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De lagar och föreskrifter som behandlar hantering av
brandfarlig vara och säkerhet vid evenemang är:
• Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE (SFS 2010:1011)
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling (MSBFS 2013:3)
• Lagen om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003:778)

Hantering av gasol

vid festivaler och liknande evenemang
Rekommendationer från
Räddningstjänsten Storgöteborg

www.rsgbg.se

Denna skrift är framtagen för att förtydliga vad som gäller
vid hantering av gasol, för tillredning av matvaror och motsvarande, utomhus, i ett mindre tält. Du är välkommen att
höra av dig till Räddningstjänsten om du har fler frågor.

Hantering av brandfarliga
gaser och vätskor vid publik
verksamhet kräver tillstånd av
Räddningstjänsten om det finns
mer än 2 liter gas inomhus eller
60 liter gas utomhus på evenemangsområdet. Vid större festivaler, evenemang eller motsvarande ska informationen att man
tänker använda gasol delges
huvudarrangören. Arrangören

sammanställer sedan aktörerna
som hanterar gasol och gör en
samlad tillståndsansökan till
Räddningstjänsten.

Det ska finnas föreståndare
som ansvarar för att gasolhanteringen drivs säkert. Föreståndaren ska ha god kunskap om
riskerna och känna till lagstiftningen kring hantering av gasol.

Gasolflaskor ska placeras stående och stadigt uppställda på
en väl ventilerad plats. Flaskorna ska vara placerade utanför
tältet och inte i dess omedelbara
närhet, samt vara skyddade från
yttre påverkan och obehöriga.
Gasolflaskan får förvaras inomhus om den skyddas mot brand i
30 minuter. Detta kräver i vanliga
fall ett väl ventilerat och obrännbart skåp i brandklass EI 30.
Gasolslangens längd får i normala
fall inte vara mer än en och en
halv meter. Längre slang får bara

användas där funktionen motiverar det. Om slangen är längre
än en och en halv meter måste
ett gasolrör anslutas till flaskorna.
Om gasolrör inte är tillämpbart
kan en längre slang användas
förutsatt att den monteras så att
den kan hållas under uppsikt och
kan skyddas mot brott, skada,
nötning och motsvarande. Tänk
på att endast godkända gasolslangar får användas.
Följ tillverkarens anvisningar
angående avstånd mellan gasolbrännaren och brännbar inredning. Om det inte finns några

anvisningar får avståndet inte
understiga en meter i höjdled
och en halv meter i sidled.

Varje gång gasolen använts ska
flaskventilen stängas. För att du
ska ha en säker och funktionsduglig gasolanläggning bör den
täthetsprovas efter varje gång du
bytt gasolbehållare, eller minst
en gång om året.
Gasolflaskor får inte stå i eller
invid elskåp eller annan plats
där gnistbildning kan förekomma, exempelvis eluttag, förgreningsdosa.
Det bör finnas en handbrandsläckare av typ ABC
(så kallad pulversläckare) på
minst sex kg på varje plats där
gasol hanteras. Den ska vara
lättillgänglig och markerad
med väl synlig skylt.

