Konsekvensanalys
Bakgrund
Explosiva varor har stora energiinnehåll. Om den explosiva varan initieras oavsiktligt kan det
leda till skador på såväl människor som byggnader. Lagstiftningen om explosiva varor ställer
därför krav riskanalys. Ett första steg i riskanalysen är att göra en konsekvensanalys som kan
ge information om en fullständig riskanalys behövs.
Kursens målsättning
Kursen kommer att fokusera på de mängder som hanteras inomhus av operatörer.
Deltagarna skall efter genomgången kurs kunna utföra enklare konsekvensanalyser och kunna
bedöma om konsekvenserna är rimliga. Deltagarna skall efter genomförd kurs kunna bedöma
utförda konsekvensanalyser. Kursen ska leda till ökat skyddsmedvetande. Deltagare ska också
få en förståelse för varför skyddsutrustning är nödvändig och varför instruktioner ska följas.
Vilka skall gå kursen?
Kursen vänder sig till personer som ska utföra konsekvensanalyser, ska initiera
konsekvensanalyser, ska granska konsekvensanalyser och använda resultatet av
konsekvensanalyser. Exempel på sådana personer är chefer, föreståndare,
arbetsledare/förmän, konstruktörer, beredare, processingenjörer, kvalitetstekniker, personal
verksamma inom provning/testning, utvecklingspersonal, kvalificerade operatörer,
instruktörer och operatörsutbildare.
Tid
Lunch till lunch den 1 och 2 april 2020.
Plats
Best Western Arlanda Hotellby, Bristagatan 22, 195 60 Arlandastad
https://www.arlandahotellby.se/
Anmälan
Sista anmälningsdag är den 3 mars. Antalet deltagare är begränsat till 22.
Kostnad
8 400SEK exkl. moms
I priset ingår logi, luncher, kaffe och middag. Dokumentation erhålls i form av ett
kompendium.
Medverkande
Per Alenfelt
Erik Nilsson

Program enligt nedan

Hansson PyroTech AB
Erik Nilsson AB

Program
Onsdag den 1 april
Tid

Aktivitet

11:30

Gemensam lunch

12:15

Kursinformation

12:30

Inledning





12:50

Varför gör vi riskanalyser?
Repetition; detonation, deflagration
Vad tål en människa?
Vad tål en byggnad?

Tryckverkan






Stötvågsverkan
Tryck
Laddning på mark
Kompensation för olika energiinnehåll
Övningsexempel med genomgång

15:00

Kaffe

15:30

Värmeverkan





Värmestrålning
Skadekriterier
Skaderadier
Övningsexempel med genomgång

17:30

Slut för dagen

19:00

Gemensam middag

Torsdag den 2 april
Tid

Aktivitet

08:00

Splitter






09:00

Splitterstorlek
Utgångshastigheter
Bromsning i luft
Genomslag i olika material
Övningsuppgift med genomgång

Skydd





Skyddskläder
Fysiska skydd
Skyddsglasögon
Tester av skydd

10:00

Kaffe

10:20

Skydd (fortsättning)

11:45

Diskussioner, avslutning och utvärdering

12:30

Gemensam lunch

Välkomna!

