Järnväg

Kommunikationen är avgörande
Det räcker inte med att ett system är säkert, säkerheten måste även kunna garanteras ihop med andra system. DEKRA verifierar och säkerställer säkerheten i det komplicerade systemet som järnvägen består av. Vi utbildar och utför högt specialiserade tjänster.

Tjänster inom järnväg
> Anmält Organ (NoBo) för alla moduler inom alla strukturella delsystem. I de projekt där vi inte arbetar som Anmält Organ hanterar
DEKRA processen för att Ni skall få en verifierat och godkänt anläggning eller fordon.

> RAMS, DEKRA hanterar din RAMS process enligt EN-50126.

> Oberoende granskare (ISA) för EN-50126 & EN-50129. DEKRA
har medarbetare godkända som ISA av både Transportstyrelsen och
Trafikförvaltningen (SL).

> Mätningar, t.ex. gångdynamik, buller & vibrationer, ultraljud.

> Assesserande enhet (ASBO) för den Gemensamma säkerhetsmetoden för riskbedömning (CSM-RA). I de projekt vi inte agerar som
ASBO assisterar DEKRA med att hantera processen, riskanalyser och
moderering.
> Besiktning av Tunga Spårgående Arbetsredskap (TSA), förstagångsbesiktning och kontrollbesiktning av alla typer av tunga spårgående arbetsredskap.

> IRIS ackreditering för certifiering av tillverkare och underhållsverkstäder.

> Provning, oförstörande- & förstörande provning, tribologi-,
material-, och fältlaboratorium.
> Kvalitet såsom revisioner och verifikation t.ex. underhålls- och
tillverkningprocesser.
> Specialister t.ex. ERTMS, EMC, hjul v.s. räl och underhållsutveckling
(RCM).
> Utbildning, processutbildning inom Anmält Organ och Assesserande
Enhet.

DEKRA
Säkerheten har varit DEKRAs lagstadgade uppdrag sedan 1925. Det är ett av världens topp 5 ledande provnings- och certifieringsföretag. Med
innovativa tjänster bidrar DEKRA till ökad säkerhet på vägen, på jobbet och i hemmet. DEKRA har ett globalt nätverk med lokal förankring som
gör det möjligt att vara leverantören i både stora och små projekt.
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Kort fakta om DEKRA-koncernen: • 5 kontinenter • över 50 länder • 263 ackrediteringar • 25 000 systemcertifieringar • 39 000 anställda
DEKRA Industrial AB
Gamlestadsvägen 2, Box 13007
402 51 Göteborg
Telefon 010 - 455 1000
www.dekra-industrial.se
Med reservation för ändringar.

DEKRA - Global partner for a safe world
DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via
oberoende besiktning, provning och certifiering.
Vi finns på 28 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom
teknisk kontroll med 44 000 medarbetare i 60 länder.

