
SIKKERHED

KOSAN GAS  
OG SIKKERHEDEN
Hos Kosan Gas er fokus på sikkerhed en del af vores 
fundament og vores kultur – internt i organisationen 
og hos kunderne.

SIKKERHED

Når LPG bliver brugt korrekt, er det en meget sikker energikilde. Men gas 
er brændbart og bør altid behandles med stor respekt i overensstemmelse 
med gældende regler og anbefalinger. 

Kosan Gas har i mere end 90 år leveret energiløsninger til både professio-
nelle og private kunder. Derfor har vi opbygget en enorm ekspertise inden 
for levering og håndtering af LPG. Og vi har udviklet en stærk sikkerheds-
kultur, der optræder i alle dele af virksomheden.

Vores filosofi er klar, når det gælder gasinstallationer: Vi er forebyggende, 
forberedte og forudseende.



SIKKERHED

Sikkerhed har topprioritet i Kosan Gas. Vores 
beredskab inkluderer både forebyggende og aktive 
tekniske foranstaltninger og sikkerheds- og drifts-
procedurer, der minimerer enhver risiko. 

Træning og uddannelse af vores medarbejdere og 
 operatører er kontinuerligt i fokus. Blandt andet 
afholder vi flere årlige øvelser på vores anlæg, 
som sikrer, at medarbejderne er opdateret på alle 
sikker hedsprocedurer og nødplaner. Vores interne 
og eksterne chauffører er uddannet i sikker trans-
port af LPG.

Vi har et tæt og løbende samarbejde med en  række 
relevante myndigheder for at sikre en konstant 
 vurdering af risiko, sikkerhed og foranstaltninger  
på vores anlæg. Ifølge lovgivningen er det ejeren/brugeren af et gas-

anlæg, som er ansvarlig for anlæggets tilstand og 
vedligeholdelse. Men som ansvarlig leverandør gør 
 Kosan Gas en stor indsats for at  vejlede vores kunder 
om sikkerhed. 

Derfor råder vi altid vores kunder til at indgå en aftale 
med Kosan Gas om et sikkerhedseftersyn af gasan-
lægget mindst én gang om året. Derudover vejleder vi 
kunderne om andre sikkerhedsaspekter, for eksempel 
at få udarbejdet en evakueringsplan og udpeget en 
person med ansvaret for eventuel evakuering. 

Et omfattende beredskab

Sikkerheden hos kunderne

VORES TILTAG

Vi afholder HSSE-træning (Health, Safety, Security  
& Environment) hos kunder og samarbejdspartne-
re. Her gennemgår vi for eksempel, hvordan de skal 
anvende og omgås LPG. Træningen foregår, når vi 
overleverer en gasinstallation.

Foruden træningen hos kunder og samarbejdspartnere 
holder vi chaufførmøder årligt, hvor sikker transport af 
LPG er på dagsordenen.

Træning er et vigtigt element


