
Energigas Sverige – branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 

Åtgärder vid olyckor under 
transporter av gasol i bulkform
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Förord

Energigas Sverige är en medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad an-
vändning av energigaserna biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Medlemmar i organi-
sationen är nätbolag, gashandelsbolag, installationsföretag, konsultföretag, tillverkare och lever-
antörer av gasutrustningar med flera.

En central del av Energigas Sveriges verksamhet är att verka för en säker användning av ener-
gigaser. Detta görs framförallt genom att utarbeta normer och anvisningar för de olika energigas-
erna. 

Dessa anvisningar från Energigas Sverige innehåller en åtgärdsplan för nödsituationer vid gasol-
transporter med järnvägsvagn eller tankbil. Den innehåller också bl a  produktkännedom om gasol 
och en allmän beskrivning av de säkerhetsanordningar som gasoltransportfordon är utrustade 
med.

Anvisningen bör läsas av all personal som är berörda av gasoltransporter, såsom leverantörer och 
transportörer, polis, räddningstjänst och andra räddningsorganisationer.

Anvisningarna har utarbetats i en arbetsgrupp under Energigas Sveriges Teknikgrupp Gasol av:

Stig Ramsvik, Kosan Gas Norge AS, ordförande
Martin Bergström, Flogas Sverige AB
Ben Bock, Energigas Sverige
Staffan Garnaas, Preem Gas AB
Christopher Thelin, E.ON Gas Sverige AB

Första utgåvan av anvisningarna publicerades 2010.

Stockholm 2017-11-10

Ben Bock, chef Säkerhet och teknik,
Energigas Sverige 
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1 Tillämpningsområde

Dessa anvisningar från Energigas Sverige innehåller åtgärdsplaner för olika nödsituationer vid 
bulktransporter av gasol /LPG med tankbil och järnvägsvagn.

Åtgärdsplanerna är inte utformade för transporter av gasolflaskor på väg.

Anvisningen utgör ett underlag och beslutsstöd för räddningsledaren, räddningstjänst, MSB:s 
Kemenheter och övriga på platsen. Anvisningen kompletterar MSB:s RIB (Resurs- och 
integrerat beslutsstöd).

Denna anvisning omfattar inte åtgärder vid nödsituationer under lastning och lossning av gasol. 
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2 Förkortningar och definitioner

Här definieras termer och förkortningar som delvis används i denna anvisning.

ADR-S Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska 
vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg

Butan Ett kolväte med formeln C4H10. Ingår i gasol

Brännbarhetsområde Den blandning av luft och gas där gasen brinner

Droppfri koppling Koppling där läckage minimeras vid uppkoppling och nedkoppling

Energigas Sverige Branschföreningen i Sverige för energigaser

LPG Liquified   Petroleum Gas. Den engelska beteckningen för gasol

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tidigare Räddningsverket  
och Sprängämnesinspektionen

Propan Ett kolväte med formeln C3H8. Ingår i gasol

RIB Resurs- och integrerat beslutsstöd. RIB är en informationskälla för alla som 
arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, det vill säga alla från 
brandmän, poliser, transportörer, sjukvårdspersonal och kustbevakare till 
tjänstemän i kommunen.

RID-S Föreskrifterna i RID-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som 
ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på 
järnväg

Räddningsledare / 
Insatsledare

Leder räddningsinsatsen

Semitrailer Fordonsekipage med en dragbil och en lång tanktrailer

Termisk tändpunkt Den temperatur då gasen blandad med luft självantänds.
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3 Produktkännedom - gasol

Gasol är det svenska handelsnamnet på propan, butan eller en blandning av dessa. På den svenska 
marknaden finns olika gasolprodukter. Propan 95 som innehåller minst 95 % propan är den 
vanligaste gasolprodukten. Det finns även blandningar av propan och butan. En begränsad andel av 
transporterna utförs med blandningar av propan och butan eller med ren butan som inte är luktsatt.  

Den engelska beteckningen för gasol är LPG (Liquefied Petroleum Gas) och förkommer ofta på 
utrustning.

Gasol lagras och transporteras i bulkform som vätska vanligen i trycktankar under ett visst över-
tryck. Trycket i tankar med propan varierar mellan 1-10 bar beroende på gasolvätskans temperatur 
(ca 5-10 bar sommartid och ca 1-4 bar vintertid).

Gasol är i gasform ungefär dubbelt så tung som luft. Vid läckage kan därför gasen söka sig till lågt 
liggande utrymmen, exempelvis diken, dagvatten- eller avloppssystem.

Läckage av gasol i vätskefas medför att fukten i luften fryser och bildar ett vitt moln.. Molnet ger 
indikation på läckagets storlek.

3.1 Följande produktegenskaper är viktiga att känna till:

 Gasol är en giftfri, färg- och luktlös gas. Före leverans till kund tillsätts luktmedel för att varna 
vid läckage.

 OBS! Vissa transporter förekommer med luktfri gasol till bl a fyllare av 
aerosolbehållare. Fordonen som utför dessa transporter är skyltade precis som 
transporter med luktsatt gasol! 

 När gasolgas komprimeras och kondenserar till vätska 
förändras volymen från ca 250 liter gas till ca 1 liter vätska.

 Gasolvätskans volym ökar vid stigande temperatur. För att få 
utrymme för gasolvätskans volymökning får gasoltankarna 
endast fyllas till 82-90%. 
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Figur 3.1 Brännbarhetsområde

Figur 3.2. Termisk tändtemperatur

Gasol är extremt brandfarlig och kan bilda brännbara blandningar i luft. I slutna utrymmen kan 
även explosiva blandningar bildas. Brännbarhetsområde och termisk antändningstemperatur 
framgår av Figur 3.1 respektive 3.2.
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Figur 3.3. Ångtrycksdiagram

3.2 Gasoltransporter

Bulktransport av gasol sker vanligen i tankbilar eller i järnvägsvagnar. Tankbilar finns som bil och 
släp eller som semitrailers. De lastar 8-33 ton (16-63 m3). Järnvägsvagnar lastar 45-56 ton 
(88-102 m3).

Figur 3.4. Bil och släp samt järnvägstvagnar



9

4 Säkerhetsanordningar på järnvägsvagn

Järnvägsvagnar för gasoltransporter är utrustade med säkerhetsanordningar, enligt en internationell 
överenskommelse som benämns (RID).  Gasoltransporter på järnväg i Sverige sker uteslutande med 
vagnar inhyrda från Europa. Järnvägsvagnarna förekommer i olika utföranden.

Figur 4.1 Säkerhetsanordningar på järnvägsvagn

4.1 Yttre ventiler och kopplingar
 Järnvägsvagnar ska enligt RID ha tre barriärer. De utgörs av bottenventil, yttre ventil och droppfri 

koppling med skyddslock.
 Som koppling används droppfri typ med fjäderbelastad avstängningsfunktion.

4.2 Soltak
 Järnvägsvagnar har inga säkerhetsventiler. Det finns soltak på de flesta vagnar för att 

medge ett något lägre kalkyltryck.

4.1

4.2

4.3
4.4
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4.3 Bottenventil 
 En gasoltankvagn innehåller gasol både i vätske- och gasform. För att kunna lasta och lossa 

tankvagnen är den utrustad med bottenventiler och röranslutningar för både vätskan och 
gasen.

 Bottenventilerna öppnas invändigt via ett hydrauliskt eller mekaniskt system. Ventilerna är 
stängda och förreglade under transport. 

4.4 Märkning
 Järnvägsvagnar är märkta med orangefärgade skyltar samt med en orangefärgad rand runt 

tanken. På den orangefärgade skylten anger 23 att det är brandfarlig gas och 1965 anger 
att det är blandning av propan och butan.Det finns även en röd etikett med flamma och 
siffran 2, den anger brandfarlig gas.

 Järnvägsvagnar har även en röd upp och nervänd triangel med utropstecken i. Det betyder 
att vagnen ska rangeras försiktigt.

Figur 4.2 Märkning av järnvägsvagn
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5 Säkerhetsanordningar på tankbil

Tankbilar för gasoltransporter är konstruerade och utrustade med säkerhetsanordningar, enligt en 
internationell överenskommelse som benämns (ADR). Följande beskrivning av säkerhetsanordningarna 
är allmän på grund av att det förekommer olika utföranden. 

Figur 5.1 Säkerhetsanordningar på tankbil

5.1 Säkerhetsventil
 Säkerhetsventilen är placerad på övre delen av tankens främre eller bakre gavel. Den har till 

uppgift att förhindra att trycket blir för högt i tanken. Om fordonsekipaget består av dragfordon och 
släpfordon är båda tankarna utrustade med var sin säkerhetsventil.

5.2 Bottenventil
 Gasoltanken innehåller gasol i både vätske- och gasform. För att kunna lasta och lossa gasolen 

är tankbilen utrustad med röranslutningar för både vätskan och gasen. Röranslutningarna, som 
är placerade i ett skåp, ofta under gasoltanken, är försedda med yttre avstängningsventiler. 
Förutom de yttre ventilerna har gasoltanken infällda ventiler, snabbavstängningsventil (2) med 
rörbrottsfunktion. Snabbavstängningsventilen kan styras med fjärrkontroll och är stängd under 
transport medan rörbrottsventilen stängs om gasflödet blir för stort.

5.3 Nödavstängning
 Gasoltankbilarna är utrustade med en nödavstängningsfunktion som regleras via tankbilens 

tryckluftssystem. Denna funktion stoppar motorn samt stänger snabbavstängningsventilerna om 
de är öppna vid t ex lastning eller lossning. Nödavstängningen aktiveras genom att man trycker 
in någon av brytarna (3) som är placerade runt om på fordonet. Även nödavstängning via sändare 
förekommer.

5.4 Nivåmätare
 Nivån i tankbilarnas tankar mäts med vridmätare, flottörmätare eller lastceller.

5.5 Märkning
 Tankbilar är märkta med orangefärgade skyltar. På den orangefärgade skylten anger 23 att det är   
 brandfarlig gas och 1965 anger att det är blandning av propan och butan. Det finns även en röd  etikett   
 med flamma och siffran 2, den anger brandfarlig gas.

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5
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6 Åtgärder vid olyckstillbud med järnvägsvagn

6.1 Järnvägsvagn har spårat ur men bedöms vara tät.

Larma
- Larma polis och räddningstjänst via SOS Alarm, telefon 112.

- Be SOS Alarm, telefon 112 att efter samråd med räddningsledaren vid behov även kontakta 
Kemenheten vid Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

- Kontakta personal från järnvägsoperatören/gasolleverantören.

Säkra och spärra av
- Kontrollera om vagnen är skadad eller läcker.

- Spärra av ett område med en radie på minst 100 m runt om järnvägsvagnen.

- Stoppa alla motorer och avlägsna andra eventuella antändningskällor inom det avspärrade 
området.

- Om det är möjligt ska andra vagnar med farligt gods flyttas från riskområdet.

Bärgning
- Låt järnvägsoperatören bedöma om vagnen kan lyftas upp på spåren igen utan att speciella 

åtgärder behöver vidtas med spåren. Be räddningstjänsten kontakta Kemenheten vid Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund alternativt vagnsleverantören om hur vagnen kan lyftas.

- Om vagnen är i sådant skick att den kan lyftas, ska detta ske med största försiktighet. Bryt 
sedan avspärrningarna och för vagnen till lämplig plats och besluta i samråd med gasolleve-
rantörens personal om ytterligare åtgärder.

- Om vagnen är tät men ej i skick att lyftas ska järnvägsoperatören bedöma om skadorna på 
vagnen klarar en bärgning.

- Vid tömning av vagnen ska metod och tillvägagångssätt avgöras i samråd mellan räddnings-
ledaren och gasolleverantör alternativt Kemenheten vid Södra Bohusläns Räddningstjänstför-
bund.

- Bärgning och borttransport av den skadade vagnen ska ske i samråd med järnvägsoperatö-
ren/gasolleverantören alternativt alternativt Kemenheten vid Södra Bohusläns Räddnings-
tjänstförbund.
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6.2 Järnvägsvagn har spårat ur och läcker.

Larma
- Larma polis och räddningstjänst via SOS Alarm, tel 112.

- Be SOS Alarm, telefon 112 att efter samråd med räddningsledaren vid behov även kontakta 
Kemenheten vid Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

- Kontakta personal från järnvägsoperatören/gasolleverantören.

Säkra och spärra av
- Spärra av ett område med en radie på minst 300 m runt om järnvägsvagnen.  Avståndet kan 

justeras efter samråd mellan räddningsledaren och Kemenheten vid Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund.

- Stoppa alla motorer och avlägsna andra eventuella antändningskällor inom det avspärrade 
området. 
Om det är möjligt ska andra vagnar med farligt gods flyttas från riskområdet. Avlägsna all 
personal som inte behöver befinna sig i riskområdet.

Läckage av gasol
- Begjut den utströmmande gasolen med en spridd vattenstråle för att späda ut och minska 

riskområdet.

- Observera att gasen driver med vinden i vindriktningen och att det föreligger risk för 
antändning.

- Bedöm spridningsområde, gaskoncentrationer och justera om behövligt avspärrningar.

Tömning och bärgning
- När läckaget har upphört eller stoppats. Om tömning av vagnen är nödvändigt ska metod 

och tillvägagångssätt avgöras i samråd mellan räddningsledaren och gasolleverantör alter-
nativt Kemenheten vid Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

- Bärgning och borttransport av den skadade vagnen ska ske i samråd med järnvägsopera-
tören/gasolleverantören alternativt Kemenheten vid Södra Bohusläns Räddningstjänstför-
bund.
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6.3 Järnvägsvagn läcker och brinner.

Larma
- Larma polis och räddningstjänst via SOS Alarm, tel 112.

- Be SOS Alarm, telefon 112 att efter samråd med räddningsledaren vid behov även kontakta Kemen-
heten vid Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

- Kontakta personal från järnvägsoperatören/gasolleverantören.

Säkra och spärra av
- Spärra av ett område med en radie på minst 300 m runt om järnvägsvagnen. 

- Avståndet bör justeras efter samråd mellan räddningsledaren och Kemenheten vid Södra Bohus-
läns Räddningstjänstförbund.

- Stoppa alla motorer och avlägsna andra eventuella antändningskällor inom det avspärrade området.

Gasol som brinner
- Försök inte att släcka den brinnande vagnen i första skedet, utan kyl hela gasoltanken med spridd 

vattenstråle. Det är viktigt att kylning påbörjas så fort som möjligt.

- Observera att om den utläckande gasen släcks utan att utströmningen av gas stoppas, föreligger 
stor risk för återantändning.

- Om det är möjligt ska andra vagnar med farligt gods flyttas från riskområdet. Kan detta ej ske ska 
även dessa vagnar kylas med vatten.

- Låt gasolvagnen brinna samtidigt som den kyls till den är tömd eller slocknar.

Tömning och bärgning
- Vid tömning av vagnen ska metod och tillvägagångssätt avgöras i samråd mellan räddningsledaren 

och gasolleverantör alternativt Kemenheten vid Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

       - Bärgning och borttransport av den skadade vagnen ska ske i samråd med järnvägsoperatören/  
 gasolleverantören alternativt Kemenheten vid Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

OBSERVERA!
När en gasolvagn brinner eller är utsatt för brand kan värmen i kombination med tryckstegring leda till 
en mycket kraftig explosion en så kallad B.L.E.V.E (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). Det är 
därför viktigt vid dessa situationer att personer som inte absolut behöver uppehålla sig inom riskområdet 
evakueras. Om tankvagnen måste överges på grund av explosionsrisk ska all personal evakueras till 
säker plats. Risken för “BLEVE” är störst när lågorna upphettar den övre delen av tankvagnens behållare 
och om dessa ytor ej kan kylas effektivt med vattenbegjutning. 
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7 Åtgärder vid olyckstillbud med tankbil

7.1 Tankbil har kört av vägen, krockat eller vält och bedöms vara tät 

Larma
- Larma polis och räddningstjänst via SOS Alarm, telefon 112.

- Be SOS Alarm, telefon 112 att efter samråd med räddningsledaren vid behov även kontakta 
Kemenheten vid Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

- Kontakta personal från transportör/gasolleverantör.

Säkra och spärra av
- Spärra av ett område med en radie på cirka 100 m runt om tankbilen.

- Stoppa alla motorer och avlägsna andra eventuella antändningskällor inom det avspärrade 
området.

- Om det är möjligt ska andra fordon med farligt gods flyttas från riskområdet.

- Kontrollera om tankbilen är skadad eller läcker.

Bärgning

- Räddningsledaren i samråd med Kemenheten vid Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
avgör om tankbilen kan bärgas utan att speciella åtgärder behöver vidtagas.

- Samråd gärna med chauffören som har utbildats för händelser av denna typ.

- Om tankbilen är i sådant skick att den kan bärgas ska detta ske med största försiktighet. Bryt 
sedan avspärrningarna och för tankbilen till lämplig plats samt besluta i samråd med transpor-
törens/gasolleverantörens personal om ytterligare åtgärder.

- Om tankbilen är tät men inte i skick att lyftas eller bogseras ska transportörens personal kon-
taktas. Låt sedan transportören/gasolleverantören alternativt Kemenheten vid Södra Bohus-
läns Räddningstjänstförbund bedöma om skadorna på tankbilen klarar en bärgning.

- Om tömning är nödvändigt ska metod och tillvägagångssätt avgöras i samråd mellan rädd-
ningsledaren, transportör/gasolleverantör alternativt Kemenheten vid Södra Bohusläns Rädd-
ningstjänstförbund.

- Bärgning och borttransport av den tömda och skadade tankbilen ska ske med godkännande 
av transportören. 
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7.2 Tankbil har kört av vägen, krockat eller vält och läcker 

Larma
- Larma polis och räddningstjänst via SOS Alarm, telefon 112.

- Be SOS Alarm, telefon 112 att efter samråd med räddningsledaren vid behov även kontakta 
Kemenheten vid Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

- Kontakta personal från transportör/gasolleverantör.

Säkra och spärra av
- Spärra av ett område med en radie på cirka 300 m runt om tankbilen.

- Avståndet kan justeras efter samråd mellan räddningsledaren och Kemenheten vid Södra Bohus-
läns Räddningstjänstförbund.

- Stoppa alla motorer och avlägsna andra eventuella antändningskällor inom det avspärrade området.

- Om det är möjligt ska andra fordon med farligt gods flyttas från riskområdet. Avlägsna all personal 
som inte behöver befinna sig i riskområdet.

Läckage av gasol
- Begjut den utströmmande gasolen med en spridd vattenstråle för att späda ut och minska riskom-

rådet.

- Observera att gasen driver med vinden i vindriktningen och att det föreligger risk för antändning. 
Bedöm spridningsområde, gaskoncentrationer och justera avspärrningarna om det behövs.

Bärgning 
- Om tömning av tankbilen är nödvändig ska metod och tillvägagångssätt avgöras i samråd mellan 

räddningsledaren, transportör/gasolleverantör alternativt Kemenheten vid Södra Bohusläns Rädd-
ningstjänstförbund.

- Bärgning och borttransport av den tömda och skadade tankbilen ska ske med godkännande av 
transportören.
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7.3 Tankbil har kört av vägen, krockat eller vält. Gasol läcker och brinner

Larma
- Larma polis och räddningstjänst via SOS Alarm, telefon 112.

- Be SOS Alarm, telefon 112 att efter samråd med räddningsledaren vid behov även kontakta 
Kemenheten vid Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

- Kontakta personal från transportör/gasolleverantör.

Säkra och spärra av
- Spärra av ett område med en radie på minst 300 m runt om tankbilen.

- Avståndet bör justeras efter samråd mellan räddningsledaren och Kemenheten vid Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund.

- Stoppa alla motorer och avlägsna andra eventuella antändningskällor inom det avspärrade 
området.

- Om det är möjligt ska andra fordon med farligt gods flyttas från riskområdet. 

- Avlägsna all personal som inte behöver befinna sig i riskområdet. 

Gasol som brinner
- Försök inte släcka den brinnande tankbilen i första skedet, utan kyl hela gasoltanken med 

spridd vattenstråle. Observera att om den utläckande gasen släcks utan att utströmningen av 
gas stoppas, föreligger stor risk för återantändning.

- Om det är möjligt ska andra fordon med farligt gods flyttas från riskområdet. Kan detta inte 
ske ska även dessa fordon kylas med vatten.

- Låt gasoltanken brinna samtidigt som den kyls tills den är tömd eller slocknar.

Tömning och bärgning
- Om tömning av tankbilen är nödvändigt ska metod och tillvägagångssätt avgöras i samråd 

mellan räddningsledaren, transportör /gasolleverantör alternativt Kemenheten vid Södra Bo-
husläns Räddningstjänstförbund.

- Bärgning och borttransport av den tömda och skadade tankbilen ska ske med godkännande 
av transportören.

OBSERVERA!
När en tankbil med gasol brinner eller är utsatt för brand kan värmen i kombination med tryckstegring 
leda till en mycket kraftig explosion en så kallad. B.L.E.V.E (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). 
Det är därför viktigt vid dessa situationer att personer som inte absolut behöver uppehålla sig inom 
riskområdet evakueras. Om tankbilen måste överges på grund av explosionsrisk ska all personal 
evakueras till säker plats.
Risken för “BLEVE” är störst när lågorna upphettar den övre delen av tankbilens behållare och om 
dessa ytor ej kan kylas effektivt med vattenbegjutning.
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8 Ansvarsförhållande och information
på olycksplatsen

Ansvarsförhållande på olycksplatsen under pågående räddningsinsats.

Räddningsledaren/ 
insatsledaren

JärvägstransportörPolisbefäl

Gasolleverantör Trafikverket

Kemenheten vid Södra Bohusläns 
Räddninstjänstförbund

Ansvarig på olycksplatsen är räddningsledaren.

Information till press, radio och TV

Under pågående räddningsinsats är det av största vikt att all information till massmedia angående 
olyckans omfattning, antal skadade, pågående åtgärder, samt varningar till allmänheten fördelas av 
räddningsledaren. 

Tankbilstransportör Transportstyrelsen

Länsstyrelsen



Dessa anvisning från Energigas Sverige innehåller 
åtgärdsplaner för olika nödsituationer vid
bulktransporter av gasol/LPG med tankbil och 
järnvägsvagn.

De innehåller också bl a produktkännedom om gasol och 
en allmän beskrivning av de säkerhetsanordningar som 
gasoltransportfordon är utrustade med.

Anvisningarna bör läsas av all personal som är berörd av
gasoltransporter, såsom leverantörer, transportörer,
polis, räddningstjänst och andra räddningsorganisationer.

E
ne

rg
ig

as
 S

ve
rig

e 
no

ve
m

be
r 2

01
7


