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Förord

Denna anvisning från Energigas Sverige innehåller en åtgärdsplan för nödsituationer vid transporter 
av flytande metan (LNG och LBG). Den innehåller också bl a produktkännedom om flytande metan, 
säkerhetsdatablad och en allmän beskrivning av de säkerhetsanordningar som transportenheter är 
utrustade med.

Anvisningen bör läsas av alla personer som är berörda av transporter av flytande metan, såsom 
leverantör- och transportföretag, polis, räddningstjänst och andra räddningsorganisationer.

Anvisningen beskriver egenskaper hos flytande metan och hur transportenheter är uppbyggda. Vidare 
finns beskrivet fem olika nödsituationer samt åtgärdsplan för varje enskild situation: 

 Transportenhet bedöms vara tät
 Transportenhet läcker gas men brinner inte
 Transportenhet läcker vätska men brinner inte
 Transportenhet läcker och brinner
 Extern brand påverkar transportenheten.

De företag som står bakom denna anvisning är:
AGA Gas AB
FordonsGas Sverige AB
Gasnor AS
Liquiline AS
Skangass AS

Energigas Sverige
Box 49134
100 29 Stockholm
Telefon 08-692 18 40
www.energigas.se
info@energigas.se

Stockholm, 2011-10-31
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1 Tillämpningsområde

Denna anvisning från Energigas Sverige innehåller en åtgärdsplan för nödsituationer vid transporter av 

flytande metan (LNG och LBG). 

Med transporter menas transporter på väg och järnväg. 

Anvisningen utgör ett underlag för räddningstjänsten och övriga på plats och kompletterar MSB:s RIB.

Denna anvisning innefattar inte åtgärder vid nödsituationer under lastnings- och lossningsförfaranden. 

Tillämpningsområde illustrerat.
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ADR Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på 
väg och i terräng. ADR-S är de svenska reglerna som MSB ger ut. Senaste 
utgåvan heter MSBFS 2011:1.

biogas Ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och 
vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan.

flytande metan Samlingsnamn för LNG och LBG.

kryogen gas Gas som genom nedkylning övergått till flytande form.

LBG Liquefied Bio Gas (flytande biogas)

LBG är nedkyld, kondenserad, biogas. Andelen metan i LBG är 98-99 %.

leverantör Leverantör av flytande metan.

LNG Liquefied Natural Gas (flytande naturgas) 

LNG är nedkyld, kondenserad, naturgas. Kvaliteten på LNG varierar 
beroende på från vilken källa naturgasen kommer ifrån. Metan och etan har 
tillsammans en andel mellan 98,5 och 99 % och då ligger metaninnehållet 
mellan 85 och 99 %.

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

naturgas Gasblandning som till övervägande del innehåller metan.

RIB Resurs och integrerat beslutsstöd

Informationskälla för alla från brandmän, poliser, transportörer, 
sjukvårdspersonal och kustbevakare till tjänstemän i kommunen.

RID Internationell överenskommelse om internationell transport av farligt gods 
på järnväg. RID-S är reglerna för transport inom Sverige. Senaste utgåvan 
heter MSBFS 2011:2

transportenhet Samlingsnamn för trailer, semitrailer, dragbil med släp samt tankcontainer.

TPED (π) EU-direktiv som omfattar transportabla tryckbärande anordningar.

2 Förkortningar och definitioner

Här definieras termer och förkortningar som används i denna anvisning vars betydelser inte är allmänt 
kända och där förklaringar inte ges i den löpande texten. 
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3 Produktkännedom – Flytande metan

I denna anvisning används flytande metan som ett samlingsbegrepp för LNG och LBG. Den kemiska 
sammansättningen på olika typer av LNG och LBG kan variera något men det påverkar inte 
hanteringen av produkten eller åtgärderna vid en nödsituation. 

När metan kyls ner till -162°C vid atmosfärstryck övergår den från gasfas till vätskefas och volymen 
minskar ca 600 gånger. Flytande metan är en kryogen gas som lagras under tryck då temperaturen är 
högre än -162°C.

Följande produktegenskaper är viktiga att känna till:

  Flytande metan är giftfri, färg- och luktlös.
  Flytande metan är brännbar endast då den övergått i gasfas. Som gas har metan ett snävt               

 brännbarhetsområde. Den kan endast brinna om metanhalten i luft är mellan 4 och 16 %, se figur nedan.

Ångtrycksdiagram Metan
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 Metan är brandfarligt och kan bilda brännbara blandningar med luft. I slutna utrymmen kan även   
 explosiva blandningar bildas.

  Metan är lättare än luft vid temperaturer över -110 °C. Små utsläpp av flytande metan går snabbt   
 över i gasfas och stiger. Större utsläpp av flytande metan lägger sig på marken och förångas.    
  Intensiteten i förångningen beror på underlagets yta och temperatur samt vätskeytans storlek.    
  Efterhand kommer underlaget kylas varvid förångningen minskar. Typiska förångningsvärden vid    
  utsläpp av flytande metan ses i illustrationerna nedan.

  Metan kan självantända vid 540°C om metanhalten är inom brännbarhetsområdet.
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 Flytande metan har lägre densitet än vatten.

 Om kall metan läcker ut fryser vattenpartiklarna (fukt) i luften och ett vitt moln bildas. Läckaget 
kyler ner omgivande ytor och tränger undan syre vilket innebär risk för köldskador respektive 
syrebrist. Gasen i sig är osynlig men det synliga molnet ger en indikation på storlek och riktning 
på gasutsläppet. 

Flytande metan på ej nedkyld mark ca 200 m3/h/m2.

Flytande metan på nedkyld mark ca 20 m3/h/m2.

Flytande metan på vatten ca 850 m3/h/m2.
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4 Transportenheter

Det finns flera olika typer av transportenheter som går på väg och järnväg. Nedan ges fyra exempel på 
transportenheter. Säkerhetsanordningar på transportenheter för flytande metan är utformade enligt 
ADR om de körs på väg och enligt RID om de körs på järnväg.

Tankbil

Trailer
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Tankcontainer på järnvägsvagn.

Flytande metan lagras och transporteras som vätska i kryotankar under ett visst övertryck. En kryotank 
består av två tryckkärl, tillverkade enligt TPED (π). Innertanken är av syrafast material och är konstru-
erad för kryogena gaser (klarar -196 °C). Yttertanken är tillverkad av tryckkärlsstål. Utrymmet mellan 
tryckkärlen består av isolering, vanligtvis perlit, och är vakuumsatt.

De företag som står bakom denna anvisning använder uteslutande transportenheter med dubbla 
vakuumisolerade tankar eller annan teknik som håller likvärdig eller högre säkerhet.
 
Tankens konstruktion med ett inre och yttre tryckkärl är hållfast, och även om tankens ytterbehållare 
skadas så kvarstår tankens isolerande förmåga. Vid en händelse av brandpåverkan på ytterkärlet blir 
isoleringen med perlit och vakuum mellan tryckkärlen ett skydd för värmepåverkan på innerkärlet. 
Om ytterkärlet har skadats och det inte längre är ett vakuum mellan tankarna så kommer isoleringen 
fortsatt vara ett skydd mot värmepåverkan på innerkärlet.
 
Trycket i tankarna varierar mellan 1-10 bar beroende på vätskans temperatur. När metangasen kyls 
till -162 °C och kondenserar till vätska förändras volymen från ca 600 liter gas till ca 1 liter vätska. 
Volymökningen för flytande metan är förhållandevis stor vid stigande temperatur. Fyllnadsgraden får 
inte vara större än 95 % av tankens volym vid den vätsketemperatur som motsvarar det tryck tanken 
är avsäkrad för (säkerhetsventilens öppningstryck). Transportenheter för distribution av flytande metan 
har en lastkapacitet mellan 8-30 ton. Ett ton motsvarar ca 2,2 m3 flytande metan.

Tankcontainer på lastbil.
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I transportenhetens manöverskåp finns mätare för tryck och nivå.

Generellt för alla transportenheter gäller följande:

 Säkerhetsventiler finns på alla transportenheter för att förhindra att trycket blir för högt i tanken. 

 Avblåsningsrör, som öppnar för utsläpp av avkokad vätska i tanken, mynnar ut högt upp och bak   
 på transportenheten. 

 Tankarna på transportenheten har en vätskenivåmätare som visar vätskenivån i %. 

 Tankarna är utrustade med manometrar som visar trycket i tanken.

 Tankens konstruktion ger högt passivt brandskydd.

 Stängventil närmast tanken är tryckluftsstyrd.

 Alla stängventiler är stängda under transport.

 Kopplingar till anslutningar på tanken och slangar är standardiserade.
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5 Åtgärder vid nödsituationer

Följande kapitel beskriver åtgärder vid nödsituationer under transport av flytande metan. De tre första 
åtgärderna (larma och säkra) görs oberoende av situation. 

1. Larma räddningstjänst och polis (tel. 112)

 a. Primärt chaufför (larmar även leverantör) 
b. Sekundärt allmänheten

2. Larma leverantör (se telefonlista i bilaga 1)

 a. Primärt chaufför 
b. Sekundärt Räddningstjänsten

3. Säkra ett område på 300 meter

 a. Primärt räddningsledare 
b. Sekundärt chaufför (om räddningsledare inte är på plats)

4. Specifika åtgärder beroende på situation

Vem gör vad?

Chaufför larmar 112 och leverantör om möjligt och påbörjar säkring av området. Räddningstjänsten 
larmar leverantör om chaufför inte redan gjort det. Om chauffören inte är kapabel att säkra området 
görs detta av räddningsledaren när denne är på plats. 

Räddningsledaren tar över arbetet vid ankomst.

1. Räddningsledare

2. Chaufför

SÄKRA OMRÅDET

1. Chaufför

2. Räddningstjänsten

LARMA LEVERANTÖR

LARMA 
RÄDDNINGSTJÄNST

OCH POLIS

1. Chaufför

2. Allmänhet

Specifika åtgärder beroende på situation
På sidan 13-17 visas fem scenarier där åtgärderna är anpassade till situationen. Beslut kring åtgärder 
bör ske i samråd mellan räddningsledaren, leverantör och chaufför. Det är alltid räddningsledaren som 
bestämmer på plats.
 

Omständigheter som påverkar besluten är t ex sikt, ljus, vind (riktning och hastighet), nederbörd, luft-
temperatur, topografi, vegetation, underlag, mänsklig aktivitet, möjliga antändningskällor samt komp-
etens och erfarenhet på plats.
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5.1 Transportenhet bedöms vara tät

Scenario:

 Transportenhet har vält eller står upprätt och bedöms vara tät.

Åtgärd:

— Spärra av ett område med en radie på cirka 100 m runt om transportenheten. Avstånden kan    
 justeras efter samråd mellan räddningsledaren och leverantör.

— Stoppa alla motorer och avlägsna andra tändkällor än transportenheten inom det avspärrade området.

— Om det är möjligt ska andra fordon med farlig last flyttas från riskområdet.

— Kontrollera om transportenheten är skadad eller läcker.

— Läs av vätskenivå och tryck.

— Räddningsledaren i samråd med leverantör avgör om transportenheten kan bärgas utan att speciella   
 åtgärder behöver vidtas.

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

— Om transportenheten är i sådant skick att den kan bärgas ska detta ske med största försiktighet. 

— För transportenheten till lämplig plats samt besluta i samråd med leverantör om ytterligare åtgärder.

— Om transportenheten är tät men ej i skick att lyftas eller bogseras ska leverantören tillkallas. Låt 
 sedan leverantören bedöma om skadorna på transportenheten klarar en bärgning.

— Vid tömning av transportenheten ska tillvägagångssätt avgöras i samråd mellan räddningsledare 
 och leverantör.

— Leverantören ska godkänna att transportenheten transporteras bort.
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5.2 Transportenhet läcker gas men brinner inte

Scenario:

 Transportenhet vält eller står upprätt och bedöms läcka metangas men inte flytande metan.

Åtgärd:

— Spärra av ett område med en radie på minst 100 m runt om transportenheten. Avstånden kan   
 justeras efter samråd mellan räddningsledaren och leverantör.

— Stoppa alla motorer och avlägsna andra tändkällor än transportenheten inom det avspärrade 
 området.

— Om det är möjligt ska andra fordon med farlig last flyttas från riskområdet.

— Begjut gasmolnet med spridd vattenstråle för att styra och skingra gasen.

— Undersök om det finns möjlighet att åtgärda läckaget genom att stänga av gasflödet.

— Observera att gasen driver med vinden i vindriktningen och att det föreligger risk för antändning. 
 Avlägsna därför all personal som inte behöver infinna sig i det avspärrade området.

— Bedöm spridningsområde och gaskoncentrationer och justera avspärrningarna om det behövs.

— Vid tömning av transportenheten ska tillvägagångssätt avgöras i samråd mellan räddningsledare 
 och leverantör.

— Leverantören ska godkänna att transportenheten transporteras bort.
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5.3 Transportenhet läcker vätska men brinner inte 

Scenario:

 Transportenhet har kört vält eller står upprätt och läcker flytande metan.

Åtgärd:

— Spärra av ett område med en radie på minst 300 m runt om transportenheten. Avstånden kan   
 justeras efter samråd mellan räddningsledaren och leverantör.

— Stoppa alla motorer och avlägsna andra tändkällor än transportenheten inom det avspärrade 
 området.

— Om det är möjligt ska andra fordon med farlig last flyttas från riskområdet.

— Begjut gasmolnet med spridd vattenstråle för att styra och skingra gasen.

— Undersök om det finns möjlighet att åtgärda läckaget genom att stänga av vätskeflödet.

— Vid antändning av gaser från flytande metan avbryts begjutningen av vatten mot      
 läckaget. Vatten tillför värme och ökar förångningen vilket resulterar i ökad brandintensitet.

— Observera att gasen driver med vinden i vindriktningen och att det föreligger risk för antändning.   
 Avlägsna därför all personal som inte behöver befinna sig i det avspärrade området.

— Bedöm spridningsområde och gaskoncentrationer och justera avspärrningarna om det behövs.

— Vid tömning av transportenheten ska tillvägagångssätt avgöras i samråd mellan räddningsledare och  
 leverantör.

— Leverantören ska godkänna att transportenheten transporteras bort.
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5.4 Transportenhet läcker och brinner

Scenario:

 Transportenhet läcker flytande och/eller gasformig metan som brinner.

Åtgärd:

— Spärra av ett område med en radie på 300 m runt om transportenheten. Avstånden kan justeras   
 efter samråd mellan räddningsledaren och leverantör.

— Stoppa alla motorer och avlägsna andra tändkällor än transportenheten inom det avspärrade 
 området.

— Försök inte släcka branden i första skedet, utan kyl den del av transportenheten som är utsatt för   
 värmestrålning från branden. Observera att vatten inte får komma i kontakt med flytande metan.   
 Vatten tillför energi som ökar förångningen vilket resulterar i ökad brandintensitet. Observera   
 att om den utläckande gasen släcks utan att utströmningen av gas stoppas, föreligger stor risk   
 för återantändning. Som tidigare nämnts ger tankens konstruktion ett högt passivt brandskydd. 

— Om det är möjligt ska andra fordon med farlig last flyttas från riskområdet. Kan detta inte ske ska   
 även dessa fordon kylas med vatten.

— Undersök om det finns möjlighet att åtgärda läckaget genom att stänga av gas-/vätskeflödet.

— Om det bedöms möjligt att släcka branden för att kunna stänga av gasflödet ska pulver användas     
 som släckmedel.

— Om branden inte går att släcka, låt gasen brinna samtidigt som tanken kyls tills den är tom eller   
 tills branden slocknar. 

— Vid tömning av transportenheten ska tillvägagångssätt avgöras i samråd mellan räddningsledare 
 och leverantör.

— Leverantören ska godkänna att transportenheten transporteras bort. 
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5.5 Extern brand påverkar transportenheten

Scenario:

 Extern brand påverkar transportenheten.

Åtgärd:

— Spärra av ett område med en radie på 300 m runt om transportenheten. Avstånden kan justeras   
 efter samråd mellan räddningsledaren och leverantör.

— Kyl med vatten den del av transportenheten som är utsatt för värmestrålning från branden. Som 
 tidigare nämnts ger tankens konstruktion ett högt passivt brandskydd. 

— Begränsa branden och om det är möjligt släck branden.

— Om det är möjligt flytta transportenheten från brandhärden.

— Finns det andra fordon med farlig last inom riskområdet ska de också flyttas om det är möjligt. Kan   
 detta inte ske ska även dessa fordon kylas med vatten.

— Vid behov av att tömma transportenheten ska tillvägagångssätt avgöras i samråd mellan 
 räddningsledare och leverantör.

— Leverantören ska godkänna att transportenheten transporteras bort.
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6 Ansvarsförhållande och information på plats

Ansvarsförhållande på plats
 
Ansvarig på plats är räddningsledaren. Denne tillkallar de resurser som behövs.  

Information till press, radio och TV

Det är av största vikt att all information till press, radio och TV angående händelsens omfattning, antal 
skadade, pågående åtgärder, samt varningar till allmänheten enbart lämnas av räddningsledaren eller 
den person denne bestämt.
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Telefonlista

Nedanstående företag bistår med personella resurser och material som kan användas i nödsituationer 
i hela landet.

Ring i första hand till det företag som berörs av nödsituationen.

BILAGA  1

Företag Ort 24-timmarsjour

AGA Gas AB Lidingö +46 (0) 20 99 60 00

FordonsGas Sverige AB Göteborg + 46 (0) 771 520 100

GASNOR AS Bergen, Norge +47 95 472 187

Skangass AS Stavanger, Norge +47 51 65 22 22
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BILAGA 2

___________
Fotnot: Detta är ett exempel på ett säkerhetsdatablad. Aktuellt blad finns att få från respektive leverantör.
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BILAGA 2

___________
Fotnot: Detta är ett exempel på ett säkerhetsdatablad. Aktuellt blad finns att få från respektive leverantör.
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BILAGA 3
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BILAGA 3
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BILAGA 3
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BILAGA 3



Denna anvisning från Energigas Sverige
innehåller en åtgärdsplan för nödsituationer vid
transporter av flytande metan (LNG och LBG).
Den innehåller också bl a produktkännedom om flytande 
metan, säkerhetsdatablad och en allmän beskrivning av de
säkerhetsanordningar som transportenheter är
utrustade med.

Anvisningen bör läsas av all personal som är berörda av
transporter av flytande metan, såsom leverantör- och 
transportföretag, polis, räddningstjänst och andra räddnings-
organisationer.


