
Informasjonsbrev - materiellkurs oljevern 

Norges brannskole (NBSK) har på vegne av Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) 
gleden av å kalle inn til materiellkurs. Kurset egner seg for IUA – personell med materiellansvar, samt 
personell i IUA med ønske om utvidet materiellkunnskap.  
 
Kurset har fokus på utstyr kyst og strand, og vil være praktisk rettet med oppgaver og øvelser ute. 
Det vil undervises i enkle reparasjoner og vedlikehold, samt utsett, bruk, opptak, pakking og lagring.  
Kurset går over tre dager, og det vil blant annet bli gitt opplæring på følgende utstyr:    
    
Lenser  
Boom Bag  
Høyhastighetslense, NOFI Current Buster 2 
Mellomlagringsutstyr 
Nordic Seahunter  
Oljeopptakere 
 

Se for øvrig ytterligere beskrivelse om kurset i vår kurskatalog 2016 https://dsb.hypernet.com/  

 

IUA – regioner:  Alle 

Kursstart:  Tirsdag 7. juni 2016 kl. 0830 

Kursavslutning:  Torsdag 9. juni 2016 kl. 1530 

Kurssted:  NBSK Fjelldal 

Forlegning:  NBSK – Fjelldal 

Forpleining:  Kantina/NBSK 

Kursplasser:  20 

Til kommunen: 

 Videresend informasjonsbrev til kursdeltakerne. 

 Benytt vedlagte skjema for påmelding og behov for overnatting. Skjema for påmelding 

sendes eget IUA (sekretariat) innen mandag 2. mai. Frist påmelding fra IUA til NBSK er satt 

til onsdag 4. mai – sendes NBSK v/Mona Hustad. 

Til kursdeltakeren: 

 Hver enkelt deltaker må registrere seg med en personlig profil via denne link: 

https://dsb.hypernet.com/ - Velg fra høyre side: Registrering. Under Virksomhetstilknytning 

skriver du IUA, velg så navnet på ditt IUA – kontakt Mona ved spørsmål. 

Dersom kursdeltakeren allerede har opprettet profil ved søknad på et tidligere kurs ved NBSK 

kan man se bort fra dette avsnitt. 

 Materiellkurset er fortrinnsvis et praktisk kurs og mesteparten av aktivitetene vil foregå ute, 

ta derfor med klær etter forholdene. 

 Alle oppfordres til på forhånd å gjennomgå Nettbasert forkurs i håndtering av akutt 

forurensning – følg linken på nett: http://oljevern.nbsk.no/ - nettkurset er gratis.   

 Det blir gjennomført en felles middag m/sosialt samvær om kvelden tirsdag 7. juni kl. 1900   

vi håper du har anledning til å delta.  

 Kontaktinformasjon NBSK: 

Steffen G Kristiansen tlf. 76919082, e-post: steffen.kristiansen@dsb.no 

Mona Hustad  tlf. 76919012, e-post: mona.hustad@dsb.no     
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