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Exempel på skötselinstruktioner för mindre hantering av brandfarlig
gas, t ex gasol på restaurang
Föreståndaren är huvudansvarig för att skötselinstruktionerna efterlevs. All personal skall ha
kännedom om gasolhanteringen och veta hur gasolanläggningen stängs av.

Daglig kontroll
Att inga skador finns på brännare, slangar (att inga sprickor finns) samt att inget synligt läckage förekommer.
Att ingen åverkan har gjorts på förvaringsskåpet under natten. Skåpet ska vara låst för obehöriga.
Att alla gasolflaskor lagras på avsedd plats i avsett förvaringsskåp. Det gäller för såväl tomma som fulla gasolflaskor.
Inga gasolflaskor får finnas lagrade på övriga platser i restaurangen.
Vid flaskbyte ska tätheten i systemet provas. Observera att gasolflaskorna EJ får bytas under pågående drift.
Kontrollera också att flaskorna förvaras stående och står stadigt.
Att förvaringsskåpet sluter tät mot omgivningen (gäller för förvaring av gasolflaskor i skåp inomhus)
Ventilationen upp och nedtill inte är tilltäppt, och (för förvaring i skåp inomhus att ventilationen från skåpet direkt till
det fria inte är tilltäppt speciellt på vintern då snö kan täppa till ventilationen)
Att huvudavstängningsventilen stängs och låses då restaurangen stänger.

Månadskontroll
Att den totala mängden brandfarlig vara inte överskrider mängderna enligt gällande tillstånd. Hur mycket gasol du får
förvara och hantera framgår av tillståndet.
Att endast brandfarlig gas förvaras på avsedd förvaringsplats. Förvaring av brandfarlig vätska, kemikalier, aerosoler,
brännbart material etc. får inte ske i samma skåp.
Att inga förändringar som t ex ombyggnad av lokalerna är gjorda och som påverkar det gällande tillståndet.
Att tillståndet fortfarande är giltigt, och att utsedda föreståndare finns och är anmälda till Räddningstjänsten.
Att produktblad finns för den brandfarliga gasen och att föreståndarna och övrig personal känner till riskerna med
hanteringen och vilka akuta åtgärder som ska vidtas vid läckage, brand.
Att distributionssystemets rör, ventiler och anslutningar inte läcker.
Att ventilationen fungerar tillfredsställande.
Att förbudsanslag, förbud mot öppen eld finns tydligt synligt på förvaringsskåpet. Om systemet utgörs av ett
distributionssystem att gasolledningen är märkt.
Att inga egna utförda elektriska installationer finns inom de klassade områdena.
Har du som föreståndare tillräckliga kunskaper för att kunna utföra dina uppgifter?
Att det finns skriftliga instruktioner för rapportering och tillbud.
Årskontroll
En gång per år bör gasolanläggningen tryckprovas av behörig personal/gasolinstallatör. Resultatet från
provtryckningen ska föras in i ett tryckprovningsprotokoll, som ska finnas anslaget vid gasolflaskorna

Akuta åtgärder
Vid läckage, men ingen brand
1. Stoppa läckaget genom att stänga av närmast tillgängliga ventil; lämpligen
huvudavstängningsventilen.
2. Släck alla öppna lågor och undvik åtgärder som kan förorsaka antändning.
3. Larma egen personal och om det bedöms som nödvändigt räddningstjänsten telefon 112.
4. Vädra lokalen till dess ingen gaslukt längre känns.

Vid läckage med brand
1. Larma egen personal och vid behov gäster och räddningstjänsten telefon 112
2. Stäng av all gasoltillförsel genom att stänga av huvudavstängningsventilen. Kan du inte
stänga av gasoltillförseln är det bättre att låta gasolen brinna än att få en ansamling av ej
antänd gas.
3. Efter gastillförseln är avstängd så försök att släcka branden om möjligt.
4. Lyckas du inte släcka branden stäng alla dörrar in till brandrummet, utrym lokalerna och
larma räddningstjänsten telefon 112 om det inte redan är gjort. Möt upp räddningstjänsten
utanför.

