Utbildningsdag

Hantering av
brandfarlig och
explosiv vara
MÅL
Utbildningens mål är att ge deltagarna förståelse för hur arbete med biogas och annan brandfarlig och
explosiv vara ska bedrivas på ett säkert sätt vid deras anläggning.

Kursens innehåll
Kursen pågår mellan kl. 10.00 – ca 15.00. Lunch mellan kl. 12.00 – 13.00

Adress
Nitoves AB
Nitoveskonsulterna
Kneippgatan 2
603 36 Norrköping

•

Gasernas allmänna egenskaper ur säkerhetssynpunkt

•

Orientering kring laga, förordningar och föreskrifter

•

Orientering kring branschstandarder BGA och EGN

•

Gasföreståndarens ansvar och befogenheter

•

Risker, riskhantering och riktlinjer för säkert arbete

•

Lågtryckssystemets och uppgraderingsanläggningens (i det fall detta finns) uppbyggnad

•

Ex-klassning och instruktioner vid arbete i explosionsfarlig miljö

•

Gasdetektion, larmgränser och insatsplan

•

Förebyggande underhåll enligt BGA 17

•

Kontroller enligt lagstiftning

•

Rundvandring på anläggningen med fokus på det vi pratat om under dagen

Telefon
+46-73-502 00 95
Fax
+46-11-13 31 04

E-post
anna.vestling@nitoveskonsulterna.com
Hemsida
www.nitoveskonsulterna.com

Org. Nr
556757-1285
Innehar F-skattsedel
Bankgiro
310-9931

KURSINFORMATION
Kursledare
Anna Vestling, Nitoves AB
Anders Magnusson, Nitoves AB
Kursavgift
2 600 kr/deltagare för en grupp om 5 personer
Totalt 13 000 kr.
För varje deltagare utöver 5 personer blir kostnaden
2 300 kr/deltagare.
Kursen hålls ej för en kostnad lägre än 13 000 kr.
Resekostnad samt eventuell logi tillkommer.
I priset ingår lunch, utbildningsmaterial och kursintyg.

Plats
Kursen hålls i Era lokaler.

Anmälan
Via hemsida: www.nitoveskonsulterna.com.
Via telefon: 073 – 50 200 95
Avbokning
Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften.
Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.
Frivillig litteratur
Möjlighet finns att beställa följande litteratur i samband med kursanmälan.
Beställd litteratur kan ej avbokas.
•
•

Adress
Nitoves AB
Nitoveskonsulterna
Kneippgatan 2
603 36 Norrköping

Anvisningar för biogasanläggningar BGA 2017.
1 350 kr + frakt
Energigasnormer EGN 2017.
4 300 kr + frakt
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