Uddannelsesnyt
TEAMADAG: Risici ved brinttankstationer,
brintbiler og udfordringer ved ulykker
med elbiler og solceller
Brinttankstationer breder sig
over Danmark og Europa.
Brint er brandfarligt og opbevares under tryk på 700 bar.
Billedet er fra åbningen af
tankanlæg i Holstebro
Foto: Jens Bach
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- Risici ved brinttankstationer/brintbiler

Links til vejledninger:

Hvad er risici ved brinttankstationer/brintbiler? Hvad kan gå
galt, og hvad kan Beredskabet gøre ved det?

- Vejledning indsats i solcelleanlæg

Der er seks Brint tankstationer rundt om i landet, og flere forventes at komme til. Det er den enkelte kommune der har
sagsbehandlingen ved etableringen af anlæggene. Vi ser på
risiciene ved brintbiler og brintpåfyldningsanlæg.

- Video om indsats ved solcelleanlæg

- Ulykker i elbiler og solcelleanlæg

- Vejledning indsats brinttankstation

Hvad sker der ved ulykker i elbiler og solcelleanlæg? Hvad er
farerne for indsatsmandskabet og er der særlige hensyn til miljøet? Hvordan tackles det? Er det livsfarligt? Hvordan gribes
indsatsen an?

- Vejledning indsats elbiler

- Oversigt over vejledninger og
publikationer

- Eksperter og erfaring
Mød eksperter fra bl.a. Teknologisk Institut og Indsatspersonel
med erfaringer fra ulykker. Vi skal dyrke netværk, debattere og
udveksle erfaringer. Deltag i debatten. Stil spørgsmål, giv og få
svar.
Tid: Torsdag den 2. maj 2013 10.00—15.30
Sted: Teknologisk Institut i Aarhus,
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C
Pris inklusiv morgenkaffe og frokost: 1250,Program annonceres senere.
Tilmelding, tryk her
Arrangør: Teknologisk Institut og Beredskabsstyrelsen

Links til sider om uddannelse:
Uddannelse generelt
Her læser du om uddannelse på
Beredskabsstyrelsens hjemmeside
Undervisningsmateriale
På siden her bestiller du lærebøger,
og andre undervisningsmaterialer
Videoer
Her finder du en række videoer.
Videoerne kan bruges til undervisning og information.
Adgang for alle
Her kan du få tekst læst op.

Program og indhold er tilrettelagt efter evalueringer fra temadagen i januar.
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