Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

RAPPORT
Undersökning av olyckor och räddningsinsatser
Avdelning Skydd och Samhälle

Händelse: kärlsprängning gasoltank personbil
Plats: tankstation fordonsgas, Åhaga i Borås
Larmnummer: 19.6163796.2
Larmtid: fredagen den 17 juni 2016, kl. 13:59
Diarienummer: 2016-000717

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, § 10. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp
och räddningsinsatsen. Detta ska användas för utveckling av operativ verksamhet och olycksförebyggande
arbete. Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande. I Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ingår kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

Sammanfattning
Den 17 juni 2016 inträffade en olycka på tankstationen för fordonsgas vid Åhaga i Borås. Det var
i samband med tankning av en greklandsregistrerad personbil av märket BMW som var ombyggd
till gasolbil. Fordonets gasoltank var konstruerad för att klara 30 bars tryck och här tankades
felaktigt med hjälp av en hembyggd adapter fordonsgas med 200 bars tryck. Under påfyllningen
av fordonsgas blev det en tryckkärlssprängning av fordonets tank.
Vid räddningstjänstens framkomst till skadeplatsen hade det samlats flera personer i anslutning
till personbilen som exploderat och det låg en stor mängd splitterdelar runtomkring
olycksplatsen.
Räddningstjänstens åtgärder var att utrymma tankstationens närområde, undersöka skadorna på
de tre drabbade, stänga flödet från kompressorhuset och göra anläggningen spänningslös genom
att slå till räddningstjänstnödstoppet och sätta upp avspärrningsband. Räddningstjänsten använde
även gastracker för att säkerhetsställa att det inte förelåg något läckage av biogas från
anläggningen.
Enligt Energigas Sverige har det tidigare inträffat två allvarliga olyckor på fordonsgasstationer i
Sverige när utförarna använt otillåtna adaptrar och försökt tanka fordonsgas i gasoltankar.
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1. Inledning
1.1
Inledande beskrivning
Den 17 juni 2016 inträffade en olycka på tankstationen för fordonsgas vid Åhaga i Borås. Det var
i samband med tankning av en greklandsregistrerad personbil av märket BMW som var ombyggd
till gasolbil. Fordonets motorgastank var konstruerad för att klara 30 bars tryck och här tankades
felaktigt med hjälp av en hembyggd adapter fordonsgas med 200 bars tryck. Under påfyllningen
av fordonsgas blev det en tryckkärlssprängning av fordonets tank.
Förtydligande av olika former av gasdrift
CNG ( compressed natural gas) = metangas kan även vara biogas (CBG) trycksatt upp till 230
bar, benämningen i Sverige i vardagligt tal är fordonsgas.
LPG ( liquefied petroleum gas) = flytande propan/gasol arbetstryck på ca 20 bar, benämningen i
Sverige i vardagligt tal är motorgas eller gasol.
LNG (liquefied natural gas) = utgörs i huvudsak av nedkyld metangas som blir flytande när den
kyls ned till - 160 grader C, ca 20 bars arbetstryck.
1.2
Syfte med utredningen
Undersökning av olyckor är en viktig del av verksamhetsuppföljningen och syftar till att:
- uppfylla gällande lagkrav
- klargöra orsakerna till händelsen samt eventuellt föreslå olycksförebyggande åtgärder
- klarlägga räddningsinsatsens genomförande och utgöra beslutsunderlag för insatsutvecklande
åtgärder.
1.3
Utredningens omfattning
Utredaren har gjort en fördjupad insatsuppföljning med underlag inhämtat från samtal med
driftchefen för biogas vid Borås Stads Energi och Miljö och polisens tekniska undersökning.
Utredaren har även haft samtal med räddningstjänstpersonal och läst igenom händelserapportens
fritextruta där inre befäl och räddningsledaren i text återgett händelsen och insatsens
genomförande.
Utredningen har avgränsats och avser att främst granska räddningstjänstens insats på
skadeplatsen.
-

Utredaren har i sitt arbete inte använt sig av någon specifik utredningsmetod.

1.4
Erfarenhetsåterföring/delgivning
Olycksutredaren redovisar insatsuppföljningen för samtliga arbetslag vid Borås heltidsstyrka samt
på oktober månads räddningstjänstplaneringsmöte och RCB/IL – möte.
Delgivning
- Rapporten läggs ut på Serfnet
- MSB
- Borås Energi och Miljö
Utredare

Granskad och godkänd

Christer Larsson

Andreas Leandersson
Områdeschef Skydd och Samhälle

Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås

033-17 29 00 (vx) 033-17 29 25 (fax)

serf@serf.se

www.serf.se

2. Resultat av undersökningen
2.1
Räddningsinsatsens genomförande
Underlaget är hämtat från händelserapportens fritextruta där inre befäl och räddningsledaren i
text har återgett händelsen och insatsens genomförande.
2.1.1 Händelseförlopp innan räddningstjänstens ankomst
Kl. 13:57 Inre befäl fick medlyssning på ett inringt larmsamtal till SOS. Inringaren uppgav i
larmsamtalet att det skett en explosion av en personbil vid tankstationen för fordonsgas vid
Åhaga i Borås.
-

Inringaren lämnade uppgifter om att det låg en skadad person på marken och att det var
splitter överallt.

Boråsstyrkan var ute på en pågående insats vid en trafikolycka men det gick att frigöra
insatsledaren i insatsledarfordon 252-1080 och personalen i släckbil 252-1020 som åkte på det
nyinkomna larmet.
2.1.2 Händelseförlopp efter räddningstjänstens framkomst
Vid räddningstjänstens framkomst hade det samlats flera personer i anslutning till personbilen
som exploderat och det låg en stor mängd splitterdelar runtomkring olycksplatsen.
Räddningstjänstens inledande åtgärder var att utrymma tankstationens närområde, undersöka
skadorna på de drabbade, stänga flödet från kompressorhuset och göra anläggningen
spänningslös genom att slå till räddningstjänstnödstoppet och sätta upp avspärrningsband.
Nästa åtgärd som utfördes av räddningstjänsten på olycksplatsen var att använda gastracker för
att säkerhetsställa att det inte förelåg något läckage av biogas från anläggningen. Inre befäl
kontaktade under tiden ansvariga för anläggningen hos Borås Energi och Miljö och de ombads
åka till platsen. Eftersom det inte fanns något läckage av gas eller annat drivmedel och ingen
brand så bedömdes läget på olycksplatsen att vara statiskt.
Ambulanspersonalen tog hand om de tre männen som färdats i fordonet och varit med vid
tankningen. Två av männen fördes med ambulans till Borås Lasarett för kontroll, skallskada
respektive fotskada. Den tredje mannen som var inblandad i olyckan uppsökte efteråt sjukvården
på egen hand.
Polis tog hand om avspärrning och trafikstopp/dirigering vid olycksplatsen innan de påbörjade
teknisk undersökning på platsen.
Räddningsledarens beskrivning av olycksplatsen, se text och bilder nedan.
- fordonets tak hade bucklats ut
- framrutan var söndersplittrad
- hela bakluckan hade lossnat och flugit iväg flera meter från fordonet
- hela bagagedelen var söndersprängd
- reservhjulet hade flugit iväg ca 40 meter rakt bakåt, reservhjulets däck och fälg var
sönderslitna
- splitterdelar från fordonet fanns ca 20 meter bakom och åt sidorna från fordonet
- fordonets gasoltank fanns ca två meter bakom fordonet och tanken var helt uppfläkt. Det
fanns ingen märkning om tryck eller fabrikat på gasoltanken.
- något tecken på brand kunde inte hittas
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3. Anläggningsbeskrivning och bakomliggande orsak
3.1
Tankstation fordonsgas
Tankstation för fordonsgas/biogas med en pump, dubbeldispenser, för tankning av två fordon,
tankstationen levererar 200 bar, max 230 bar vid hög temperatur och avsäkras vid 253 bar, se bild
och ritning på tankstationen nedan.
-

Räddningstjänstens nödavstängning, A, stänger flödet från kompressorhuset och gör även
anläggningen strömlös.

-

Anläggningens nödstopp, B och C, stänger flöde in och ut från kompressorhuset.

-

Avstängningsventil, D, huvudavstängning av gas in till kompressorhuset.
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3.2
Bakomliggande orsak
Fordonet som var av märket BMW användes som motorvägsservicebil i Grekland och var
försedd med en eftermonterad gasoltank. Monteringen av gasoltanken gjordes av Qgas Prins
Center i Athen och vid monteringen var även BMWs ingenjörer närvarande. Gasoltanken var
konstruerad för att klara 30 bars tryck och vid olyckstillfället tankades fordonsgas med upp till
230 bars tryck i systemet genom att använda en otillåten hemmabyggd adapter.
När räddningsledaren samtalade med de grekiska männen som hade färdats/tankat fordonet så
uppgav de att de inte hade en aning om varför det blev en tryckkärlsprängning på gasoltanken, se
foto nedan och i bilaga 1.

Varningsdekalen ovan som sitter placerad på tankstationens pump är framtagen av Energigas
Sverige. Energigas Sverige utfärdar normer för tankstationer för fordonsgas. Det står skrivet på
sex olika språk att tankstationen endast är avsett för tankning av fordonsgas och att det är förenat
med livsfara att använda adapter till gasoldrivna fordon.
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4. Tidigare incidenter/olyckor vid tankstationer med fordonsgas
Bakomliggande orsak till de incidenter/olyckor som tidigare inträffat i Sverige på tankstationer
för fordonsgas är:
- otillåtna adaptrar vid tankning till gasoltankar
- rostiga/skadade gastankar vid tankning till fordonsgastankar.
I Sverige fanns det år 2014 ca 50 000 registrerade fordon som drevs med fordonsgas och ca 100
registrerade gasoldrivna fordon.
I övriga Europa dominerar de gasoldrivna fordonen och 2014 hade Polen ca tre miljoner och
Italien ca två miljoner registrerade gasolfordon, källa Energigas Sverige.
4.1
Incidenter/olyckor vid tankning av fordonsgas med adapter till gasoltank
Enligt Energigas Sverige har det tidigare inträffat två allvarliga olyckor på fordonsgasstationer i
Sverige när utförarna använt otillåtna adaptrar och försökt tanka fordonsgas i gasoltankar.
Göteborg 2010-01-15
Två personer försökte med hjälp av en adapter fylla en gasolflaska med fordonsgas. Det blev en
kärlsprängning på gasolflaskan och båda personerna skadades allvarligt. Fordonsgasstationens
säkerhetssystem fungerade som det skulle och ingen gas läckte ut.
Stockholm 2010-01-29
Polisens utredning visade att två personer försökte att med hjälp av adapter tanka sin gasoldrivna
personbil med fordonsgas. De två männen skadades, varav en allvarligt, ingen brand bröt ut och
ingen annan person som befann sig på stationen skadades.
Utan en adapter är det omöjligt att tanka fordonsgas i en gasoltank!
4.2

Incidenter/olyckor vid tankning av fordonsgas i fordon avsedda för fordonsgas

Linköping 2015-05-05
Taxichaufför som tankade fordonsgas i sin taxi, Volkswagen Touran, vid en fordonsgasstation då
fordonets bakre gastank exploderade, taxichauffören som stod en bit ifrån fick inga skador.
Göteborg 2016-07-04
Två personer skadades lindrigt och en hund avled när ägaren till en Volkswagen Touran tankade
fordonsgas och fordonets främre gastank exploderade.
-

Inga fel eller brister på någon av tankstationerna för fordonsgas utrustning eller dess
säkerhetssystem har påvisats.

-

I Sverige utförs inga inspektioner/kontroller av fordonens gastankar vid
kontrollbesiktning.

-

Volkswagen återkallade berörda modeller av gasbilar som går under benämningen
Ecofuel, över 12 000 fordon i Sverige, för inspektion och vid behov utbyte av tankar.

-

I Tyskland har flera tankstationer/tankkedjor stoppat försäljningen av fordonsgas p.g.a.
tidigare olyckor.
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5. Erfarenheter från räddningsinsatsen
5.1
Räddningsinsatsen
Räddningstjänsten agerade på skadeplatsen enligt framtaget handlingsmönster i
insatskort/larmplan.
- utrymde
- spärrade av
- slog till räddningstjänstens nödstopp
Eftersom det vid mätning med gastracker inte påvisades något gasläckage så blev olyckan statiskt
för räddningstjänsten. Inre befäl kontaktade ansvariga på Borås Energi och Miljö och
räddningstjänstens personal på plats var behjälpliga/samverkade med ambulans och polis.

Analys och förbättringsförslag
-

En viktig framgångsfaktor under insatsarbetet var att räddningspersonalen genom utbildning
och övning på biogassystemet hade god förförståelsen av att så snabbt som möjligt slå till
räddningstjänstens nödstoppsknapp. Räddningstjänstnödstoppet avbryter ev. gasutflöde efter
lagring samt gör fordonsgasstationen strömlös.

-

I fordonsgasstationens insatskort står det att riskområdet är 100 m. Räddningstjänstens
fordonsplacering, innan vi hade använt gastracker och konstaterat om det förelåg utsläpp av
gas, blev ca 20 m från fordonsgasstationen.Vid den här insatsen satte räddningstjänsten upp
ett avspärrningsband några meter från fordonsgasstationen (het zon) och där visar foton från
insatsarbetet att det även vistades obehöriga personer innanför avspärrningen.
Förbättringsförslag
Räddningspersonalen tog inte hänsyn till vindriktning under framkörning och stannade inte på
intitialt riskavstånd, 100 m, gränsen mellan varm och kall zon. Utryckande personal
(räddningsledare) inom SÄRF behöver inledningsvis på en insats bli bättre på att använda
riskavstånd och under fortsatt insats indela skadeplatser i het, varm och kall zon. Ansvarig Mh.
Läcksökning av gas på skadeplatsen gjordes med gastracken eftersom SÄRF inte har någon
personlig indikeringsutrustning som kan bäras av brandpersonal som arbetar i den heta/varma
zonen. För att höja säkerhetsnivån för egen personal vid den här typen av insatser så behöver
SÄRF utreda/köpa in indikeringsutrustning som indikerar brandfarlig gas och kan bäras av
brandpersonal. Ansvarig mötesgruppen för räddningstjänstplanering.
Brandpersonalen som använde gastracken kände också viss osäkerhet i hur man bäst använder
instrumentet. Ansvarig utbildning/övning Ni.
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-

Inre befäl fick via Solwiz inte fram direktnummer till gassansvariga på Borås Energi och Miljö
utan fick ringa Vattenverkets jour.
Förbättringsförslag
Åhaga Fordonsgasstation insatskort, nr 59, behöver uppdaterats med nuvarande gasansvariga och
för snabbare åtkomst även läggas ut digitalt på Solwiz. Undertecknad olycksutredare lämnar över
gällande kontaktuppgifter till IT-ansvarig och ansvarig person för insatsplaner.
Det finns även ett behov av att allmänt se över strukturen på insatskortens tillgänglighet och hur
de används och uppdateras. Ansvarig Mr (insatskort) och Bo (Solwiz).
Övrigt
- Vid etableringen av fordonsgasstationen vid Åhaga gjordes en konsekvensutredning av
fordonsgasstationens placering eftersom den bl.a. ligger nära en samlingslokal för 3000
personer och en vältrafikerad genomfartsled. Vid det här olyckstillfället, kärlsprängning av
olycksfordonets gasoltank, flög bl.a. fordonets reservhjul med fälg ca 40 m rakt bakåt. Om
reservhjulet istället flugit i riktning mot samlingslokalen hade det varit stor risk för att
besökande som befann sig på samlingslokalens parkeringsplats blivit skadade.
Förbättringsförslag
Det finns behov av en uppföljning av de dokumenterade olyckor med kärlsprängningar som
inträffat på fordonsgasstationer runtomkring i Sverige med avseende på riskavstånd till
samlingslokaler m.m. Ansvarig Område Skydd och Samhälle (Al).
-

Energigas Sverige arbetar fortlöpande med att se över alla möjligheter att förhindra
användning av otillåtna adaptrar såväl genom ytterligare information som tekniska lösningar.
Energigas Sverige kommer också att lyfta frågan om användning av adaptrar i det europeiska
branschorganet AEGPL.

Är det överhuvudtaget möjligt att genom förbättrade tekniska lösningar och/eller information
förhindra användning av otillåtna adaptrar?
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5.2
Sammanställning av förslag till förbättringsåtgärder
Analysgruppens rekommendationer av vilka kortsiktiga och/eller långsiktiga åtgärder som kan
vara aktuella redovisas nedan i punktform tillsammans med ansvarig person/funktion och
tidsplan.
Räddningsplanering

Ansvarig person/funktion

Erfarenhet

Rekommendation

Åtgärd/kommentar

Vid den här insatsen sattes
det inledningsvis upp ett
avspärrningsband bara några
meter från
fordonsgasstationen och
foton från insatsarbetet visar
att det även vistades
obehöriga personer innanför
avspärrningen.
Läcksökning av gas på
skadeplatsen gjordes med
gastracken eftersom SÄRF
inte har någon personlig
indikeringsutrustning som
kan bäras av brandpersonal.

Räddningsledare inom SÄRF
behöver inledningsvis på en
insats bli bättre på att
använda riskavstånd och
under fortsatt insats indela
skadeplatser i het, varm och
kall zon.

Utbilda befälen inom
SÄRF att i större
utsträckning använda
riskavstånd och dela
upp skadeplatsen i het,
varm och kall zon.

Brandpersonalen som
använde gastracken kände
också viss osäkerhet i hur
man bäst använder
instrumentet.
Inre befäl fick via Solwiz inte
fram direktnummer till
gassansvariga på Borås
Energi och Miljö utan fick
ringa Vattenverkets jour.
Stora risker för allmänheten
med tanke på
fordonsgasstationens
placering eftersom den bl.a.
ligger nära en samlingslokal
för 3000 personer och en
vältrafikerad genomfartsled.

För att höja säkerhetsnivån
för egen personal vid den här
typen av insatser så behöver
SÄRF utreda/köpa in
indikeringsutrustning som
indikerar brandfarlig gas och
kan bäras av brandpersonal.
Övning/utbildning

Åhaga Fordonsgasstation
insatskort, nr 59, behöver
uppdaterats med nuvarande
gasansvariga och för snabbare
åtkomst även läggas ut digitalt
på Solwiz.

Det finns även ett
behov av att allmänt se
över strukturen på
insatskortens
tillgänglighet och hur de
används och
uppdateras.

Det finns behov av en
uppföljning av de
dokumenterade olyckor med
kärlsprängningar som
inträffat på
fordonsgasstationer
runtomkring i Sverige med
avseende på riskavstånd.

Ansvarig
Mh
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Påbörjas
Höst – 16
och
därefter
fortlöpande

Mötesgruppen
för
räddningstjänst
planering

Vår -16

Ni

Höst -16

Mr/Bo

Påbörjas
Höst – 16
och
därefter
fortlöpande

Al

Påbörjas
Höst – 16
och
därefter
fortlöpande

Analysgruppen: Christer Larsson och Joel Jacobsson.

Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås

Tidsplan

www.serf.se

Bilaga 1
Foton från polisens tekniska undersökning:

Till vänster ses adaptern (påfyllningsmunstycket) och till
höger fordonsgasstationens munstycke.

Adaptern passar till fordonsgasstationens munstycke.

Tankens sidostycken

Fordonets gastank

Ett sidostycke är angripit av rost och det är samma
märkning på båda sidomunstyckena, LPG, som visar att
tanken är en lågtryckstank.

Visar tankens placering i koffertrummet men p.g.a. av
skadorna gick det inte att fastställa om tanken suttit
vågrätt/lodrätt.

Polisens analys och slutsats utifrån den tekniska undersökningen
Under förutsättning att undersökta delar kommer från bilen och skadorna på dessa uppkommit
när bilen fyllde på gas vid Åhaga, ger undersökningen starkt stöd för att bilens gasoltank inte
klarat trycket från gasstationen, 200 bar.
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