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Inbjudan Erfarenhetsträff 2015 

Nödnedeldning 

 
Ärende  Erfarenhetsträff 2015, Tema Nödnedeldning 

 
Datum och tid 

 

Torsdagen 10:e september 2015, kl 08:00-16 

          Plats  

 

ÅF:s huvudkontor i Solna, Fröundaleden 2 

Kallas Omkring 2-3 operatörer från vardera medlemsbruk 

Sodahuskommittén anordnar i år en ERFA-träff för sodahusoperatörer den 10 september 

med temat Nödnedeldning.  

 

ERFA-träffen kommer att genomföras på ÅF:s huvudkontor i Solna torsdagen den 10 

september kl. 08.00 – 16.00.  

 

Erfarenhetsutbytet leds av: 

- Björn Lundgren Inspecta, 

- Hans Holm från Stora Enso Skoghall (Sodahuskommitténs ordförande) samt 

- Magnus Johansson från Södra Cell Värö. 

 

Till erfarenhetsutbytet inbjuds 2-3 operatörer från varje medlemsbruk att delta. ERFA-

dagen är utan kostnad för deltagarna, men medlemsföretagen betalar resa och hotell för 

respektive deltagare. 

 

Erfarenhetsutbytet är en återkoppling från sodapanneoperatörerna direkt till 

Sodahuskommittén, det är därför angeläget att alla medlemsbruk deltar. 

 

Ankomst kvällen före med inofficiellt mingel på hotellet för de som vill. 

  

Handläggare Datum  Utgåva 

Kajsa Fougner 2015-06-24  1 

Mobil: +46-(0)10-505 54 80    

Kajsa.fougner@afconsult.com    
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Agenda för dagen: 

8.00            Välkomna, några ord om Sodahuskommittén 

8.20            Exempel på nödnedeldningar eller situationer där nödnedeldning varit nära 

                   vid bruken (operatörer från berörda bruk) 

 

9.30-10.00   Kaffe 

 

10.00          Regelverk och rekommendationer kring nödnedeldning. Nödnedeldningens 

  olika steg (Björn Lundgren, Inspecta) 

10.45          Grupparbete kring rekommendation C2 och nödnedeldning. 

 Leds av Hans Holm, Magnus Johansson, Björn Lundgren. 

 

12.00-13.00 Lunch 

 

13.00          Presentation av gruppernas slutsatser, diskussion 

14.00          Ansvar i en kritisk situation – vad gäller? (Pontus Georgsson, Pappers) 

 

14.30-15.00 Kaffe 

 

15.00          Hur påverkas sodapannan av en nödnedeldning, erfarenheter av 

 inspektioner efter nödnedeldning (preliminärt) 

16.00          ERFA-dagen är slut 

 

OBS! Deltagaren från respektive bruk skall medföra sina instruktioner för nödnedeldning 

och ha dessa till hands i gruppdiskussionen. 

 

Anmälan sker via mail till kajsa.fougner@afconsult.com, senast den 28 augusti. 

Anmälan ska minst omfatta: 

1. Namn på den anmälande fabriken 

2. Namn på samtliga deltagare 

3. Mailadress och kontaktperson för sistaminuten-information och för distribution av 

protokoll 

4. Eventuella matallergier 

 

Hotellrum finns reserverat på Radisson Blu Royal Park Hotel i Solna till avtalspris 1.490 

kr/rum. Uppge koden ÅF 385236 för att ta ett av de reserverade rummen i anspråk och för 

att få rätt pris. Vår reservation gäller till den 28 augusti. 50 rum finns reserverade. Från 

Radisson Blu Royal Park Hotel är det en promenad om 1 km till ÅF-huset där ERFA-

träffen är. Det går även SL-buss. 

 

Vid frågor om erfarenhetsträffen kontakta: 

Kajsa Fougner, 010 - 505 54 80, kajsa.fougner@afconsult.com eller  

Björn Lundgren, 08 – 5011 3095, bjorn.lundgren@inspecta.com 

 

Varmt välkommen! 
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