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 → Lindes projektledare samordnar installationen 
 → Alla ingående komponenter såsom gasutrustning, 

 kopplingar, ventiler, rör etc. är godkända och uppfyller 
 gällande säkerhetskrav

 → Lindes installationer uppfyller regelkrav om provtryckning
 → Minskad risk för oförutsedda driftsstopp och därmed för-

bättrad produktionsekonomi
 → Anläggning dimensionerad efter er verksamhet
 → Förbättrad säkerhet – minskad risk för olyckor
 → Bättre produktkvalitet genom pålitlig gastillförsel
 → En gasanläggning som uppfyller myndigheternas krav
 → Möjlighet att erbjuda underhållsavtal
 → Rikstäckande projekt- och underhållsorganisation

Fördelar med en 
 gasinstallation från Linde: 

Projektledning och 
installation
För ett säkert gassystem
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Phone +46 8 706 95 00, www.linde-gas.se



Gas blir aldrig bättre än sitt distributionssystem och det är 
avgörande att systemet är säkert så att ingen olycka inträf-
far. Med vår erfarenhet av gas och gasdistributionssystem 
kan vi hjälpa dig att utforma och konstruera ett säkert gas-
distributionssystem utifrån gällande lagar och regelverk.

Våra projektledare har hög kompetens inom de lagar och krav 
som styr gasinstallationen som  Tryckkärlsdirektivet (PED), 
ATEX-direktiven och regler som styr förvaring. Linde är ett av 
SWEDAC ackrediterat organ för provtryckning med gas.

Våra installationer av gasdistributionssystem innefattar: 
 → Framtagning av teknisk lösning
 → Konstruktion och design
 → Installation i enlighet med lagstiftade krav, PED AFS 2016:1
 → Projektledning och samordning
 → Ackrediterad tryckprovning, läckagesökning och märkning 

av rörledningar
 → CE-märkning då det krävs
 → Dokumentation och utbildning 

Oavsett om det gäller utbyggnad av en befintlig anläggning, 
renovering eller en helt ny installation har Linde tillgång till de 
metoder, resurser och den kompetens som krävs för att garan-
tera ett funktionellt och högkvalitativt gasdistributionssystem 
anpassat för specifika kundbehov. 

Projektledning Säkerhet och lagkrav

Vi erbjuder teknikbaserade och kostnadseffektiva lösningar 
för alla typer av verksamheter som använder gas som metal-
lurgiska industrier, raffinaderier, massa- och pappersindustri, 
livsmedelsindustri, verkstäder, medicinteknik, kemiska och 
petrokemiska verksamheter. 

Linde har en lång och bred erfarenhet av att leda komplexa gas-
installationsprojekt. Projekten drivs av en projektavdelning place-
rad på flera orter i Sverige. Vår projektportfölj omfattar alla typer 
av gaser, såväl brandfarliga som oxiderande.  

När du behöver den bästa gasexpertisen och en gasinstallation 
ska integreras i produktionsanläggningen kan vi genomföra hela 
projektet, från att definiera dina behov till processdesign, kon-
struktion, installation och idrifttagande. 

Kundens behov och förutsättningar är centrala för oss och det 
är utifrån dem vi sätter ihop våra arbetsgrupper och planerar 
arbetsprocessen. 


