Kurs i mottagningskontroll
Efter önskemål från våra kunder har ENRECON tagit fram en utbildning för dig
som jobbar med praktisk mottagningskontroll!
Behöver ert bolag stärka upp mottagningskontrollen vid era avfallsanläggningar?
Har de som finns på plats tillräcklig koll på hur de ska kontrollera inkommande
material? Tar ni ut stickprover ur inkommande material på rätt sätt?
Bristfällig mottagningskontroll kan bli kostsam på flera sätt. Ni kan få framtida
kostnader för saneringar, ni kan få ökade avsättningskostnader och sist men inte
minst kanske ni inte får betalt för det material som faktiskt levereras in till
anläggningen. Ni riskerar också era kundrelationer vid felaktig stickprovskontroll
där kunden påståtts leverera någonting fel när det egentligen är provtagningen som
felat.
Till detta kommer givetvis den potentiella miljöskadan av att material hanteras
felaktigt eller att fel material tas emot vid en anläggning.
Under en halvdag kommer vi att på ett mycket handfast sätt gå igenom
mottagningskontroll av tunga massor såsom jord/schaktmassor, betong, asfalt mm.
Vi kommer att ge tips om vad man ska leta efter i inkommande massor och vilka
föroreningar som syns respektive inte syns. Vi kommer även att gå igenom hur
man tar ut enklare stickprov på inkommande material, skillnaden i provtagning av
sten, betong och olika finare fraktioner. Vi kommer också att gå igenom kontroll
av asfalt – både fälttest/spraytest och provtagning.
Kursen riktar sig till personer som praktiskt arbetar med mottagningskontroll av
jord, betong, asfalt och liknande material, exempelvis maskinförare på
avfallsanläggningar, anläggningsarbeten där avfall/överskottsmassor tas emot,
vågpersonal m.fl. Vi kommer att ta det från grunden och framförallt ha en praktisk
inriktning.
Observera att kursen är helt inriktad på just mottagningskontroll på anläggning.
Kursen ger inte kompetens till provtagning ute i fält, miljötekniska utredningar
och likande.
Kursen hålls delvis vid öppna tillfällen då alla kan anmäla sig. Kursen kan också
hållas internt hos kund, normalt genom att kursledaren kommer ut och håller
utbildningen på plats på en av era mottagningsanläggningar. För interna
kurstillfällen – kontakta oss direkt för offert!

www.enrecon.se

Schema
Kursens omfattning är en halvdag där vi inleder med teori; vilka regler finns för mottagningskontroll,
tips vid praktiskt utförande av mottagningskontroll, grundläggande kunskap om de vanligaste
föroreningarna samt grundläggande teori bakom provtagning – hur ska man ta ut prov och varför ska
man ta ut det på detta sätt.
Vi avslutar med ett antal praktiska moment, provtagning av jord, asfalt, sten etc. Vi kommer också att
titta närmare på tjärasfalt, lära känna dess karaktäristiska drag och gå igenom spraytest.

8.00 - 8.10

Introduktion
Deltagarpresentation. Målsättning och begränsningar med kursen.

8.10 - 10.00

Mottagningskontroll i teorin
Vilka regler finns för mottagningskontroll? Vad ska jag leta efter – vilka kännetecken
kan knytas till vilka föroreningar? Vad syns och vad syns inte? Hur lägger jag rent
praktiskt upp min mottagningskontroll?

10.00 – 10.20 Fika
10.20 – 11.00 Provtagning, teori
Vilka metoder finns för provtagning? Vad skiljer provtagning av jord, sten, betong och
asfalt? Hur ska jag ta mina prover – vart i högen ska jag ta ut dem? Vad händer på
labbet – analyseras det jag tror analyseras?
11.00 – 12.00 Provtagning i praktiken
Vi går ut i verkligheten och genomför provtagning. Vi kommer att gå igenom
provtagning av jord och asfalt/tjärasfalt (inkl. spraytest).

Öppna kurstillfällen
Datum/Tid:

Se aktuella datum och tider på www.enrecon.se

Plats:

ENRECON:s lokaler, Hulda Mellgrens gata 2, Sisjön (Göteborg)

Kostnad:

2 900 SEK/deltagare (2 500 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 12 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.

