
 

Checklista för avsyning eller tillsyn av ovan-mark anläggningar för 
brandfarliga gaser  
 

De flesta kraven till skydd mot brand och explosion återfinns i tillämpningsföreskrifterna  

 om cisterner, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas. 

 

 Är den allmänna ordningen på anläggningen tillfredsställande? 

 

 Är minsta tillåtna avstånd uppfyllda? 

 

 Är lossningsplatsen utformad så att tankfordonet lätt kan köra därifrån, t.ex. utan att 

backa? 

 

 Är lossningsplatsen tillfredsställande avskild från annan verksamhet? 

 

 Står cisternen på lutande, bärande och obrännbart underlag? 

 

 Är cisternens mantelyta och ledningar inspekterbara runt om? 

 

 Står anläggningen skyddad mot påkörning? 

 

 Är anläggningen skyddad mot fallande föremål? 

 

 Finns anslutning för potentialförbindning från tankfordonet? 

 

  Finns inhägnader? 

Anm. Minst två meter hög inhägnad minst två meter från de inhägnade 

anläggningsdelarna är tillräckligt. 

 

 Är dörrar och grindar låsbara? 

 

 Är ventiler skyddade mot obehörigt öppnande? 

Anm. Ventiler som är åtkomliga ska vara låsta, blindflänsade e.d. 

 

 Är brännbart material så skilt från cisternen att det vid brand inte kan skada den? 

 

 Är ventilationen tillfredsställande? 

 

 Är gasolcisternen och besiktningspliktiga rörledningar godkända av ackrediterat 

organ vid installationsbesiktning eller återkommande besiktning? 

 

 Är ovanstående godkännande fortfarande giltigt? 

 

 Har rörledningar och slangar betryggande säkerhet mot yttre påverkan och inre 

övertryck? 

 

 Är rörledningar och slangar av brandhärdigt material? 

Anm. Ledningar som inte kontrolleras av ackrediterat organ ska också kunna visas 

vara täta genom dokumenterad egenkontroll. 



 

 

 Mynnar säkerhetsventiler utomhus och på lämplig plats? 

Anm. Utsläppt gas får t.ex. inte komma in genom ventilationssystemet. 

 

 Är klassningsplanerna aktuella? 

 

 Uppfyller elinstallationerna i klassade områden SEK Handbok 427?3 

 

 Är kontrollen gjord av person med tillräcklig kompetens?3 

Anm. Klassningsplanen görs i regel efter SEK Handbok 426. Kontrollen ska vara 

dokumenterad i protokoll e.d. 

 

 Finns varningsskyltar och förbudsskyltar enligt föreskrifterna uppsatta bredvid 

dörrarna? 

 

 

 

3 Vid tillsyn görs kontroll av kompetent person endast då tillsynsmyndigheten har skäl 

att anta att fel föreligger. 

 

 


