MANDAG 27. mai

FAGDAG

Alenearbeid i
Herøya industripark
Gassedeteksjon - alenearbeid - alarmrespons

►

Introduksjon om alenearbeid i industriparken

►

Hvordan kan G7 bidra til en tryggere arbeidshverdag?

►

Alarmer redder ikke mennesker. Mennesker redder mennesker.

►

Erfaringer fra Air Liquide sin første øvelse med G7

►

Tone Rabe, Vice President HSEQ

Rune Hansen, Produktansvarlig G7, Vestteknikk

Sten Jarle Sæther, Beredskapsleder i Nokas

Christian Lund, Air Liquide
Alenearbeid, eksponering og beskyttelse i hverdagen
Kyrre Andersen, yrkeshygieniker og kursinstruktør, Vestteknikk

Mandag 27. mai, Herøya industripark

Alenearbeid
i Herøya industripark
08:45 Godmorgenkaffe og velkomst
09:00 Introduksjon om alenearbeid i industriparken
- Tone Rabe, Vice President HSEQ, Herøya industripark.
09:15 Hvordan kan G7 bidra til en tryggere arbeidsdag?
- Rune Hansen, Produktansvarlig G7, Vestteknikk
Rune kjører en live demonstrasjon av G7 med alle tilhørende funksjoner. Vi vil vise 		
instrumentets bruk i praksis, men også ringe opp NOKAS alarmsentral og gjennomgå
responsrutinene. Vi gir også innblikk i de unike dataene man kan hente ut fra den
daglige loggingen til instrumentene.
10:00 Nokas Alarmsentral - Alarmer redder ikke mennesker. Mennesker redder mennesker
- Sten Jarle Sæther, Representant beredskapen, Nokas
Hva skjer når alarmen hos en alenearbeider i industriparken utløses? Nokas tar imot de
fleste alarmsystemer som finnes i markedet og er offisielt alarmsenter for G7 i Norge.
Sten Jarle gir en gjennomgang av de skreddersydde aksjonene for
G7-alarmene på Herøya industripark.
10:15

Pause

10:30 Case: Erfaringer fra Air Liquide Skagerak sin første øvelse med G7
- Christian Lund, HSEQ leder, Air Liquide Skagerak
Air Liquide Skagerak var en av de første bedriftene som implementerte G7 i Herøya
industripark. De deler sine erfaringer så langt, og kommer også med noen praktiske tips
som kan forenkle implementeringen.
11:00

Eksponering og beskyttelse i arbeidshverdagen
- Kyrre Andersen, yrkeshygieniker og kursinstruktør, Vestteknikk
Farer ved eksponering for helseskadelige og eksplosive gasser. Eksponering, grenseverdier og beskyttelse. Hvordan påvirker alenearbeid risikoen? Hva kan alenearbeideren
selv gjøre for å redusere risiko og hvilket ansvar har bedriften? Hva er de grunnleggende
forutsetningene for en trygg og sikker arbeidshverdag. Nøkkelen til gode holdninger
ligger ofte i kunnskap og forståelse for de farene en er utsatt for. Kyrre har hjulpet flere
bedrifter med å få opp bevissheten rundt farer og forebygging innen kjemisk
eksponering, verneutstyr og alenearbeid.

11:30

Lunsj og og spørsmål

