UTBILDNINGSMÅL
I det dagliga arbetet är säkerheten högt prioriterad när vi hanterar brandfarlig vara.
Genom ett ständigt arbete med att förbättra våra kunskaper om produkter och installationer ger vi
oss själva, våra kunder och våra medarbetare den säkerhet som man kan kräva.
Med ett sådant handlande tillgodoses även en del av de krav som finns i olika lagstiftningar och
regelverk.
Att arbeta vid en anläggning för hantering av brandfarlig vara innebär ett stort ansvar och målet är
att personal som arbetar vid sådana anläggningar skall utföra arbetet på ett säkert sätt, oavsett om
personalen är erfaren eller nyanställd.
Att kraven i regelverken uppfylls är ditt, ägarens, tillståndshavarens, företagets eller organisationens
ansvar. Det ansvaret gäller inte bara för Dig och dina medarbetare utan även Era kunder och
besökare när man hanterar brandfarliga varor. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor och förordningen (2010:1175) om brandfarliga och explosiva varor anger förutsättningarna för
vad som är ansvar för den som vistas på bensinstationer och liknande anläggningar.
De flesta olyckor beror på mänskliga faktorer, d.v.s. man har genom felaktigt beteende orsakat
skador.
Det är ett gott betyg om Du som medarbetare kan bidra till att samordna mänskliga egenskaper och
teknik till en fungerande helhet. Med ett väl förberett team visar Ni respekt för liv, hälsa, miljö och
egendom.
En anläggning där man hanterar brandfarliga varor representerar ofta ett stort kapital. Om den
försvinner, helt eller delvis försvinner troligen även Din utkomst för lång tid. Ett väl fungerande
systematiskt brandskyddsarbete är därför din bästa försäkring.
Människor, data och personliga tillhörigheter kan vara omöjlig att ersätta. Försäkringar täcker kanske
hela värdet av förlusten men det kan vara mycket svårt att återfå ett väl fungerande team.
Försäkringsbolagen kan dessutom höja självrisken upp till 10 basbelopp om regelverken inte
efterlevts.
Med ett väl fungerande brandskydd och ett effektivt systematiskt brandskyddsarbete kan du undvika
många bekymmer.
Innehållet i kursdokumentationerna är framtagna av M&R Konsulten som ensam står för innehållet.
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har endast granskat och givit råd och
anvisningar.
Kursdokumentationerna förändras kontinuerligt i takt med samhällets och regelverkens utveckling.
Därför är det är mycket viktigt att rutiner för kontinuerlig uppföljning tas fram och att medarbetare
ges tillfälle att förnya sina kunskaper regelbundet.
Ett flertal oljebolag rekommenderar ett deltagande vid våra utbildningar vart 4:e år, andra bolag
anser att kunskaperna bör förnyas vart 5:e år.
Vårt mål är att de som genomgår våra utbildningar ser till att ha en välskött anläggning som ett
bevis på att de har den kännedom och kunskap som regelverket kräver och därigenom uppfyller de
krav som där anges vilket är ett bevis på deras kompetens.
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