Funktionskontroll – Lastsäkring - Certifiering

För Dig som bedriver transport på Järnväg!

Utbildningarna riktar sig till alla
företag som i någon form bedriver
lastning och transport på järnväg.
Här följer ett urval av kurser:

Funktionskontroll godsvagnar
Grundläggande utbildning, vagn och last
enl. GCU* - Appendix 9 ”skadekatalogen”
Instruktörsutbildning funktionskontroll
Fördjupad utbildning, vagn och last
enl. GCU* - Appendix 9 ”skadekatalogen”
Grundläggande lastsäkring järnväg
Grunderna för lastning av järnvägsvagnar.
Användning av vagn, lastkapacitet, lastens
dimensioner, lastningssätt och lastsäkring.
Produktanpassad lastsäkring järnväg
Utbildning enl. kundens önskemål t.ex.
lastning av pappers-, stålprodukter mm.
Instruktör lastsäkring järnväg
Fördjupad utbildning lastsäkring järnväg
som syftar till att kunna utbilda och
rådgiva i ämnet lastsäkring järnväg

* GCU – General contract of use for wagons

BTO Terminalansvarig/lärare lastning rundvirke
Branschgemensam utbildning framtagen genom samarbetsavtal mellan BTO - Branschföreningen
Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Sveriges åkeriföretag
BTO Certifiering lastning rundvirke
Branschgemensam utbildning framtagen genom samarbetsavtal mellan BTO - Branschföreningen
Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Sveriges åkeriföretag. Ger certifierad behörighet att lasta
rundvirke på järnväg.
Lastning intermodala lastenheter järnväg
Produktanpassad utbildning för lastning av intermodala lastenheter
på järnvägsvagnar
Kodifiering intermodala lastenheter enl. UIC*-Norm 596-6
Utbildning för att få förståelse och kännedom
om kodifieringssystemet för intermodala lastenheter.

Alla utbildningar är certifierade och godkända enligt EU:s lagkrav!

Övriga erbjudanden
Expertstöd vid utredning lastsäkringsolycka och
tillbud till lastsäkringsolycka
Stöd och hjälp att bearbeta fakta, ge förslag
till åtgärder.
Rådgivning lastsäkring järnväg
Stöd och hjälp att analysera lastsäkring järnväg.

* GCU – General contract of use for wagons

T.ex. Föreslå och ta fram nya lastsätt och
skriva lastinstruktioner.
Analysera och föreslå förbättringar vid godskador.

* UIC – Internationella järnvägsunionen

Instruktör och Lärare för utbildningarna är Stanley Öberg
Stanley har en gedigen bakgrund inom branschen, med över 20 års erfarenhet inom och
utom landet, flitigt anlitad av svensk industri och dessutom upphovsman till flertalet av
dagens Lastningsinstruktioner, Utbildningsplaner och Certifieringar. Han har jobbat som
lastningsrådgivare, vagnsyningsinstruktör och med regelskrivning inom ämnesorådet
Vagn och Last. Över 10 års erfarenhet från arbete i UIC*:s arbetsgrupp för
lastningsriktlinjer. Han har arbetat med dessa frågor åt bl. a. SJ och senare Green Cargo,
BTO - Branschföreningen Tågoperatörerna och deras medlemmar.
Stanley ansvarar även för konsultation och rådgivning inom området lastsäkring
och funktionskontroll av godsvagnar, samt skriver och tar fram Instruktioner.

För ytterligare information eller frågor, kontakta:
Stanley Öberg
stanley@tcc.se
070-547 39 42

* GCU – General contract of use for wagons
* UIC – Internationella järnvägsunionen

VD Peter Hornegård
peter@tcc.se
070- 306 10 88

