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Seminarium om Processdesign + Bästa Exjobbet 
Tisdag 3 mars 2020 
Nouryon Pulp and Performance Chemicals, Bohus (vägbeskrivning bifogas) 

Program  
8.00 Studiebesök, Nouryons Verksamhet  
   
9.30 Fika och mingel  
   
10.00 Inledning, på gång i IPS Mats Lindgren, 

IPS 
   
10.20 Säker processdesign – Principer och exempel.  

Presentation av IPS nya skrift, ”Säker process design”.  
Alla deltagare får ett ex av den första upplagan. 

Jonas Rudling, 
pidab 

   
11.10 Osäker processdesign – Några dåliga exempel 

Några exempel och goda råd hur man undviker olika 
designfällor. 

Per Cronberg 
Löfmarck, 
Kiwa 

   
12.00 Lunch  
   
13.00 Bästa exjobbet 2019 

Herbert William Heinrich is one of the most influential 
pioneers within safety. His concepts, originally from the late 
1920s, influence safety practice and theory, even today. In 
recent years, Heinrich’s legacy received increasing critique, 
also from contemporary safety authors that generally are 
counted among the ‘new view’. This thesis explores how 
‘new view’ thinkers/authors discuss Heinrich and whether 
they apply the approaches they advocate to his work. 

Carsten 
Busch, Mind 
The Risk 

   
14.00 Eftermiddagsfika  
   
14.30 Årsstämma (se separat kallelse och dagordning)  

Välkomna! 
Seminariet är öppet för alla anställda i IPS medlemsföretag och särskilt inbjudna. Anmälan 
via kalendariet på www.ips.se senast den 27/2! Ange om du deltar på studiebesöket eller 
enbart seminariet. Det är ingen anmälningsavgift, men om du uteblir utan avanmälan kostar 
det 1000 kr. Mejla anmalanips@demogroup.se vid frågor eller förhinder.  
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Praktisk information 
  
Skyddskläder kommer att finnas att låna för alla som deltar på studiebesöket. Det finns dock 
inte skyddsskor, utan hättor som man drar över sina privata skor. Vill man hellre ha sina 
egna skyddsskor går det bra. 
 
Adressen är: 
Nouryon Site Bohus 
Färjevägen 1 
445 80 Bohus 
  
Det går att åka tåg eller bil till site Bohus. Om man väljer att åka tåg kliver man av på Bohus 
station och hållplatsen är belägen precis bredvid vår site. Det är en kort promenad till vår 
huvudentré. 
  
Om man väljer att ta bil kan man antingen komma via E45 (från Göteborg eller Trollhättan), 
eller E6 och via Jordfallsbron från Kungälvs-sidan. 
  
(E45 från Göteborg, kör av mot Bohus, sväng höger i första rondellen (på bron) och sen 
höger igen i andra rondellen, fortsätt rakt fram till första avtagsvägen till vänster (skyltat 
Nouryon). Sväng där vänster och fortsätt sen rakt till ni kommer fram till sitens parkering. 
  
E6 från Göteborg eller Kungälv, sväng av från E6 mot Bohus och kör över Jordfallsbron, kör 
rakt fram i rondellen efter bron, sväng sen höger i nästa rondell, fortsätt rakt fram till första 
avtagsväg till vänster (skyltat Nouryon). Sväng där vänster och fortsätt sen rakt till ni kommer 
fram till sitens parkering.) 
  
Parkeringen är belägen på vänster sida när ni kört in på infarten till siten. 
  
Samlingsplatsen för alla oavsett vilken tid man kommer är i receptionen innanför 
Huvudentrén. 
  
 


