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ARENTO UTBILDNING
GASOL

GASOL ÄR en praktisk energikälla när el inte finns

tillgängligt, och används vid många typer av arbeten.
Men hanteringen är inte riskfri och lagen ställer krav på
de ansvariga. Arentos utbildning ger dig kunskaper och
erfarenheter för att tryggt, säkert och i enlighet med
lagen arbeta med gasol.
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Målet med denna utbildning är att du som

UTB I LD N I NG E N S LÄNG D:

användare ska få praktiska och teoretiska

Halvdag.

kunskaper för att hantera gasol på ett

Utförs gärna i anslutning till en

ansvarsfullt och säkert sätt, och se till att

befintlig gasolanläggning. Klädsel och

installationen följer de krav som lagen ställer.

utrustning meddelas när bokning sker.

I vår gasolutbildning går vi igenom gasol-

I N NE HÅLL:

föreståndarens roll, ansvar och befogenheter.
Genom såväl teoretiska som praktiska
moment får du veta mer om gasolens
egenskaper, vad som krävs vid bygge av
en gasolanläggning med tanke på både
installation och förvaring av gasol. Vi går
igenom hur lagen och tillsynen fungerar, ger
dig verktyg för självständig riskbedömning
och lämpliga åtgärder vid tillbud.
Utbildningen syftar till att ge de insikter
och praktiska kunskaper som krävs av en
gasolföreståndare enligt. Lagen

•

Myndigheter, lagar och
förordningar

•

Riskbedömning

•

Explosionsfarlig miljö

•

Anmälan om hantering av
brandfarlig vara

•

Gasolens egenskaper

•

Gasolutsläpp, bränder och olika
typer av olyckor

•

Åtgärder vid tillbud

•

Lagring och hantering av
gasolflaskor

om brandfarliga och explosiva varor,
LBE 2010:1011.
Kursen avslutas med ett skriftligt prov.
Efter godkänd kurs utfärdar vi ett diplom
som visar att du genomgått utbildning för

gör di n i ntr e ss ean mälan

säker gasolhantering.

till ditt närmaste kundcenter.
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