Kurs i miljö och masshantering
ENRECON AB erbjuder en skräddarsydd
miljöutbildning för dig som arbetar med
masshantering!
Under en heldag kommer vi att gå igenom vilka
miljöregler som gäller vid grävarbeten, transport och
mottagning av olika typer av massor. Vi kommer
också att ha fokus på provtagning. Målet med kursen
är att du skall kunna göra enklare klassningar av
massor utifrån analysrapporter samt själv kunna
genomföra enklare provtagningar.
Kursen riktar sig till dig som arbetar med
schaktarbeten, transport, mottagning eller annan
hantering av överskottsmassor. Vi kommer att ta det
från grunden så du behöver varken någon
universitetsutbildning eller tidigare erfarenhet av
föroreningar i mark.
En endagarsutbildning ger inte tillräckligt underlag
för att kunna utföra mer kvalificerade miljötekniska
markundersökningar eller hantera komplicerade
tillståndsprocesser. Målet är att ge deltagarna
verktygen till att kunna hantera enkla situationer på
ett korrekt sätt, samt kunskapen att kunna avgöra när
mer kvalificerad hjälp bör sökas.

www.enrecon.se

Schema
8.00 - 8.15

Introduktion

8.15 - 10.00

Miljöregler
Vi kommer att översiktligt gå igenom de regler som gäller inom miljö- och
avfallsområdet. När krävs anmälan/information till kommunen? Vilka regler
gäller kring återanvändning av massor? Vilka skyldigheter har jag som
fastighetsägare/entreprenör/transportör/mottagare? Hur lägger jag rent
praktiskt upp kontrollen av massor?

10.00 - 10.30 Fika
10.30 – 12.15 Föroreningar och analyser
Vilka föroreningar kan vi ha att göra med? Vilka föroreningar skall jag
analysera? Hur vet jag om det finns PCB i min jord? Vad händer på labbet?
Vad är skillnaden mellan totalhaltsanalys och laktest? Kan man lita på sina
analysresultat? Hur tolkar jag analysrapporten? Vilka riktvärden finns?
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.30 Provtagning av jord och avfall
Vilka metoder finns för provtagning? Hur skall jag ta mina prover? Vad kan
jag provta själv och när ska jag tillkalla en specialist?
14.30 – 15.00 Fika
15.00 – 16.00 Provtagning i praktiken
Vi går ut i verkligheten och genomför provtagning av jord i praktiken. Vi
kommer att avsluta med att alla kursdeltagare var och en för sig provtar ett
och samma material. Alla prover kommer att skickas för analys – kommer de
att visa på samma resultat?

Datum:

Se aktuella datum på www.enrecon.se

Tid:

Kl. 08.00 – Ca 16.00

Plats:

SCANDIC MÖLNDAL, Barnhemsgatan 23, Mölndal

Kostnad:

5 600 SEK/deltagare (4 700 SEK/deltagare för tidigare kunder till ENRECON).
Priser exkl. moms.

Anmälan:

Anmälan görs på www.enrecon.se
Avbokningsvillkor meddelas i samband med att anmälan fylls i. Reservation för slutförsäljning,
max 14 deltagare/kurstillfälle. Kurser kan komma att ställas in vid få anmälningar.

Kontakt:

Niklas Ander, tel. 070-812 83 66, e-post: niklas.ander@enrecon.se

OBS! Medtag oömma kläder för fältprovtagning. Ett enklare ”provtagnings-kit” att ta med
hem ingår i utbildningen.

