Inbjudan till konferens

Cisterndagarna
2019
Göteborg 22–23 januari 2019
Årets mötesplats för dig som arbetar
med cisterner!
• Uppdatera dig kring de nya föreskrifterna från MSB
och Naturvårdsverket

Datum
22–23 januari 2019

• Utöka din kunskap kring säkerhet och arbetsmiljö
• Lyssna till SWEDAC som informerar om
ackreditering, certifiering och kontroll

Plats
Scandic Rubinen
Kungsportsavenyn 24, Göteborg

• Ta del av det senaste inom blästring och
cisternmålning samt hur du skapar en god
samverkan mellan beställare och entreprenör

Anmälan
www.teknologiskinstitut.se

• Nytt för i år! Inspirationsföreläsning om ledarskap,
kommunikation och framgång

Urval av medverkande talare
Naturvårdsverket och MSB i samarbete – vilka är de nya kraven på cisterner för
brandfarliga vätskor?
Lars Synnerholm, teknisk handläggare
Myndigheten för samhällsskydd & beredskap

Information från SWEDAC – ackreditering, certifiering & kontroller
Kaarlo Book, bedömningsledare
SWEDAC

Den svenska reduktionsplikten – vad här hänt sedan införandet & vad kan vi förvänta oss
framåt?
Ebba Tamm, civilingenjör kemiteknik
Svenska petroleum- & biodrivmedel institutet

En Sevesoverksamhets arbete med säkerhetskultur
Anna Grunewald Thoor, head of HSSE
Preem
Partners:
Samarbetspartner:

…och många fler

Program
Tisdag 22 januari 2019
9:00 Registrering med kaffe & smörgås

12:45 – 13:35

9:30 Moderator Anneli Liljemark inleder konferensen

Naturvårdsverket & MSB i samarbete
– vilka är de nya kraven på cisterner
för brandfarliga vätskor?

Anneli har de senaste 25 åren varit verksam inom miljöområdet
med särskilt fokus på förorenade områden, och hon har
även en gedigen erfarenhet från strategiskt arbete med
miljöfrågor. Sedan snart 7 år driver hon Liljemark Consulting,
ett miljökonsultföretag med ca 15 medarbetare. Anneli har
genom åren varit moderator för flera stora konferenser, är en
flitigt anlitad föredragshållare och leder regelbundet kurser i
branschen.

•
•
•

Missa
inte!

NFS 2017:5 och MSBFS 2018:3 – vad innebär de i praktiken?
Vilka är de största förändringarna som skett?
Orientering om regelverken – detta bör du ha koll på

Lars Synnerholm, teknisk handläggare, Myndigheten för
samhällsskydd & beredskap

13:35 – 14:00

9:40 – 10:20

Gruppdiskussion kring de nya föreskrifterna
– hur påverkar de dig?

En Sevesoverksamhets arbete med
säkerhetskultur

14:00 Eftermiddagskaffe & gemensamt nätverkande

•

Säkerhetskulturens betydelse för riskhantering

•

Säkerhetsklimatmätningar 2012 och 2017 – hur ser
utvecklingen ut?

14:30 – 15:30

•

Initiativ mellan 2012 och 2017 – så har vi arbetat

Mitt val, mina mål & min framgång

•

Utmaningar och arbetet framåt för fortsatt utveckling inom
området

Under en timme släpper vi de ”vanliga”
arbetsfrågorna och fokuserar istället på den
personliga utvecklingen, ledarskap och kommunikation.

Anna Grunewald Thoor, head of HSSE, Preem

Inspir
föreläsations
ning!

•

Nya SS-EN ISO 12944 – vad bör du känna till kring nya
korrosivitetsklasser, ändrade hållbarhetsklasser och nya
generiska färgtyper?

•

Invändig cisternmålning enligt MSBFS 2018:3 – komplett
sortiment för att klara alla typer av petroleumprodukter vid
olika lagringstemperaturer

Sara Persson är fotbollsdomare i världseliten och var utsedd
till Årets domare av Svenska fotbollsförbundet under 2013
och 2016. Sara reser över hela världen där hon dömer både
landskamper och stora internationella turneringar. Inspireras
av hennes resa och utveckla din kunskap kring hur du leder
och kommunicerar för att nå framgång.
• Kvinnlig domare i herrfotbollen – kan det vara en
utmaning?
• Ta ett avgörande beslut när pulsen är som högst – hur
känns det?
• Kan mitt kroppsspråk avslöja mig då jag behöver visa mig
som starkast?
• Kan mina målbilder ta mig dit jag vill?

•

Vad skall jag välja som beläggning i cisternen? Glasfiberförstärkt vinylester, lösningsmedelsburen
fenolepoxi, lösningsmedelsfri fenolepoxi eller ren epoxi?

15:30 – 15:50

10:30 – 11:10

Reviderad standard för blästring & målning av
stålkonstruktioner & godkända färgprodukter för
invändig cisternmålning

Bengt Stewall, sales & technical engineering, Jotun

11:25 – 11:45

Vad bör du ha koll på vid upphandling av
Cisternmålning?

Frågestund & sammanfattning av dagens
presentationer & diskussioner
Skicka dina frågor till projektledaren Philip Alfredsson senast
fredag den 11 januari 2019.
phal@teknologiskinstitut.se

•

Beställarens underlag – vad bör det innehålla?

15:50 Moderatorn avslutar konferensens första dag

•

Entreprenörens kompetens – vilka krav kan du ha som
beställare?

16:00 – 18:00

•

Beställare och entreprenör i samverkan – så skapas ett bra
samspel mellan parterna

•

Checklista; kvalitet och miljö – så ser du till att kraven
uppfylls

Kurt Fredrikson, konsult, Allblästring

11:45 Lunch

Mingel & nätverkande
Passa på att knyta nya kontakter och utbyta tankar och idéer
med dina branschkollegor under ett gemensamt mingel

18:00

Anmäl din plats när du bokar konferensen

Konferensmiddag
Under kvällens arrangerade middag får du möjligheten att
fortsätta nätverkandet med dina branschkollegor under
trevliga och avslappnade former. En trerätters middag och 2
glas öl/vin ingår i konferenspriset.

www.teknologiskinstitut.se

Onsdag 23 januari 2019
9:00 – 9:40

13:30 – 14:15

Information från SWEDAC – ackreditering,
certifiering & kontroller

Sambandet mellan urbanisering & ökade
miljökrav

•

Certifieringorgan enligt MSBFS 2018:3

•

•

Cisternkontroll enligt MSBFS 2018:3 och hur man som
ackrediterat kontrollorgan ska förhålla sig till NFS 2017:5

Häftigare skyfall i kombination av fler hårdgjorda ytor ökar
kraven på olje- och tungmetallavskiljning.

•

Hänger regelverken med i utvecklingen av dagvattenrening?

•

Vad har hänt det senaste året inom den frivilliga
ackrediteringen för 5-års kontroll av oljeavskiljarsystem?

•

Vilka regnintensiteter räknar man med idag och i framtiden?

Kaarlo Book, bedömningsledare, SWEDAC

Adam Balogh, Technical Business Development Manager, ACO
Nordic AB

9:40 Förmiddagskaffe & nätverkande

14:15 Eftermiddagskaffe & nätverkande

10:10 – 11:00

14:45 – 15:30

Den svenska reduktionsplikten – vad här hänt
sedan införandet & vad kan vi förvänta oss
framåt?

Säkerhet & arbetsmiljö i praktiken
•

Vilka är arbetsmiljöverkets krav vid arbete i slutna
utrymmen, där brandfarlig vara eller kemisk vara har lagrats

•

Reduktionsplikt sedan införandet 2018 – bakgrund och
förklaring

•

Hur praktiskt arbete ska vävas ihop med kravställd
dokumentation

•

Reduktionsplikt och drivmedel ur miljö- och klimatsynpunkt –
vad är nästa steg?

Martin Karlsson, kvalitetsansvarig, JD Cisternkontroll

•

Effekterna av reduktionsplikten – hur har det påverkat
arbetet med drivmedelsstationer och cisterner?

15:30 Moderatorn summerar och avslutar konferensen

•

Sambandet mellan transport, distribution och
kvalitetssäkring – vad är viktigt att tänka på?

Ebba Tamm, civilingenjör kemiteknik, Svenska petroleum
&-biodrivmedel institutet

11:15 – 11:45

Detektering av oljor & kemikalier på
transportledningar
•

Presentation av Logstor och AVA – så ser samarbetet ut

•

Rör och miljö membran – hur ser vi på dubbelmantlade rör?

•

Detekteringssystemets uppbyggnad – hur fungerar det?

Conny Ivarsson, säljare, Logstor

11:45 Lunch
12:45 – 13:15

Provning vid besiktning av cisterner
Vid återkommande besiktning och kontroll av cisterner görs
oförstörande provning (OFP). OFP görs för att undersöka om
det finns defekter eller skador, fram för allt korrosionsskador,
som påverkar möjligheten att ha cisternen i fortsatt drift. Här
görs en beskrivning av de tekniker som används.
•

Vilken förmåga och begränsningar har de?

•

Vad krävs för en bra undersökning?

•

Framtidsspaning – nya kommande tekniker som kommer att
underlätta kontrollen av cisterner.

Mats Bergman, manager, Force Technology Sweden

www.teknologiskinstitut.se

Returadress:
Teknologisk Institut
Warfvinges väg 45
112 51 Stockholm

Avsändare: Teknologisk Institut, Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera.
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Datum

Cisterndagarna
2019

Plats

22–23 januari 2019

Scandic Rubinen
Kungsportsavenyn 24, Göteborg

Göteborg 22–23 januari 2019

Anmälan

För 26:e gången i rad är vi stolta att presentera succé
konferensen Cisterndagarna – en självklar mötesplats för
dig i branschen. Under årets arrangemang får du ta del
av en rad spännande föreläsningar som tillsammans tar
ett helhetsgrepp kring hur du bedriver ett långsiktigt och
kvalitativt cisternarbete.

www.teknologiskinstitut.se

Kontakt
Philip Alfredsson
phal@teknologiskinstitut.se
076-527 55 82

Lyssna bland annat till:
• Hur olika föreskrifter, lagar och miljökrav påverkar just ditt
dagliga arbete
• Vad de nya föreskrifterna NFS 2017:5 och MSBFS 2018:3
innebär i praktiken
• Hur ni som organisation kan driva ett framgångsrikt
säkerhetsarbete som främjar en god arbetsmiljö

Andra utbildningstips
Krishantering & Beredskap
april

Tillsammans med ledande experter och influenser från
hela energisektorn fokuserar vi på dagens utmaningar och
branschens framtid.

Sol-el 2019
september

Varmt välkommen!

Se teknologiskinstitut.se för mer info

Philip Alfredsson
Projektledare

Teknologisk Institut AB

@TeknologiskAB

Konferens

Information
T.o.m. 16 nov

T.o.m. 14 dec

Fr.o.m. 15 dec

8 980 kr

9 780 kr

10 780 kr

Kostnad för lunch och fika samt moms tillkommer.
För full återbetalning ska avbokning ske senast
4 veckor före konferensdatum. För fullständiga
villkor se www.teknologiskinstitut.se. Vi reserverar
oss för eventuella ändringar.

Con425900

Pris

#cisterndagarna10

