
(SAP 503545)

Utbildningen omfattar 2 dagar teori varvat med genomgång av praktiska fall. Områden som behandlas är 
gasers egenskaper, användningsområden och risker. Lag om brandfarliga och explosiva varor, förordning om 
brandfarliga och explosiva varor. Lagen om skydd mot olyckor (LSO), ATEX direktivet,krav på klassningsplaner 
enligt SRVFS2004:7, riskanalys, riskbedömning enligt AFS 2002:1 samt övriga gällande lagar, regler och normer 
gällande gas.

Utbildningen vänder sig till personer som är eller skall utses till att vara föreståndare/ansvarig för en större
distributionsanläggning av gas.

08.30 - 09.00 Presentation om gasers egenskaper Bränngaser, luftgaser
09.00 - 09.15 Kaffe
09.15 - 09.50 Fördjupad kunskaper om: Acetylen, Gasol och Hydrogen
09.50 - 09.55 Paus
09.55 - 10.30 Fördjupad kunskaper om: Oxygen, Nitrogen, Argon, Helium, Koldioxid och Lustgas
10.30 - 11.00 Gasflaskor, hantering och färgmärkning
11.00 - 11.30 Gasflaskor i brand, förvaring
11.30 - 12.00 Ansvar, lagar och förordningar – föreståndarens ansvar
12.00 - 12.45 Lunch
12.45 - 13.30 Hantering av flytande gaser, skyldigheter för tryckkärlets ägare skyldigheter
13.30 - 14.00 Fortlöpande tillsyn - egenkontroll
14.00 - 14.45 Söka tillstånd – checklista
14.45 - 15.00 Kaffe
15.00 - 15.30 PED och Kemikaliebestämmelserna, tryckbärande kärl
14.45 - 15.00 Kaffe
15.30 - 16.30 Klassning av rörledning, PED-krav CE-märkning

Utbildningspaket 7 

Innehåll och mål

Målgrupp

Program dag 1

Säkerhetsutbildning. Föreståndarutbildning för
större gasanläggning med tank.
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Program dag 2

Övrig information

08.30 - 09.00 Klassning och beräkning av kemikalier
09.00 - 09.15 Kaffe
09.15 - 09.50 Verksamhetsutövarens skyldigheter enlig PED samt lagen om skydd mot olyckor
09.50 - 09.55 Paus
09.55 - 10.30 ATEX direktivet och arbetarskyddslagen
10.30 - 11.00 Klassning av explosionsfarliga områden, dokumentation
11.00 - 11.10 Paus
11.10 - 12.00 Explosionsskyddsdokumentet enligt ATEX
12.00 - 12.45 Lunch
12.45 - 13.30 Användning av gasstation
13.30 - 14.15 Förordnande av föreståndare, fullmakt
14.15 - 14.45 Kryotankar, stationens ventiler
14.45 - 15.00 Kaffe
15.00 - 15.30 Daglig inspektion och periodiska besiktningar
15.30 - 16.00 Teoretiskt prov och examinering

Prisoffert eller om du har ytterligare frågor om specifika önskemål i samband med utbildningens innehåll utöver 
ovan program, kontakta din lokala säljare eller kontakta växeln 08-706 95 00, alternativt skicka din fråga via 
e-post till oss på trainings@se.aga.com.

www.aga.se
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