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Målet for kurset er at deltagerne skal lære å håndtere og bruke oksygen på en sikker måte. En skal kjenne til 
vanlige farer ved bruk av oksygen og hvordan en unngår farlige situasjoner. Videre skal deltageren bli kjent 
med tankanlegg og røropplegg, samt forstå viktigheten av tilstrekkelig vedlikehold. Kurset tilfredsstiller 
lovens krav til brukernes grunnleggende kompetanse.

Alt personell innen fiskeoppdrett som kommer i kontakt med oksygen på sitt arbeidssted, har ansvar for 
anlegg, personale eller HMS.

Dette er et 5 timers kurs som gir en innføring i generell gasskunnskap. Farer ved bruk og håndtering av 
oksygen blir gjennomgått, samt hvordan en skal unngå farlige situasjoner. Kurset gjennomgår regelverk for 
håndtering, lagring og bruk av gass. Riktig sikkerhetsutstyr og gassflasker i brann er også sentrale temaer. 
Det er lagt vekt på balanse mellom teori og praktiske demonstrasjoner. Våre instruktører har alle over 20 års 
erfaring, og kurset krydres med ulike eksempler på hvordan det kan gå galt. En runde på anlegget hvor vi 
prater om gassforsyningen og viser litt rundt dette hører også med.

Kurset arrangeres hos den enkelte bedrift og avholdes etter avtale med hver enkelt kunde.

Modul 4 

Mål 

Målgruppe 

Kursbeskrivelse

Kursdato og sted  

Kurs. Sikker håndtering av oksygen innen 
fiskeoppdrett.

→ Sikkerhetskurs

Bedriftsinternt kurs med maks ti (10) deltagere koster 25 000,- eksklusiv moms.Hver deltager utover de ti 
(10) faktureres med 1500,- eksklusiv moms. For bedriftsinterne kurs tilkommer reiseutgifter. Påmelding til 
kurset skjer skriftlig, og er bindende. Betaling skal skje femten (15) dager fra fakturadato, fakturerings-
avgift tilkommer. Ved for sen betaling tilkommer renter, og purregebyr iht. gjeldende lover.

Priseksempel



Program

Påmelding

Spørsmål

 09.00  - 09.45 Lovverk vedrørende gasser
09.45  - 10.00 Pause
10.00  - 10.45 Alminnelig gasskunnskap
10.45  - 11.30 Oksygen - egenskaper - praktisk demo
11.30  - 12.00 Lunsj
12.00  - 12.20 Tankanlegg - oppbygging og virkemåte
12.20  - 12.40   Vedlikehold - hva er viktig?
12.40 -  12.50 Pause
12.50  - 13.00   Gassflasker i brann
13.00 - 13.15   Håndtering og fargemerking
13.15 - 13.45 Oksygendemonstrasjoner utendørs, samt runde på anlegget
13.45 - 14.00   Oppsummering, skriftlig prøve samt kursevaluering

2/2→ Kurs. Sikker håndtering av oksygen innen fiskeoppdrett.

kan gjøres på: 

www.linde-gas.no/sikkerhetskurs 
Telefon: 23 17 72 00  

om de ulike kursene, innhold, sted og dato rettes til: 

Kai Arne Trollerud
Telefon: 23 17 72 00
Mobil: 91 33 92 77
E-post: kai.arne.trollerud@linde.com

Linde Gas AS, www.linde-gas.no
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Kurs som avbestilles senere enn fem dager før kursstart faktureres i sin helhet. Avbestilling regnes fra det 
tidspunkt Linde mottar bestillingen. Avbestilling må skje skriftlig. Om Linde på grunn av uforutsette 
hendelser tvinges til å avlyse et kurs avtales nytt kurs umiddelbart. Utover dette har Linde ikke ansvar for 
direkte eller indirekte kostnader som avlysningen kan ha medført for kunden.

Avbestillingsbetingelser




