
EN 15085 Svetsning av järnvägsfordon och kom
ponenter publicerades i slutet av 2007. Standarden 
ersatte DIN 6700. Användningsområdet är ny
produktion men även underhåll och reparation av 
vagnar i trafik. Standarden innehåller detaljerade 
regler kring allt som gäller svetsning och den ställer 
förhållandevis höga krav på tillverkaren. 

Svetsande företag inom svensk järnvägsindustri har 
genom åren haft relativt få regler och standarder att 
följa. De företag som däremot har tillverkat till den 
tyska järnvägsindustrin har under de senaste åren 
tvingats uppfylla omfattande krav. DIN 6700 har 
varit tillämpningsstandarden. Det har också ställts 
krav på certifiering av ett tyskt tredjepartsorgan. 
Det hjälpmedel som idag kan användas för att nå 
rätt kvalitet är EN 15085. Standarden innebär att 
liknande regler införs för alla inom EU. Styrningen 
innefattar konstruktion, produktion, inspektion, 
provning och dokumentation. Liksom DIN 6700 
anger EN 15085 krav på certifiering beroende på 
vilken typ av produkt som skall tillverkas.

Vad omfattas i EN 15085?
EN 15085 definierar olika certifieringsnivåer, vilket 
innebär att kraven nyanseras beroende på bl.a. haveri
konsekvenserna. Därför är det viktigt att initialt 
fastställa spänningskategori, säkerhets kategori och 
utifrån dessa även certifieringsnivån. De grund
läggande kvalitetskraven är de som ställs i  
SSEN ISO 3834. Vilken del av SSEN ISO 3834 
som skall gälla ges av certifieringsnivån. En rekom
mendation till tillverkare av järnvägs fordon och 
komponenter är att börja med kraven i  
SSEN ISO 3834.

EN 15085 består av 5 delar
Del 1 Allmänt
Del 2  Kvalitetskrav och certifiering av svetsande 

tillverkare
Del 3 Konstruktionskrav
Del 4 Produktionskrav
Del 5 Inspektion, provning och dokumentation

Certifiering mot EN 15085-2
Inspecta Sweden AB, Certification är som första 
 organisation ackrediterad av SWEDAC för att 
 utföra certifieringar av svets processer mot kraven  
i EN 15085. Inspecta Sweden AB är även godkänt 
som certifieringsorgan av ECWRV, European 
Committee for Welding of Railway Vehicles, för 
certifiering av tillverkare av järnvägsfordon och 
komponenter till järnvägsfordon och som användare 
av ECWRV OnlineRegister, www.en15085.net.

För att bli certifierad krävs att företaget genom 
revisioner kan visa att de följer de strikta krav som 
gäller för t ex personal, utrustning och produktions
styrning.  

En viktig del i såväl ISO 3834 som EN 15085 
är kravet att svetsansvariga är kompetenta att utföra 
det arbete som krävs. De kompetenskrav som anges 
i EN 15085 är IWE, IWT, IWS, IWP eller mot
svarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet 
vid aktuell tillverkning. När det gäller EN 15085 
skall den svetsansvarige accepteras av certifierings
organet. Detta görs vid en intervju i samband med 
förrevision eller certifieringsrevision. Tillverkaren 
skall också utse en ersättare för den svetsansvarige i 
dennes frånvaro.

Under en revision kommer certifieringsorganet 
att fokusera på följande:
•  Svetspersonal
•  Svetsprocedurspecifikationer
•  Svetsarprövningar
•  Arbetsprov
•  Teknisk utrustning
• Kvalitetskrav enligt relevanta delar av  

SSEN ISO 3834

EN 15085
Svetsning av järnvägsfordon 
och komponenter



EN 15085
Svetsning av järnvägsfordon och komponenter

Certifiering enligt EN 15085 kan även utföras i kom
bination med SSEN ISO 3834. Om tillverkaren redan 
har ett certifierat system mot ISO 3834 kan de perio
diska revisionerna samordnas. Certifieringskostnaderna 
varierar beroende på certifieringsnivå, företagets storlek 
och hur många platser man verkar på. 

En certifiering av företaget är en investering för 
framtiden. 

Hur ser certifieringsprocessen  
för EN 15085 ut?
Innan en ansökan om certifiering skickas in kan det  
vara klokt att kontakta Inspecta för att få hjälp med 
att bestämma certifieringsnivå. Hur lång tid en certi
fiering tar från ansökan till certifikat beror på hur väl 
för beredelserna är utförda och om det redan finns ett 
 fungerande kvalitetsstyrningssystem.

Certifieringen består av följande delmoment:
• Förrevision (frivillig)
• Certifieringsrevision (2 steg)
• Periodiska revisioner
• Förnyelserevision

När certifieringsrevisionen är slutförd utfärdas ett 
 certifikat som är giltigt i 3 år under förutsättning att en 
periodisk revision slutförs årligen. En periodisk revision 
säkerställer att företaget följer sitt kvalitetsstyrnings
system, samt utvärderar funktionaliteten i systemet. 
Efter 3 år utförs en mer omfattande revision liknande 
certifieringsrevisionen i syfte att förnya certifikatet.

För ytterligare information om  
certifieringsverksamheten kontakta
Inspecta  
Certification

Sofia Eliasson, tel 08-5011 3077
sofia.eliasson@inspecta.com
Peter Kihlmark, tel 08-5011 3091
peter.kihlmark@inspecta.com 
Sten Boman, tel 5011 3946 
sten.boman@inspecta.com

Du kan också kontakta våra svetskontrollanter  
på Inspectas lokala kontor. Besök vår hemsida  
www.inspecta.com.



Certifierings-
revision
(2 steg)

Ja

Förrevision
(frivillig)

Ja

Hänvisar kunden till EN 15085 i beställning och/eller 
ritningsunderlag. 

Ansökande företags
process, aktivitet

Inspectas 
process, aktivitet

Inspecta är behjälpligt vid samtliga 
moment under certifieringsprocessen.

Förrevisionen är ett frivilligt moment som syftar till att 
säkerställa att uppenbara brister identifieras och åtgärdas 
innan certifieringsrevisionen. Vanligen tar förrevisionen 
1 dag, och utförs hos företaget. *

När alla eventuella avvikelser är korrigerade och 
accepterade av Inspecta fattas ett certifieringsbesult 
och ett certifikat utfärdas.

Certifiering?

Vilken 
certifieringsnivå?

CL 2

Bedömning 
ok?

Bedömning 
ok?

Ansökan 
om certifiering

CL 1 CL 4

Slut

Förbättringar

EN 15085
certifikat
utfärdas 

Förnyelse-
revision
efter 3 år

Periodisk
revision
1/ggr år

Korrigerande
åtgärder

Nej

Ja

Nej

Avvikelser

Ja

En steg 1 – revision föregås av en dokumentgranskning. 
Under revisionen på plats granskar certifieringsteamet 
företagets förutsättningar för en certifiering. 
Under steg 2 granskas implementeringen av standardens 
och företagets egna krav. Normalt behövs 2 dagar för att 
genomföra revisionen beroende på företagets storlek och 
komplexiteten av produktionen. Eventuella avvikelser som 
noterats vid revisionen ska korrigeras inom 3 månader. Vid 
allvarliga avvikelser kan ett återbesök bli aktuellt. 

*  Om förrevision önskas kan en intervju med svetsansvarige göras i samband med denna.  

I annat fall görs detta efter inledningen av certifieringsrevisionen.



För mer information kontakta någon av våra svetskontrollanter 
vid nedanstående kontor.
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Oberoende och integritet

Inspecta i Sverige bedriver sin verksamhet i tre fristående bolag; Inspecta Sweden AB, Inspecta Nuclear AB 
och Inspecta Technology AB. Vår verksamhet är uppdelad i dessa tre bolag för att värna om vår integritet  
och vårt oberoende. Konsultativa tjänster erbjuds från Inspecta Technology AB.

Vår affärsidé – Vårt sätt att bedöma våra kunders produkter, tillgångar och verksamheter samt
integrera resultaten, skapar avgörande information för kundernas beslutsfattande.

Inspecta
Box 30100
104 25 Stockholm
Tel: 08 5011 3000
Fax: 08 5011 3001

Besöksadress
Björnstigen 87
170 73 Solna
www.inspecta.com

Group headquarters 
Inspecta Group Oy, 
Helsingfors, Finland

Falun
Box 1905, 
791 19 Falun 
Linslagarvägen 4 
Tel: 08-5011 3550
info.falun@inspecta.com
 
Gävle 
Box 443, 
801 06 Gävle 
Beckasinvägen 16  
Tel: 08-5011 3900
info.gavle@inspecta.com
   
Göteborg 
Neongatan 4B   
431 53 Mölndal 
Tel: 08-5011 3400
info.goteborg@inspecta.com

Jönköping 
Bultvägen 5   
553 02 Jönköping 
Tel: 08-5011 3800
info.jonkoping@inspecta.com
  
Kalmar   
Box 808, 
391 28 Kalmar
Lotsgatan 10  
Tel: 08-5011 3800
info.kalmar@inspecta.com
   
Karlstad   
Ramgatan 7   
653 41 Karlstad
Tel: 08-5011 3650
info.karlstad@inspecta.com

Luleå   
Box 817, 
971 25 Luleå
Nordkalottstaden 2D 
Tel: 08-5011 3750 
info.lulea@inspecta.com 
 

Malmö   
Box 401, 
201 24 Malmö
Höjdrodergatan 12
Tel: 08-5011 3200
info.malmo@inspecta.com
   
Norrköping   
Koppargatan 9   
602 23 Norrköping
Tel: 08-5011 3270
info.norrkoping@inspecta.com
   
Skellefteå   
Hallvägen 3   
931 36 Skellefteå
Tel: 08-5011 3750
info.skelleftea@inspecta.com  
 
Skövde   
Norregårdsvägen 12 
541 34 Skövde 
Tel: 08-5011 3800
info.skovde@inspecta.com

Solna
Box 7178
170 07 Solna
Björnstigen 87
Tel: 08-5011 3000
info.stockholm@inspecta.com
   
Stockholm  
Box 30100
104 25 Stockholm
Lindhagensterrassen 1
Tel: 08 5011 3000
info.csc@inspecta.com

Sundsvall  
Bergsgatan130   
853 50 Sundsvall
Tel: 08-5011 3300 
info.sundsvall@inspecta.com 
 

Uddevalla   
Bultvägen 1   
451 75 Uddevalla
Tel: 08-5011 3850
info.uddevalla@inspecta.com

Umeå   
Glimmervägen 5B   
907 40 Umeå
Tel: 08-5011 3750
info.umea@inspecta.com  
 
Vänersborg   
Vänerparken 9B   
462 35 Vänersborg
Tel: 08-5011 3850
info.vanersborg@inspecta.com
   
Västerås   
Ängsgärdsgatan 4   
721 30 Västerås
Tel: 08-5011 3700 
info.vasteras@inspecta.com 
 
Växjö   
Norrgatan 15   
352 31 Växjö
Tel: 08-5011 3600
info.vaxjo@inspecta.com  
 
Örebro   
Osmundgatan 14   
703 63 Örebro
Tel: 08-5011 3950
info.orebro@inspecta.com
   
Örnsköldsvik   
Årtullsvägen 3
891 78 Bonässund
Tel: 08-5011 3300
info.ornskoldsvik@inspecta.com
  
Östersund  
Box 245, 
831 23 Östersund
Köpmangatan 29  
Tel: 08-5011 3300
info.ostersund@inspecta.com 
 

   


