från
exempelvis försäkringsbolag,
kriminaliteten i området.

Mekaniskt

elektroniskt

personell

> Vi hjälper er bland annat att
se över larm- och bevakningsanordningar såsom passersystem, brandlarms detektorer,
bildövervakning, driftlarm.

> Vi hjälper er att ta reda på hur
lång tid det tar för polis, räddningstjänst och väktarbolag
att åka till anläggningen så att
skyddet kan dimensioneras
efter det..

> Vi hjälper er med att se över
tilläggsskydd såsom lås, inkrypningsskydd, påkörningsskydd, säkerhetsskåp, brandskydd, sjukvårdsutrustning.

> Vi hjälper er bland annat att
kontrollera så att byggnaden
uppfyller klassningskraven,
belysningens utformning, tillfarter och parkeringar,
tomtavskiljande anordningar,
brottsförebyggande utformning kring anläggningen.

DEKRA Industrial AB

Övriga tjänster

Hos DEKRA har vi kompetens inom alla de områden som
krävs för att kunna erbjuda ett komplett tjänsteutbud inom
HSE-P, hälsa, säkerhet, miljö och processäkerhet.
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•
•
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•

Denna bredd gör oss unika och innebär att vi kan erbjuda
en helhetssyn som förenklar för dig, effektiviserar arbetet
och ger ett resultat du kan känna dig trygg med.
DEKRA Industrial AB verkar för ökad säkerhet inom en rad
branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. DEKRA finns på 30 orter i Sverige och är Europas
ledande företag inom teknisk kontroll med 29 000 medarbetare i 50 länder.
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