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Checklista för säker gasolhantering vid tillfälliga evenemang
 Endast dagsbehovet får finnas på förbrukningsstället Oövervakad
förvaring får inte ske på publik plats.
 Gasoltransport till och från förbrukningsstället ska ske på ett
säkert sätt med tätpropp iskruvad, lämpligen före eller efter tid för
evenemangets öppethållande.
Placering

Det är viktigt att flaskorna står stadigt
och skyddade från obehöriga

 Hantering får inte ske i byggnad. Gasolflaskor ska placeras minst
3 meter från öppning i byggnad. Större volym än 60 liter placeras
minst 3 meter från byggnad.
 Gasolflaskorna ska förvaras stående och stadigt uppställda på väl
ventilerad plats, där frånluftsöppningar mynnar på lämplig plats.

Läckspray kan användas för att
kontrollera att anslutningarna är täta

 Gasolflaskorna ska genom sin placering vara skyddade mot
obehöriga, nedfallande föremål och påkörning.
Anslutning
 Varje gasinstallation ska vara täthetskontrollerad och funnen tät.
Om inte läckindikator finns, ska täthetsprov genomföras med
läckspray eller tvållösning vid varje flaskbyte. Reservflaska ska
vara försedd med tätpropp.

En godkänd gasolslang är orange,
märkt och högst 1,5 meter lång

 Flaskventil ska vara lättkomlig och stängas vid arbetets slut eller
vid längre uppehåll. Utrustning som kan utgöra tändkälla får inte
förekomma inom 1 meter från ventilen.

Flaskventilen ska vara lätt åtkomlig
och stängas då gasolen inte används

Gasolbrännaren får inte vara för nära
brännbart material och ska vara CE-märkt

Utrymmet där flaskorna finns ska skyltas
med någon av ovanstående skyltar

 Gasolslang får vara högst 1,5 m lång och ska vara avsedd för
gasol, det vill säga orange och märkt ”Kaltbeständig” eller ”30°C”. Om inte reducer- eller slangbrottsventil finns ska slangen
vara stålarmerad. Slangen ska bytas minst vartannat år.
 Minsta avstånd mellan gasolbrännare och ovanför beläget
brännbart material t.ex. skåp, hylla eller tältduk är 0,5 m och i
sidled 0,2 m.
 Brännare ska vara CE-märkt, vilket bl a innebär att det finns en
tändsäkring som stänger gasoltillförsel om lågan slocknar.
 Väl synlig varningsskylt ska finnas anslagen på varje tält eller
marknadsstånd där gasol finns.
 Handbrandsläckare med pulver och lägst klass 27A 144B C skall
finnas och vara lätt tillgänglig.

Klassen är märkt på handbrandsläckaren
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