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Vetenskaplig grund…



Samarbete….



Möjliggör fördjupad kunskap 
och anpassningar lokalt

Styrkeledarnivå

Uppgiftsledning

Skadeplatsnära ledning

Rekommendationer för hela
räddningsledningssystemet
(Före under och efter olyckor)



Del 1: Bakgrund och faktaunderlag

• Kunskapsunderbyggnad
• Beskrivning av 

• drivmedelsgaser, bränslesystem och tankar samt erfarenheter
• riskerna med gasfordon, definitioner av zoner, restriktioner, 

skyddsutrustning och regelverk 
• indikering av drivmedelsgaser 



Metan
Kokpunkt

–162 °C

Brännbarhetsområde 4,4–16,5 vol. %
Termisk tändpunkt 540 °C

Densitetstal
0,6 (Luft = 1,0)

Vattenlöslighet Ej lösligt i vatten
Indikeras via sensor med 
katalytisk förbränning, LEL (t.ex. 
explosimeter och läcksökare)

Ja

Indikeras/läcksöks med PID 
(fotojoniseringsdetektor) Nej

 

Handelsnamn för metangas som drivmedel 
 
Tryckkomprimerad gas (gasfas):    
 

1. Fordonsgas 
2. Naturgas 
3. Biogas    
4. CBG (compressed biogas)  
5. CNG (compressed natural gas)  

 
Kylkondenserad gas (vätske- och gasfas):   
1. Flytande fordonsgas 
2. Flytande metan    
3. LNG (liquefied natural gas)  
4. LBG (liquefied biogas) 



CNG kontra LNG system 

<200 bar <24 bar



Propan-butanblandning 

Kokpunkt
–42 °C

Brännbarhetsområde 1,7–10,1 vol. %
Termisk tändpunkt 450 °C

Densitetstal
1,6 (Luft = 1,0)

Vattenlöslighet Svårlöslig i vatten
Indikeras via sensor med 
katalytisk förbränning, LEL 
(t.ex. explosimeter och 
läcksökare)

Ja

Indikeras/läcksöks med PID 
(fotojoniseringsdetektor) Nej

HANDELSNAMN FÖR PROPAN-BUTANBLANDNINGAR SOM 
DRIVMEDEL

Tryckkondenserad gas (vätske- och gasfas):
•Motorgas
•LPG (liquefied petroleum gas)
•(Gasol)

Stängventil
Flödesbegränsare 
Magnetventil 
Regulator

Motor



Vätgas

Kokpunkt –253 °C

Brännbarhetsområde
4–75 vol. %

Vid 18–58 % finns ökad risk för 
detonation

Termisk tändpunkt
560 °C

Densitetstal
0,1 (Luft = 1,0)

Vattenlöslighet Svårlöslig i vatten
Indikeras via sensor med 
katalytisk förbränning, LEL 
(t.ex. explosimeter och 
läcksökare)

Ja

Indikeras/läcksöks med PID

(fotojoniseringsdetektor)
Nej

HANDELSNAMN FÖR VÄTGAS SOM DRIVMEDEL

Tryckkomprimerad gas (gasfas):
•Vätgas
•Hydrogen
•CGH2 700
•CGH2 350
•CHG



Fordonskännedom gassystemskännedom

• Personbil / lätt lastbil
• Tung lastbil
• Buss

I CHG bil är det förbjudet med flamma 
mot annan tank. Det finns gaslarm. 
Bränslecell och elmotor ersätter 
förbränningsmotorn.



Del 2: Taktisk vägledning

• Målgrupp: Beslutsdomänen insatsledning 
• Operativa-och taktiska överväganden 
• Betonar vikten av att inleda insatsen brett och resursstarkt 

och i samverkan med andra aktörer
• Beslutsmodell – anpassad för händelser med gasfordon



Fas 1 Förberedelser

Fas 2 Utlarmning och framkörning



Fas 3 Framkomst och omedelbara 
åtgärder

Fas 4 Taktisk planering



Fas 5 Implementering av taktisk plan
• Zonindelning av skadeområdet
• Skyddsutrustning i olika zoner (Personlig 

skyddsutrustning och övrigt skydd)
• Restriktioner 
• Behov av forensisk hänsyn?
• Kommunicera och samverka
• Hantera media som resurs



Fas 6 Utveckling och anpassning av 
insatsen

Fas 7 Avslutande av räddningsinsats och 
underrättelse till ansvariga aktörer

• Bedömning av om kriterierna för räddningstjänst är uppfyllda
• Risker som kan finnas kvar efter en räddningsinsats
• Behov av avspärrning och bevakning efter räddningsinsats. 
• Skriftligt beslut om att räddningsinsatsen avslutats
• Underrättelse till ägare, innehavare samt miljö- och hälsoskydd samt 

länsstyrelse.
• Information till aktörer som har olika arbetsuppgifter

Fas 8 Åtgärder efter räddningsinsats



Del 3: Operativt metodstöd

• Betoning på riskbedömning och hantering
• Operativt stöd som kompletterar standardrutin för händelser 

med gasfordon
• Startpunkt för att skapa utbildning och övning?
• För arbete i skadeområdet men även övergripande ledning
• Viktigt med förförståelse för effektiv användning: även 

ledningsfunktioner del 2 och 3



Metodstöd utifrån typ av:
• Händelse
• Fordon
• Gas 
• Plats



Gasbussbrand 
med jetflamma
Simrishamn 2015
”Framme på adress så är 
bussen helt övertänd, 
samtidigt går ventilerna på 
gasbehållarna på taket på 
bussen. Det blir en mycket 
kraftig gaslåga på ca 10-12 
meter vågrätt mot en villa 
och lägenhet i 
flerfamiljshus.”

Källa: Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund



Mer om branden i Simrishamn

Källa: Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund



Tryckkärlsexplosion i samband med en
bussbrand i Göteborg 2016

Källa: Räddningstjänsten Storgöteborg



Scenario: Brand CNG buss





Brand i lastbil,
Örebro, 6 dec 2021 
• LNG, brand i 

motorutrymme, hytt
• Nytankad, pös vid 

tankningen (ispropp??)
• Vattenskyddsområde
• Släcker, undersöker 

tankarna, trycket stabilt
• Bevakar efter brand

Foto: Nerikes Brandkår



Scenario: 
Brand LNG Tung lastbil



Tryckkärlsexplosion efter mekanisk skada på 
tank – fördröjd explosion

Kungsbacka 2021
• Sopbil skadad vid 

dikeskörning
• Förare såg lös plåt i 

backspegeln
• Tog bort plåt
• Körde vidare à tanken 

exploderar
• Fler skadade tankar 

under fordonet Reportage på 90 
sekunder



Tryckkärlsexplosion efter mekanisk skada på 
tank – ibland fördröjd explosion

Explosion har oftast skett:
• Vid tankning
• Vid färd – vibrationer
• Vid färd – t.ex. gatsten, brunnslock, 

betongsuggor



Scenario: Trafikolycka CNG tung lastbil



Gasläckage vid tankning
Norrköping 2020

Gasen syns inte. 
Det vita är kondens.

https://90sekunderplay.msb.se/#

https://90sekunderplay.msb.se/


Scenario: Gasläckage 
(LNG tung lastbil)


