Vereniging Vloeibaar Gas

Hulpplan LPG/propaan incidenten 2018
1. Doel van het Hulpplan
Hulpinstanties bij een LPG/propaan incident de mogelijkheid te geven om
binnen korte tijd over zowel deskundige kennis, als technische hulpmiddelen te
laten beschikken, alsmede om deskundige voorlichting te geven over
LPG/propaan.
2. Wat is een LPG incident?
a) Een brand of explosie van LPG/propaan
b) Een onbedoelde vrije uitstroming van LPG/propaan
c) Een gebeuren waarbij LPG/propaan is betrokken of betrokken kan
worden, met als mogelijk gevolg a) of b)
3. Werkingsgebied van het Hulpplan
a) Het werkingsgebied omvat de gehele LPG/propaan-keten vanaf de LPGterminal tot en met de eindverbruiker in Nederland.
b) Aard van het product: Uitgegaan wordt van handelspropaan en
handelsbutaan of mengsels van deze producten en producten met
dezelfde eigenschappen.
4. Praktische uitvoering van het Hulpplan
a) Het geven van praktische wenken bij de bestrijding van een incident
waarbij LPG/propaan betrokken is of kan worden.
b) Het verstrekken van een expertise- en hulpmaterialenbestand aan
hulpverlenende instanties en het actualiseren van deze bestanden.
c) Het geven van adviezen bij een incident door een expert. Deze persoon
kan beoordelen wat de gevolgen zijn van incidenten bij opslag, transport
en gebruik van LPG/propaan. Hij kan tevens de deskundigen op
specifieke deelgebieden inschakelen.
d) Het beschikbaar stellen van hulpmaterialen. De hulpmaterialen benodigd
voor het bestrijden van een incident zijn als volgt te onderscheiden:
1) Transportmiddelen
2) Reparatie- en dichtingsmateriaal
3) Andere hulpmiddelen
e) Het organiseren van bijeenkomsten met hulpverlenende
instanties om ervaringen uit te wisselen.
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Transportmiddelen
Tankauto’s die zelfstandig product kunnen innemen en bovendien uitgerust zijn
met verloopstukken voor aansluitingen die in Nederland gebruikelijk zijn.
Tankauto’s die alleen met gebruikmaking van losse pomp- of
compressoreenheden product innemen.
Reparatie- en dichtingsmateriaal
Een LPG/propaan servicewagen, die zodanig is uitgerust, dat een
noodreparatie kan worden uitgevoerd aan het hoge-, midden- en lagedruk
gedeelte van een LPG/propaan-installatie.
In deze servicewagens zijn ondermeer de volgende materialen geschikt voor
LPG/propaan aanwezig zijn:
- Gasdetector
- Pakkingmateriaal
- Bouten en moeren
- Pijpen en flenzen
- Lasapparatuur
- Afsluiters
- Veiligheden
- Voor LPG/propaan geschikte gereedschappen
Andere hulpmiddelen
- Fakkels
- Verplaatsbare compressoren
- Verplaatsbare pompen
- Slangen
- Verloopstukken
- Persoonlijke beschermingsmiddelen

5. Organisatie
Het bestrijden van incidenten is een taak van de overheid. Meldingen van
incidenten dienen dus, met of zonder tussenkomst van de politie, bij de lokale
brandweer binnen te komen.
De plaatselijke brandweer zal beoordelen of zij zelf het incident kan bestrijden.
Indien expertise vereist is kan zij de regionale brandweer benaderen. Deze kan,
indien nodig, contact opnemen met de experts van het Hulpplan en/of
hulpmaterialen aanvragen. Zij hebben daartoe de beschikking over een
adressen- en telefoonbestand.
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(*) Opmerking: hulpmaterialen kunnen zich op andere locatie bevinden dan
hierboven aangegeven.
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