Security

Samhällssäkerhet
EOD Tech
Explosiva varor

Kurser och tjänster
EOD Tech ligger alltid i framkant för att erbjuda rätt kompetens när den
behövs. Vi har resurser och kapacitet för att kunna leverera helhetslösningar anpassade efter våra kunders behov, gällande utbildningar samt
utredningar.
EOD Tech erbjuder samhällsstöd inom explosivämnesområdet och tekniskt
säkerhetsskydd.

ÅFs erfarna konsulter, med
mångårig erfarenhet från
utbildning och tjänstgöring inom
ammunitionsröjning i alla miljöer,
ger er utbildningar samt genomför utredningar inom hela ämnesområdet.

Våra kurser och tjänster
Utbildning till Föreståndare av
explosiv vara
Vår tvådagarsutbildning ger er
allt som en föreståndare behöver
för en säker tjänsteutövning.
Utbildningen är unik och den
ända i sitt slag, med ett interaktivt deltagande samt praktiska
och teoretiska moment relateras
innehållet till verkliga händelser.
Tid: 		
Två (2) dagar a´ 8h
		
inkl. lunch och fika
Kostnad:
7.400 SEK ex		
		moms /deltagare
Deltagare: 6-15st
Anmälan:
Webb-anmälan
Grundläggande utbildning om
ammunitionseffekter och explosiva varor
Denna endagsutbildning är riktad mot samtlig personal som
inom sitt yrke kan komma i kontakt med ammunitionseffekter
och/eller explosiva varor.

Utbildningen innehåller både
praktiska och teoretiska moment.
Exemplen som tas upp är från
utbildarnas egna erfarenheter.
Tid:		
En (1) dag a´8h inkl.
		
lunch och fika per 		
		omgång
Kostnad:
43.000 SEK ex
		moms/paket
Deltagare: Samtliga anställda
		
delat på två
		
omgångar
Anmälan:
Webb-anmälan
Förvaringsmöjlighet av explosiva
varor
Vi utreder och planlägger, efter
era behov och förutsättningar, en
förvaringsförmåga av explosiva
varor som överensstämmer med
gällande lagar och regelverk.
Denna tjänst inkluderar platsbesök, analys, utredning samt åtgärder för etablering av
förvaring.
Vi erbjuder en kostnadseffektiv
lösning skräddarsydd för ert
behov.
Tid:		
1 vecka från plats-		
		
besök till leverans
Kostnad:
60.000 SEK ex		
		moms

Trygghet, säkerhet
och framtid!

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag
med uppdrag inom energi, industri och
infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit
till våra kunders utveckling och framgång.
Genom att kombinera olika teknikområden
och kompetenser skapar vi lönsamma,
innovativa och hållbara lösningar för en
bättre framtid.
Vår bas är i Europa men vår verksamhet
och våra kunder finns i hela världen.
ÅF – Innovation by experience.
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