
UHELL MED PROPAN, HVA GJØR DU?

*  Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00  
Fredag: 8.00 - 15.30 

I øvrige tidsrom benyttes varslingsplanen.

INSTALLASJON GASSTANK / GASSFLASKER INSTALLASJON GASSTANK/ GASSFLASKER
1. Varsle brannvesenet – ring 1-1-0

2.  Steng ventiler 
Steng avstengningsventiler på gassrør 
før og etter den antente lekkasjen og la 
flammen dø ut. IKKE forsøk å slukke med 
vann med mindre det er risiko for anten-
nelse av andre brennbare materialer.

 

1. Varsle brannvesenet – ring 1-1-0 

2.  Trykk på hovedavstengingsventilen   
Steng av strømmen til eventuell  
gassfordamper eller pumpe.

3.  Steng ventiler 
Ikke forsøk å slukke en gassbrann som  
stammer fra en lekkasje  ved anlegget.  
Steng i stedet tankens/ flaskens  ventil(er), 
og la flammene dø ut av seg selv. Dette kan 
ta litt tid.

4.  Kjøl ned tanken/ flasken 
Fjern flasken og kjøl den ned med vann dersom 
det er mulig. Alternativt kan tank/ flaske kjøles 
ned med vann som spyles på for å beskytte 
mot strålevarmen fra flammene.

1.  Stopp bruk av åpen ild 
Slå av alle brennere, stopp motorer  
og diverse el-utstyr. Røyking forbudt. 

2.  Evakuer 
Evakuer alle i lokalet.

3.  Steng ventiler 
Steng nærmeste avstengningsventil  
på gassrøret før lekkasjen dersom det  
er mulig. Alternativet er å trykke på  
hovedavstengingsventil  ved gassens 
inngang til bygningen.

4.  Luft ut 
Åpne vinduet og dører som fører ut i det 
fri. Vær oppmerksomme på eventuelle 
kjellere og kloakker da LPG sprer seg 
langs gulvet.

1.  Stopp bruk av åpen ild 
Steng alle brennere, stopp motorer  
og diverse el-utstyr. Røyking forbudt.

2.  Evakuer 
Evakuer alle i vindretningen innenfor ca. 100 m. 
Gå aldri inn i en gassky. 

3.  Steng ventiler 
Dersom lekkasjen er på rørinstallasjonen etter 
tank/ flaske, stenges ventilen på tank/ flaske.   
Gå til ventilen fra vindsiden.

4.  Varsle brannvesen – ring 1-1-0 
Dersom det ikke lykkes å stoppe lekkasjen  
av gass varsles brannvesenet – informer om 
gasskyens retning.

Med gassinstallasjoner gjelder det som for 
så mange andre områder i hverdagen, at det 
er lettere å være føre var enn etter snar.

Inngå derfor en avtale med Kosan Gas om 
sikkerhetsettersyn minst en gang i året. Det 
bør videre utarbeides en evakueringsplan 
som utpeker en ansvarlig person for evt. 
evakuering.

Av hensyn til sikkerhet er gassen tilsatt et 
stramt luktende varslestoff som avslører 
eventuelle lekkasjer. I henhold til lovgivning 
er det eier/ bruker av anlegget som er  
ansvarlig for anleggets tilstand og vedlike-
hold. Kontakt Kosan Gas dersom du har 
spørsmål.

LES HER FØR UHELLET ER UTE! INFORMASJON

BRANN – RING 1-1-0 LEKKASJE – STOPP BRUK  
AV ÅPEN ILD VED INSTALLASJON

Informer alltid Kosan Gas ved uhell 
T: 2288 3080* er døgnåpent. Anlegget må 
ikke benyttes igjen før det er godkjent av 
Kosan Gas.

www.kosangas.no

TELEFONLISTE

Kosan Gas               2288 3080

Brannvesen  1-1-0

Politi  1-1-2

Kontaktperson  
hos Kosan Gas


