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Säkerhetsstudie av CNG-fordon

Sammanfattning

Gas som fordonsdrivmedel är ur både miljömässig, ekonomi och teknisk synvinkel en re-

alistisk och önskvärd framtidslösning. Den tekniska utvecklingen tenderar dock att något

springa ifrån lagstiftningen, men så måste det vara. Man kan inte skriva regler kring

något som inte är färdigutvecklat. En risk med snabb teknisk utveckling är dock att man

bara ser till hur produkten lyckas lösa de tekniska problem som var förutsättningen för att

börja utveckla produkten. Det kant ex vara att enögt beakta miljömässiga och mark-

nadsmässiga realiteter och glömma att fordonen även skall klara alla andra normala

krav, t ex vissa grundläggande trafiksäkerhetskrav/kollisionskrav, precis som alla andra

fordon.

Genom att studera litteratur och regelsystem från framför allt andra länder där gastekno-

login hunnit längre än i Sverige kan några säkerhetsmässigt svagt behandlade frågor de-

finieras.

Undersökningen visar att det finns mycket kunskap framtagen redan vad gäller gas och

gasinstallationer, men att den nästan uteslutande gäller för stationära gasinstallationer. I

mindre utsträckning har man behandlat problemen som uppstår i den mera komplexa for-

donsmiljön, med vibrationer, risk för korrosion, påverkan av diverse kemikalier samt

risken för mekaniska skador vid kollisioner.

Några referenser har dock behandlat fordonsinstallationer. Bl a i Canada och Nya Zee-

land har standarder för fordonsmontage hittats. Mycket av detta har senare kommit att

inkorporeras i en av Vägverket 1994 föreslagen VVFS, Vägverkets föreskrifter om

bränslesystem för komprimerad natur- och biogas som drivmedel. Den föreslagna texten

av den 1994-03-07 (FO 60 9421868) visar att man redan har ett någorlunda bra grepp om

de mest akuta tekniska frågorna, inklusive ett förslag till inspektionsschema. Dock åter-

står arbetet att i viss mån intemationalisera föreskrifterna, i texten refereras i huvudsak

till svenska standarder och provmetoder vilket i längden inte är särskilt bra sett ur tillver-

karperspektiv. Först under 1997 blev så textförslaget slutligen en riktig, beslutad, VVFS

med nummer 1997:3, bränslesystem för komprimerad natur- och biogas. Det är med till-

fredsställelse som man kan konstatera att en del, men inte alla, av defrågetecken som

rests i detta notat finner sina svar i den denna föreskrift.
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Bakgrund

Med miljöhänsyn som drivkraft har på senare tid många spännande alternativa lösningar

på fordonsframdrivning presenterats och börjat tas i bruk. Vid tiden för detta projekts

start, 1992, hade dåvarande Trafiksäkerhetsverket, TSV, och VTI under en tid diskuterat

säkerhetsaspekter kring fordon med alternativa drivmedel. Särskilt förelåg just då ett par

konkreta frågor kring s.k. CNG-fordon, dvs fordon med komprimerad naturgas som

drivmedel. Obeaktat de positiva miljökonsekvenser som dessa typer av fordon troligen

kan gotträknas för, bör man inte glömma att vi så här i ett inledningsskede ännu inte

känner alla de risker dessa fordon kan utgöra, dels givetvis i en ren kollisionssituation ute

i trafiken, men likaså känner vi ännu inte helt dessa fordons funktion när de åldras.

Det är viktigt att poängtera att vanliga bensin och dieselfordon kan, eller borde ha kun-

nat, utsättas för samma ingående säkerhetsgranskning när det en gång i tiden togs i bruk.

Dock har mänskligheten under snart 100 år brukat förbränningsmotom och lärt känna

dess för- och nackdelar. Många av de risker som vi lärt oss hantera har vi lärt oss den

hårda vägen, dvs genom att olyckor hänt och människor har skadats eller dödats. Det är

viktigt att försöka föregripa en händelseutveckling där olyckor med dessa nya tekniker

tillåts skörda offer på samma sätt. Olyckor bör försöka undvikas genom att tänka efter fö-

re, både med tanke på minskat mänskligt lidande men även för att förhindra att enstaka

svåra, och kanske massmediala, händelser äventyrar ett långsiktigt konstruktivt införande

av miljömässigt vettiga tekniker. Möjligen kan man också ha en förhoppning om att fö-

retag som arbetar med tillverkning/konstruktion av fordon med nya framdrivningstekni-

ker kan se en blygsam säkerhetsfundering, som i detta notat, som en lite påminnelse om

att problemet är mångfacetterat.

Projektet beställdes ursprungligen under 1992 av Trafiksäkerhetsverket, TSV dnr 04-

9201341u, och i samband med att TSV upphörde flyttade projektet över till Vägverket,

VV, division Väg & Trafik. Projektet initierades ursprungligen av VTI efter ingående

samtal med dåvarande TSV, numera VV, då vi gemensamt fann att vi behövde kunskaper

för att möta den snabba utvecklingen på gasfordonsområdet. Det vid tillfället mest aktu-

ella var just hur säkerheten skulle bedömas hos ett antal konverterade bussar med gas-

drift, varför projektbenämningen blev Säkerhet hos CNG-bussar . Dock kan man så här

i efterhand konstatera att resonemangen och resultaten mycket väl kan anses gälla alla ty-

per av gasdrivna fordon.

Projektet avslutades rent arbetsmässigt 1994 och redovisades till Vägverkets belåtenhet

m.h.a. arbetspapper. Underlaget låg till grund för remissvar från VTI till Vägverket 1993-

05-14 resp. 1994-04-08. Dessutom har AB Svensk Anläggningsprovning, på anmodan
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från VV till VTI från VV, fått ta del av de preliminära resultaten under oktober 1994 för

ett arbete med föreskrifter på området.

Av flera olika anledningar blev manuset därefter liggande opublicerat på VTI. Det notat

som härmed presenteras är en lätt redigerad, främst språkligt korrigerad, version av det

notatmanus som förelåg 1994. Vad som ev. har hänt inom området efter 1994 har endast

mycket sporadiskt kunnatföljas, behandlas eller iakttagas.
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Syfte

Syftet med genomgången var att i första hand belysa säkerhetsrisker med bussfordon

framdrivna av komprimerad naturgas, s.k. CNG-fordon. Två typer av hotbilder kan förut-

ses, dels säkerhetsrisker genom direkta kollisionsskador, dels säkerhetsrisker genomför-

slitningsskador på utrustning som inte direkt är anpassad för den vibrerande och delvis

korrosiva miljö som ett vågfordon utgör.

Som en sidoeffekt kan motsvarande frågestälhlingar givetvis anpassas och ställas på and-

ra typer av miljöfordon, t.ex. batteribilar, metanol- och etanolbilar mm.

Metod

Projektet avsåg inte att utföra några praktiska prov på VTIs krockbana, även om möjlig-

heten hade funnits om behovet uppstått. Genom litteraturstudier, deltagande i konferenser

och kanske inte minst studier av regler för och omkring gasfordon och gasarmaturer i

andra länder har en trolig riskbild försökt utmålas. Likaså har (ett fåtal) olycksrapporter

legat till grund för egna funderingar.
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Resultat

Något förenklat kan resultaten punktas upp enligt följande. (Några få mindre viktiga

punkter har utelämnats i denna sammanstälh1ing.):

0 Inga undantag från nu gällande säkerhetsrelaterade regler för vanliga fordon får på

sikt göras med hänvisning till att fordonet är mera miljövänligt än konventionella

fordon.

0 Gasinstallationen skall vara utförd så att fordonsvibrationer inte äventyrar vare sig

funktion eller säkerhet.

0 Hela gasinstallationen skall vara skyddad mot förväntad korrosion.

0 Gasinstallationen skall vara skyddad mot mekanisk åverkan.

0 Gasinstallationen skall vara dimensionerad för ett visst antal fyllningscykler.

0 Det är viktigt att på något sätt kunna kontrollera om systemet utsatts för övertryck.

0 Det är av yttersta Vikt att det går att utföra inspektion på hela gassystemet, även när

det är installerat i fordonet. Detta utesluter t ex att man drar gasledningar inne i balk-

system i fordonet.

0 All märkning av cylindrar och servis skall kunna läsas även när utrustningen är monte-

rad.

0 Gassystemet skall fungera i både förväntad värme och kyla.

0 Gas är oftast en blandning av gaser. Vissa föroreningar i gasen har den effekten att

den kan orsaka korrosion inifrån. Denna förorening kan vara helt normala gasvaria-

tioner beroende på gasens ursprung, leverantör eller tillverkningssätt. Särskilt anses sk

biogas kunna variera mycket i sin sammansättning. Tankanläggningen behöver därför

utsättas för en återkommande inspektion avseende korrosion från insidan.

0 Ingen del av gasinstallationen får passera inne i utrymme avsett för personer/pas-

sagerare. På samma sätt får inte passagerarutrymmet ha förbindelse med ett utrymme

där gasinstallationen finnes på så sätt att ett ev gasläckage kan leta sig in i passag e-

rarutrymmet.

_ 0 Ingen del av gasinstallationen får ske i slutna hålrum.

0 Alla skarvar skall vara möjliga att kontrollera och inspektera.

0 ' En enhetlig märkning bör eftersträvas.

0 Det skall finnas en skriftlig instruktion på svenska rörande gasinstallationen.

0 El och gas skall inte ohämmat blandas. All elinstallation som sker i den volym som

även innehåller gasinstallationen skall vara gnistsäker.

0 Det skall finnas gaskranar på varje cylinder. Nödavstängningsventil skall vara åtkom-

lig utifrån och man skall ej behöva verktyg för att manövrera den/dem. Någon form av

enhetlig utmärkning av denna ventil måste till.
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0 Påfyllning av gas skall bara kunna ske utifrån. Påfyllningen skall vara väl mekaniskt

skyddad och försedd med backventil. Vid påfyllningsventilen skall det finnas uppgif-

ter om systemet, maximalt tryck, volym, gastyp osv.

0 Motorrummet och den volym där gasinstallationen finns skall vara betryggande venti-

lerad så att ingen risk för gasansamling finns.

0 Flamsäkra material skall användas runt gasinstallationen och heta detaljer.

0 Systemet och dess fastsättningsanordningar skall vara resistent mot UV-degenerering.

Ev bör systemet utsättas för någon form av accelererat åldrande.

0 Monteringen skall vara så pass betryggande att hela gasinstallationen sitter kvar och

dessutom är läckageintakt vid en kollision motsvarande 20 g under minst 20 ms (vilket

uppnås redan vid en kollision i ca 15 km/h med 4 centimeters deformationssträcka).

0 I garage och verkstad skall alltid huvudavstängningsventil vara stängd.

0 Efter en olycka skall alltid gassystemet genomgå inspektion som för nytt godkännande

innan det får tas i bruk.

0 Vid skrotning av fordonet skall de tryckförande delarna av systemet demonteras och

antingen varaktigt förstöras eller också möjligtvis renoveras och återanvändas genom

någon godkänd ackrediterad firmas försorg.

0 På något sätt bör redan nu initieras ett arbete avseende räddningsrutiner vid olyckor

med gasfordon. Ett sådant problemområde när det gäller större fordon kan vara utrym-

ning, särskilt med avseende på hur ev säkerhetsventiler och övertrycksventiler kan

komma att placeras och huruvida dessa kan komma att förhindra en evakuering.

0 Inför framtiden bör man även beakta den ökade risken vid bensinstationen , när olika

bränslen, t.ex. gas, etanol, bensin och diesel, blandas på samma station.
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Inledning

I fordonshistoriens begynnelse förekom i stort sett alla tänkbara framdrivningssätt, från

muskelkraft över vindkraft till olika former av förbränningsmotorer. Allt som kunde eldas

kunde också brukas, kol och trä, men också olika former av petroleumprodukter. I dagligt

tal menar vi oljeprodukter såsom bensin, fotogen och diesel. Vissa brännbara gaser, t ex

gaserna metan, butan, propan m fl, gick också att använda. Dessa gaser samt oljepro-

duktema bensin, diesel och fotogen är alla exempel på olika typer av kolväteföreningar.

Vi känner alla till att bensin och diesel under många år varit de dominerande bränslena

för landbaserade fordon. Flyget använder fotogen och till sjöss använder man i huvudsak

brännoljor av olika slag. Miljöaspekter har på senare tid understrukit behovet av att finna

mindre miljöpåverkande bränslen eller kanske helt andra framdrivningssätt till våra for-

don.

Många olika typer av alternativa drivkällor har presenterats, men nästan alla har det ge-

mensamt att de befinner sig i början av sin utvecklingsfas. Innan ett fungerande system

finns utvecklat skall mycket forskning till, med tillhörande kostnader och vedermödor.

Vad är då naturligare än att snegla på en teknik som redan idag används i industriella till-

lämpningar och fordonstillämpningar, nämligen gasdrift. Förbränning av gas kan göras

relativt energieffektivt och med små utsläpp som följd. För vissa gynnsamma gassam-

mansättningar är de stora restproduktema endast vattenånga och koldioxid. Dessutom

finns redan idag ett väl utbyggt gasdistributionsnät, vilket lätt kan utökas efter fo r-

donstrafikens behov.

Transport av komprimerad gas är att betrakta som transport avfarligt gods. Normalt

skall en särskilt utbildadförareframföra detta specialfordon , s.k. ADR-fordon, som

skall vara utrustatpå ett särskilt sätt och ocksåförsett med markeringar om attfarligt

gods medförs. Ett särskilt Transportkortförfarligt gods skall också medföras, därfö-

raren och/eller räddningstjänsten snabbt kan identifiera gastypen och sätta in rätt typ

av räddningsätgärder. Denna typ avfordon är normalt ej Önskvärda i stadskärnan eller

i tätbebyggt område. Detfinns särskild skyltning som leder ADR-fordon på lämpliga le-

der kring våra städer. Omfordonet däremot byggs så att detframdrivs av samma ämne,

tex gasi trycksatta tankar, såfaller dessa regler. För buss räcker det med busskörkort,

D-behörighet. Föraren behöver i extremfallet knappt känna till attfordonetframdrivs av

gas istället för diesel.

Förbränningen kan ske i en gasturbinmotor eller en konventionell kolvmotor konVerte-

rad till gasdrift. Futuristiska Stirlingmotorer eller olika former av bränsleceller är heller
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inte helt uteslutna. Förbränningen kan ske på många olika sätt, men det viktiga för gas-

fordonens snabba frammarsch är att lagring och transport, tryckkärl och rÖrledningar, re-

dan är en etablerad och välkänd teknik ute i industrin. Det finns en mångfald regler och

normer för dimensionering och säkerhet vad gäller sådana stationära gassystem, men kan

dessa utan vidare flyttas Över till ett vibrerande, rullande, rostande fordon? Och vad hän-

der om fordonet blir inblandat i en trafikolycka?

Med dessa frågor för Ögonen har VTI under några år gått igenom diverse skrifter från när

och fjärran, såväl myndighetsföreskrifter som tidningsartiklar som reklam för pågående

gasfordonsprojekt. Med en bakgrund som krocktekniker blir tänkesättet lätt likt en olyck-

skorps, med uppgift att försöka finna de värsta tänkbara olycksscenariema, kanske inte

alltid de mest troliga. Det pessimistiskt filter som används kan enklast beskrivas som

en samling frågor;

0 Finns det några tekniska hinder som man inte tänkt på?

0 Vad händer om detta inte fungerar som konstruktören avsett?

0 Vad händer när tidens tand gnager?

0 Vad händer om man krockar med detta?

0 Hur blir helheten påverkad om ett delsystem falerar?
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Beskrivning av situationen

Antalet naturgasdrivna fordon i världen uppskattas till ca 750.000 (1992). Några av de

absolut största brukarländema är Argentina, Canada, Italien, Nya Zeeland, f.d. Sovjet-

unionen och USA. Detta är ändå en mycket liten andel ställt i förhållande till det mycket

stora flertalet bensin- och dieselfordon. Särskilt i västvärlden efterfrågas nu mer mil-

jövänlig teknik och alternativa drivmedel, där gas anges som ett intressant alternativ.

1986 bildades intresseorganisationen IANGV (International Association for Natural Gas

Vehicles) med ca 200 medlemsföretag. Medlemmarna är uteslutande företag med eko-

nomiska eller andra intressen i gasbranschen. Man anger själv att man vill agera som

konsult och påtryckargrupp för Ökad användning av gas som drivmedel till fordon.

IANGV håller vartannat år konferenser med inriktning på gasfordon. De vanligaste orsa-

kerna till att använda gas anges av IANGV till ekonomiska och försörjningspolitiska,

miljöaspekten kommer först på tredje plats. 1992 deltog undertecknad i den tredje

IANGV-konferensen, som anordnades i Göteborg. Med en personlig bakgrund i öppen-

hjärtiga forskarkonferenser inom trafiksäkerhetsområdet fick jag en lätt känsla av att fö-

retagen inom IANGV var försiktigt ovilliga att officiellt diskutera eventuella säkerhets-

relaterade problem (inte bara trafiksäkerhet). Under konferensen avhandlades mest frågor

som berörde marknadsföringsaspekter och hur man effektivast skulle tackla tredskande

myndigheter när det gällde att snabbt introducera gasfordon. Mycket möda ägnades åt att

debattera olika skatter och pålagor som kunde uppfattas som ett hinder för en snabb ga-

sintroduktion. På konferensen gjordes t.o.m. uttalandet att myndigheterna var ointresse-

rade både av gasfordon och av IANGVs konferens, detta trots att både Statens Väg- och

Trafikinstitut (numera Statens Väg- och Transportforskningsinstitut), Trafiksäkerhetsver-

ket, Svensk Bilprovning och Sprängämnesinspektionen fanns representerade vid konfe-

rensen. Dock fanns vi med som opartiska aktörer, Vilket sannolikt kan ha uppfattats som

att vi hade en försiktigt kritisk inställning. Det gick inte att undgå att, sammantaget, få

uppfattningen att IANGV är en mycket kunnig, men till Viss del industristyrd organisa-

tion, med långtgående ekonomiska intressen i en snabb gasfordonsutveckling.

I en skrift hösten 1997 återfinns en uppgift från SLTF att det i Sverige finns, eller är un-

der leverans, ca 250 CNG- eller biogasbussar. Av dessa rullar 162 i Malmö-Lund-

regionen, 38 stycken i Göteborg, 11 stycken i Trollhättan, 16 stycken i Uppsala och 27

stycken i Linköping. En studie av SCB-uppgifter under åren 1989-1993 ger vid handen

att det i Sverige finns ca 14.000-14.500 registrerade bussfordon. Av dessa är i runda tal

400 varje är inblandade i polisrapporterade trafikolyckor (resulterande i ca 200-300 ska-

dade eller dödade busspassagerare varje år). 400 olycksinblandade fordon varje år av

14.500 innebär en olycksrisk på 2,6%, vilket omsatt till populationen gasbussar torde
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innebära en relativ risk att 6-7 gasbussar (2,6% av 250 fordon) är inblandade i en polis-

rapporterad olycka varje år. Detta förutsätter givetvis att fordonen har en exakt likartad

risk och att de exponeras för samma trafikarbete, vilket man inte så där på rak arm kan

anta vara sant. Möjligen ser t.ex. riskerna olika ut för bussar som går i stadstrafik jämfört

med bussar i landsorts- eller fjärrtrafik.
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Kemisk bakgrund

Naturgas består till ca 90% av metangas, kemisk formel CH4. Metan är en ej giftig gas,

men den har givetvis den effekten att den undantränger syre vid högre koncentration. Den

brännbara blandningen är vid ca 5-15% inblandning av metan i vanlig luft. Metan är lä t-

tare än luft vid, vad som i fordonssammanhang kan uppfattas som, normala temperaturer.

Biogas är gas framställd ur biomassa, i praktiken ofta avfall från avloppsrening, livsme-

delsindustri eller stallgödsel. Biogasen innehåller en hög andel metan och kan mycket

förenklat betraktas som om det vore metangas. Dock kan biogasen innehålla fler

okända föroreningar till nackdel för gascylindrarna enligt resonemang nedan.

Handelsvaran gas är aldrig en ren gas, bestående av bara en enda komponent. Gas är

alltid en blandning av flera ingående komponenter. Blandningen kan givetvis variera i

sammansättning, både över tiden och med den tillverkande processen.

Teknisk bakgrund

Gasteknologin är både välkänd och relativt enkel att använda. Dock har nästan all an-

vändning av gas framtill idag skett i industriella processer med konstanta förhållanden.

T ex är lagkrav och standarder skrivna för anläggningar som normalt ej jobbar i vibreran-

de miljö. Vibrationer är ett reellt problem i fordonsmiljön. Vidare finns extra risker som

varierande värme/kyla och påverkan av diverse kemiska ämnen i fordonsmiljön. Fordon

förflyttas över hela jordklotet och kommer att tanka gas från olika leverantörer, med olika

sammansättning och kvalitet. Det finns farhågor att olika typer av föroreningar i gasen

kan förkorta gascylindrarnas livslängd. Bl a är man rädd för korrosion på grund av divä-

tesulfid (svavelväte), H28. Tillgången på naturgas anses stor, med det är en ändlig resurs

som ger ett nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Den anses dock vara ett billigt sätt

att introducera gasdrift, för att senare övergå till biogas när detta blivit konkurrenskrafti-

gare. Naturgasen är ett högoktanigt bränsle som anses leda till minskat motorslitage.

Miljömässig bakgrund

Metan kan förbrännas med stora reduktioner avseende utsläpp av kolväten, kväveoxider

och koloxid jämfört med motsvarande bensin- och dieselmotorer. Enligt American Gas

Association är t ex koloxidutsläppen, CO, mindre än 50% av motsvarande konventionella

motorer. Argonne National Laboratory, Illinois, Environmental, Health and Safety Con-

cerns Associated with Nonpetroleum Fuel Use in U.S. Transportation, Progress Report

1, June 1989, ANL/ES-163, rapporterar liknande värden men anger att det är mycket be-
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roende av blandningsförhållanden och tändningsinställningen. Halterna av kväveoxider,

NOX, och kolväten, HC, i utsläppen reduceras också med i genomsnitt ca 50%, men även

här anger man stora variationer beroende på motorinställningen. Med rätt inställning

uppger organisationen att reduktioner på 85-99% är möjliga för alla dessa kategorier.

I Övrigt påpekas att rapporten inte tar upp frågan om vad som kan anses vara till fördel

eller nackdel för miljön.

Brukade förkortningar

De vanligaste beteckningarna på bränsle är som följer;

0 LPG; Liquefied Petroleum Gas, ett fossilt ej fömyelsebart bränsle som mest består av

propan, C3H8.

0 CNG; Compressed Natural Gas, huvudbeståndsdelen är metan CH4, som normalt ut-

vunnen naturgas är ett fossilt, ej fömyelsebart, bränsle. Dock kan metan också utvin-

nas från rötning av organiskt material, sk biogas. (1 Linköping, med ca 130.000 inv å-

nare, räcker avfallet från reningsverket till ca 5000 m3 gas/dygn.) Metan har kritisk

temperatur vid -83°C, vilket innebär att det inte är möjligt att låta metanet övergå i

vätskefas vid de tryck som är aktuella i fordonssammanhang.

0 LNG; Liquefied Natural Gas, huvudbeståndsdelen är ofta andra gasblandningar än

metan. Lågt tryck och mycket låg temperatur gör att gasen övergår i vätskefas. Vid en

ev läcka kan detta vara ett problem eftersom rinnande gas/vätska kan rinna iväg

långt från fordonet och sedan ta eld. I övrigt har det ungefär samma egenskaper som

naturgas.
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Situationen 1994 i Sverige

I Sverige pågår sedan ett antal år flera gasbussprojekt. De flesta har lämnat försöksstadiet

och år i full produktion. VTI har naturligtvis kommit i kontakt med Biogasprojektet i

Linköping, men vi har även följt projekt i Malmö, Göteborg och Stockholm. (Som fram-

gick tidigare i denna rapport uppskattas antalet gasdrivna bussar i Sverige idag, hösten

1997, till ca 250 stycken.)

I Malmö körs några bussar hos Malmö Trafik AB på naturgas i ett projekt stött av Trans-

portforskningsberedningen, Malmö Energi AB och ABB Plast AB. Enligt en informa-

tionsskrift körs bussarna på en blandning av metan, etan, propan, butan och pentan samt

kväve, koldioxid och tunga kolväten. 91 volymprocent är dock metan. Man har provat

olika motorer i ombyggda Scaniabussar. 8-10 plastkomposittankar på vardera 70 liter har

placerats under bussens golv. Den totala tankvolymen har varit 560 till 700 liter och

trycket 250 barl. Malmö Trafik AB gör i en rapport gällande att någon ombyggnad av

dieselbussar i större skala knappast år ett ekonomiskt alternativ och anser att gasdrivna

fordon måste konstrueras för det från början.

  

1 10 bar år 1 MPa, 250 har är 25 MPa.
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I Linköping togs i mars 1991 ett beslut om att för ca 8,6 miljoner kronor bygga om 6 bus-

sar till metangasdrift. Metangasen skulle utvinnas ursk biomassa/rötslam och gasen kal-

las följaktligen biogas. Vid en personlig kontakt med bussbolaget framkom att man då

enbart funderat i banor kring ekonomi och miljövänlighet. Säkerhetsaspekter hade tagits

upp i mycket liten grad och vid en personlig kontakt med räddningstjänsten i kommunen

något år senare visade det sig att man visste väldigt lite om gasbussama och att någon

egentlig åtgärdsplan för en ev gasbussbrand i centrala city inte fanns.

Nordiska gasbussprojektet har pågått från maj 1988 till december 1990 (fas 1) och går nu

vidare i fas 2. I en skrift från september 1991 säger man sig i fas 1 ha visat upp syste-

mens tekniska fördelar vad gäller framförallt avgasemissioner. I fas 2 skall man

(september 1991) gå vidare med mera specifika frågor kring standarder, krav, myndig-

hetsgodkännanden mm för att kunna sätta fordonen i trafik. Likaså vill man belysa säker-

hetsrelaterade frågor och utföra marknadsundersökningar. Särskilt när det gäller säkerhet

anger man att man avser belysa fordonskontroll och återkommande inspektioner, val av

komponenter och dess placering, specifikationer för påfyllningsstationer, testning av tan-

kar och hur dessa skall installeras mm. Man avser att publicera en "Handbook For Li-

censing . Vidare avser man göra en mera allmän riskanalys vilket även inkluderar att be-

lysa eventuella utbildningsbehov. I ett brev av den 1991-10-31 från Ecotraffic AB om-

beds VTI lämna offert avseende risk och säkerhetsanalys enligt ovan. VTI kunde dock

inte binda sig för den omfattande arbetsinsatsen på grund av att personalen redan inb o-

kats i andra projekt. I samband med att VTI avböjde angavs några tänkbara alternativa

namn på utförare. Dessutom angav VTI att vi trots att vi inte hade resurser att leda studi-

en var intresserade att deltaga på konsultbasis med den kunskap vi samlat på oss. Tyvärr

har något sådant samarbete inte kommit till stånd.
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Myndigheter och organisationer

Myndigheter och organisationer verksamma inom antingen fordons- eller gasområdet är i

huvudsak;

0 Vägverket, VV

0 Svensk Bilprovning AB, ASB

0 Sprängämnesinspektionen, SI

0 Arbetarskyddsstyrelsen, ASS

0 Svensk Anläggningsprovning, SA

0 Räddningsverket, SRV

Nedan följer en kortfattad genomgång av några av de viktigare regler kring gaser

och/eller gasfordon som gäller i Sverige.

Inom industrin finns en lång erfarenhet av brukande av farliga kemikalier. När det gäller

gas och gasfordon är det naturligt att associera till brand- och, i viss mån, explosionsris-

ker. Den myndighet som man då närmast förknippar med detta är Sprängämnesinspe k-

tionen. I Sprängämnesinspektionensförfattningssamling och dess båda pärmar Brand-

farliga varor respektive Explosiva varor återfinner man många tänkvärda krav och speci-

fikationer som vittnar om de risker som felaktig eller vårdslös hantering kan ge. Helt kort

kan nämnas följande som återfinnes i de båda pärmama;

0 SFS 1988:868, Lag om brandfarliga och explosiva varor, där man klart fastslår att la-

gen gäller vid både transport och användande av en viss farlig vara/kemikalie. Dock

gäller särskilda regler för sk transport av farligt gods (SFS 1982:821). Men när gasen

används för fordonsdrift är den inte längre farligt gods , vilket innebär att SFS

1988:868 borde kunna ha tillämpats, men...

0 I SFS 1988:1145, Förordning om brandfarliga och explosiva varor, gör man dock ett

undantag för de fordonsdelar som omfattas av fordonskungörelsen (1972:595). For-

donskungörelsen (FK) 9§ anger bl a ...Behållare och ledningar för gasfonnigt bränsle

får ej finnas inom utrymme, som är avsett för personbefordran... .)

0 I SÄIFS 1994:3, Sprängämnesinspektionens föreskrifter om gasapparater och Spräng-

ämnesinspektionen allmänna råd i anslutning till föreskrifterna, finns några viktiga

kommentarer under kapitel 3 trots att skriften inte alls gäller för gasfordon; bl a kom-

menterar man viktiga säkerhetsrelaterade frågor som tålighet mot brand, kondensation,

förslitning, felfunktion, mekanisk åverkan mm. Det finns också en intressant uppgift

om hur man skall bedöma gasapparaten i förhållande till den volym den arbetar i. Indi-

rekt får man ett mått på vilken maximal koncentration av brännbar gas som kan tänkas
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uppnås på en viss tidsperiod vid en driftstörning. Överskrids dessa gränser skall viss

teknisk övervakningsutrustning installeras.

0 I SÄIFS 1994:2, Sprängämnesinspektionen föreskrifter om brandfarliga gaser och

vätskor i husvagnar, husbilar, manskapsvagnar mm, återfinnes mycket som har en di-

rekt koppling till fordon försedda med gas. Själva föreskriften i dess nuvarande ut-

formning omfattar inte fordonets framdrivning, men alldeles oavsett om gasen an-

vänds till framdrivning eller uppvärmning/kyhn'ng finns det mycket tänkvärt i denna

skrift, bl a att All utrustning skall vara installerad och fastsatt så att den inte skadas

eller lossnar genom fordonets rörelser eller vibrationer eller p.g.a. spänningar (Kap 3,

p 3.2), Utrustningen skall ha instruktioner på svenska..." (Kap 3, p 3.4). I kapitel 4, p

4.1, står det Gasbehållare skall uppfylla minst samma tekniska krav som finns i Ar-

betarskyddsstyrelsens (ASS) tryckkärlsföreskrifter eller gasflaskföreskiifter och i p

4.2 står det att Gasbehållare skall vara placerad på betryggande höjd över vägbanan.

Den får inte heller nå utanför fordonet långsidor eller över dess tak..." Den sista texten

bör man nog fundera över när det gäller gasbussar med tankarna ovanpå taket.

I följande punkter under kapitel 4 står det flera bra saker om tankarnas placering, om

huvudkranars placering, om att gasbehållaren skall vara placerad gastätt i ett utrymme

skilt från vagnens inre, elutrustningar mm. I kapitel 10, p 10.3, föreskriver man äter-

kommande kontroll av gasinstallationen vartannat år.

0 I Statens Industriverks författningssamling, SIND-FS 1980:4 återfinnes en del matnyt-

tiga regler om tankanläggningar för motorgas.

Sprängämnesinspektionen borde mot bakgrund av detta, och den kompetens detta vittnar

om, vara en naturlig instans i det fortsatta arbetet med att utforma vidare detaljföreskrif-

ter för gasdrivna fordon.

Statens Räddningsverk, SRV, har en enhet för farligt gods. I sina pärmar ADR/ADR-S

och RID/RID-S regleras hur farliga ämnen skall transporteras. Tyvärr finns dock inte

mycket matnyttigt att hämta vad gäller gasfordon. Man reglerar hur utmärkning skall ske,

hur dokumentation skall ske och vilken utrustning och utbildning föraren skall ha. Gas

under högt tryck är att betrakta som farligt gods, men så fort man drar en ledning från tu-

ben till motorn och använder gasen för fordonets framdrivning upphör formellt både

Sprängämnesinpektionens och Räddningsverkets regler att gälla.
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Regler utomlands

Canadian Gas Association både tillverkar gas och står bakom de regler som tillämpas i

Kanada. I sin skrift Natural Gas Installation Code, National Standard of Canada,

CA/CGA-B149.l-M91, finns en hel del om gas, men egentligen inget som direkt syftar till

gasfordon, att hämta. Skriften rekommenderas dock som en god genomgång.

Däremot fick jag genom värdefull hjälp från Sprängämnesinspektionen tag på skrifterna

New Zeeland Standard, Code ofpracticefor the use ofLPG andCNGfuels in internal

combustion engines, Standards Association ofNew Zeeland. I part 1 behandlas LPG, i

part 2 behandlas CNG och i part 3 behandlas både LPG och CNG när dessa brukas i

tunga fordon, N23 5422: part 1:1987; part 2:1987; part 3: 1991. Skrifterna finns på VTI

för ev närmare studier. Här hittar man både krav och rekommendationer, exempelvis;

0 Cylindrarna skall vara godkända av vissa lokala myndigheter, dock accepteras många

internationella standarder. Man har även regler för återkommande inspektion.

0 Man har krav på att lastfördelningen inte ändras ogynnsamt.

0 Man har vissa ytbehandling skrav för att motverka korrosion.

0 Varje cylinder skall ha en (godkänd) avstängningsventil direkt monterad på cylindern.

Ventilen skall vara lätt åtkomlig och ej kräva särskilda verktyg.

0 Påfyllningsventiler skall vara godkända och åtkomliga bara från fordonets utsida. På-

fyllningen skall vara mekaniskt skyddad inom fordonet chassi och för vissa monte-

ringar också ha en backventil.

0 Cylindrarna skall placeras skyddade och minst 200 mm in från fordonets begränsning-

sytor räknat, annars måste de skyddas särskilt mot mekanisk åverkan (krock).

0 Cylindrama skall placeras så att ev gasläckage ej kan nå passagerarutrymmet.

0 Man får inte placera cylindrar på fordonstaket eller framför förarsätet. Ej heller så att

markfrigången minskas. Man definierar en ramp angle på 17°, vilken används till att

beräkna markfrigång.

0 Konstruktionen skall vara sådan att inte någon läckande gas Överhuvudtaget kan an-

samlas i slutna utrymmen, passagerarutrymme eller bagageutrymme.

0 Elektriska komponenter vilka ej är gnistsäkra får ej blandas med gasinstallationen i

samma volym.

0 Gasinstallationen skall vara välventilerad utåt så att inga gasfickor kan uppstå.

0 Använda material skall vara flamsäkra (SAE J369a class SE/NBR) samt resistent mot

UV-degenerering.

0 Cylindern skall ej lossna vid retardationsnivåer större än 20g vid en belastningstid på

minst 20ms (vilket uppnås redan vid en kollision i ca 15 km/h med 4 centimeters d e-

formationssträcka).
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0 Cylindramas identifierings- och godkännandemärkning skall vara möjlig att läsa även

när cylindrama är installerade i fordonet.

0 Cylindrama skall installeras så att de så långt som möjligt skyddas från mekanisk

åverkan, både rena påkörningar samt stensprut mm.

0 Rördragningen skall minimeras så långt som möjligt. För tryck överstigande 2,15 MPa

föreskrivs rostskyddade stålrör som skall klara 70 MPa innan de brister. För gastryck

mellan 100 kPa och 2,15 MPa kan vissa typer av LPG-rör användas. Flexibla rör

(slangar) skall uppfylla SAE 100R1, vara märkta samt godkända för just CNG-bruk.

Slangar skall utsättas för accelererat åldrande i samband med test. Slangar skall tåla

tryck upp till 27,5 MPa före bristning. Böjningsradie max 35 mm.

0 Alla kopplingar och skarvar skall motstå trycket 70 MPa. Alla kopplingar eller skarvar

skall vara placerade så att de lätt kan inspekteras.

0 Det skall finnas en tryckmätare lätt åtkomlig.

0 Alla avstängningsventiler skall vara klart utmärkta. Påfyllningsventilen skall vara för-

sedd med vissa uppgifter om hela systemet.

0 Vid godkännadeprovning skall hela gassystemet provtryckas med ex vis kvävgas till

20i1 MPa.

0 I garage eller verkstad skall en huvudavstängningsventil alltid vara stängd.

0 Vid olyckor där gassystemet skadas krävs en ny godkännandeprocedur efter repara-

tion.

0 Cylindrama skall demonteras innan fordonet går till skrot.

0 Man påpekar att cylindramas vikt påverkar fordonets totalvikt och förändrar dess

maximala lastförmåga.

Dessutom finns en standard till, New Zeeland Standard, Requirementsfor lightweight

steel automotive compressed natural gas cylindersfor use in New Zeeland, NZS

5454:1989. Där anger man bl annat att;

0 Cylindrama skall, utan att deformeras, klara minst trycket 36 MPa.

0 Utmattnjngsprov med minst 40000 fyllningscykler vid 20 MPa skall utföras.

Det finns mycket mera att hämta från dessa standarder, man kan t.o.m. spekulera i att

översätta de Nya Zealändska texterna till svenska och ha ett mycket bra utgångsmaterial

till en svensk standard klar.
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Litteratur

Den inledande litteratursökningen gav ett magert resultat när det gällde kombinationen

säkerhet, kollision och gas. När det gällde mera allmän information om gasfordon blev

listan närmast övermäktig. 10 olika databaser gav ca 150 omfattande referenser, av vilka

de flesta ger många vidare referenser. Mycket, kanske alltför mycket, handlar om mark-

nadsföringsaspekter och miljöpåverkan, men säkerheten faller något i glömska. Man frå-

gar sig om vi håller på att ta till oss miljövänliga fordon i största allmänhet just därför

att de är eller påstås vara miljövänliga, utan att vi reflekteraröver vilka övriga effekter de

kan åstadkomma.

LANGV Conference 1992

På IANGV konferensen 1992 fanns en del intressant litteratur. Bl a kan nämnas;

Corrosion Fatigue Cracking ofSteel Natural Gas Vehicle (NGV) Gas Storage Cylin-

ders, Firth/Briggs/Scott, Industrial Research Ltd, New Zeeland. Även en skrift benämnd

Requirementsfor Metallic Cylinders Manufactured to the ProposedISO Standardfor

Natural Gas Vehicle, Firth. I dessa tar man upp skillnader mot hur gascylindrar brukas

inom industrin. För NGV-fordon räknar man med kanske upp till 1000 fyllningscykler

per år och med mycket snabba påfyllningsförlopp, vilket inducerar värmeutveckling, mot

normala 12 cykler per år för industribruk. Den brukade gasen för NGV-fordon kan tän-

kas kontaminerad med diverse korrosiva ämnen som fukt, kompressorolja, koldioxid

mm. Dessutom skall cylinderns yttre motstå både mekanisk och kemisk åverkan, dvs allt

från rena påkömingar till stensprut och på den kemiska sidan vatten, glykol, motoroljor,

vägsalt mm. Man beräknar att en cylinder avsedd för 40000 fylhn'ngscykler vid 200 bar2

(industribruk) kanske bara hållfasthetsmässigt motstår 5000- 10000 cykler vid 250 har

(NGV-fordon). Detta kan ge en så kort livslängd som 4-5 år. Vikten av återkommande

inspektion framträder klart. Även det faktum att kemiska skador kan få sk rostfria cy-

lindrar och ledningar att börja korrodera påpekas. Särskilt har detta uppmärksammats för

LPG-tankar.

På konferensen presenterades ett intressant arbete, som inte fanns i tryck vid konferensen.

Föredraget/presentationen hette NGV, Safe or not? och var utfört av Det Norske Veri-

tas, TrondSvendsen/Tery'e Andersen. Den slutliga skrivna rapporten har ännu inte gått att

 

2 200 bar är 20 MPa
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få tag på. Anteckningar från konferensen, tillsammans med den nedbantade rapportver-

sionen i konferensens sammanfattande rapport, det sk. proceedings, stödjer dock mitt

minne så pass att jag kan konstatera att denna säkerhetsutredning är både omfattande och

grundlig. Veritas uttalar sig klart för ett nytt reglemente för CNG-cylindrarför bruk ifor-

don. Helt nödvändigt för en riktig säkerhetsfunktion är bl a övertrycksventiler, värmesäk-

ringar och överflödesventiler. Man berättar också att en 160 liters gastank töms på ca 2

minuter om armaturen går sönder, vilket ger intressanta funderingar kring brand- och

risktider. Man refererar också till en svår brand i en servicebyggnad innehållande CNG-

fordon i Halle, Nederländerna. Bl a drar man vissa slutsatser kring gasblandningars an-

tändlighet och den tidsaspekt man måste lägga till riskerna innan gasen blivit så utspädd

att den inte längre är antändlig. Slutligen konstaterar man att den totala risknivån med

CNG är något lägre än jämförbara andra bränslen som LNG, diesel och bensin. De största

riskfaktorema anges som kollision, läckor vid tankning och slutligen extern eld, dvs eld

som inte börjar i fordonet men som sprids till fordonet.

En intressant kommentar från Sprängämnesinspektionen om antändliga halter av gas är

att det kan finnas kvar gas mycket längre än vad rent teoretiska beräkningar ger vid han-

den. Detta gäller såväl ute som inne och trots det faktum att vissa gaser är lättare än luf-

ten och rimligtvis teoretiskt snabbt borde stiga uppåt. Skiktningar i luftlager, vissa

vindsituationer samt även markförhållanden kan innebära att det bildas fickor där brän n-

bara halter finns kvar mycket länge. T ex kan tät vegetation "hålla kvar gasblandningar

på ett till synes ovanligt sätt.

Några intressantare dokument som framkom i litteratursökningen var;

Some Considerations of the Safety of Methane, CNG, as an Automotive Fuel; Com-

parison with Gasoline, Propane and Hydrogen Operation, GA Karim, SAE Techni-

cal paper 830267.

Man rapporterar att det inte finns några kända olyckor med CNG-fordon vid eldsvådor.

Sammanfattningsvis anser man att metan är säkrare än de övriga bränslena, dvs även

konventionella bränslen som bensin och diesel.

Safety Issues Surrounding the Use and Operation of Compressed Natural Gas Ve-

hicles, SAE technical paper 831078.

Här tar man upp en hel rad önskemål angående säkerhetsdetaljer på CNG-fordon. Bl a

omnämns självstängande flödesventiler (slangbrottsventiler) som känner av om en led-
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ning slits av eller rostar sönder så att läcka uppstår. Det faktum att fordon idag oftast har

många cylindrar påtalar behovet av flera oberoende ventiler. Vissa säkerhetsfrågor kring

tankningen ställs, bl a om motorn skall frånkopplas. Man tar upp en annan intressant as-

pekt, nämligen den att man kan gå till överdrift vad gäller teknisk utrustning. För varje

säkerhetsdetalj som rent fysiskt installeras i själva gassystemet, t ex en slangbrottsventil,

tillför man samtidigt en eller två extra skarvar som på sikt kan leda till läckage.

Risk Assessment of Compressed Natural Gas-Fueled Vehicle Operations, phase 1,

Topical Report February 1989

I projektet Risk Assessment ofCompressed Natural Gas-Fueled Vehicle Operations,

phase 1, Topical Report February 1989, Gas Research Institute, Chicago, har en grupp

ledd av David M. Friedman studerat tekniskt utrustning för gashantering och byggt en

databas kring NGV (Natural Gas Vehicles) som är sökbar via modem. Utifrån studier har

man här definierat de 8 mest troliga risker som är förknippade med gasfordon;

Cylindern brister.

Fordonet brinner. .

Gasläckage, både cylinder och/eller ledningar skadade.

Ökad kollisionsfrekvens på grund av att gasfordonet är tystare i trafiken och därförP
W
N
T
'
*

svårare att upptäcka.

Olyckor vid verkstadsbesök på grund av ovana att hantera gascylindrar,

Explosionsrisk vid tankställe.

Brandrisk vid tankställe.

Läckage vid tankställe..°
°.

\1
.°

\.
U'

För övrigt tar rapporten mest upp datatekniska problem.

Fire test on CNG fuelled vehicle, Brickell, Moss & Partners, January 1984, publica-

tion P81, New Zealand Energy Research and Development Committee

I skriften Fire test on CNGfuelled vehicle, Brickell, Moss & Partners, January 1984,

publication P81, New Zealand Energy Research and Development Committee, beskrivs

ett prov där man medvetet utsätter ett fordon med gascylinder för brand. Efter ca 6 mi-

nuters bilbrand löser säkerhetsventilen ut och en sticklåga brinner under 45 sekunder. I

rapporten gör man bedömningen att detta inte hade någon extra negativ inverkan, då

branden i sig redan utgjorde tillräckligt faromoment för en ev passagerare.
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Metan, den huvudsakliga beståndsdelen i naturgas, har låg energitäthet per volymsenhet,

3,22 MJ/m3, och kokpunkt -161,5°C samt kritisk temperatur -83°C. Detta innebär att det

för normala temperaturintervall inte går att låta metan övergå i vätskefas. I tidningen

Automotive Engineering April/May 1991 beskriver man i en artikel hur det går till att låta

gasen difundera in i en kolbaserad matrix inne i själva gasflaskan, vilket ger vissa förva-

ringsmässiga fördelar.

The Safety of Natural Gas as a Vehicle Fuel, R.E.Kn0wlt0n, Transport Canada, Ot-

tawa, Ontario

The Safety ofNatural Gas as a Vehicle Fuel, R.E.Knowlton, Transport Canada, Ottawa,

Ontario, behandlar lagring av gas under högt tryck. Man anser att det finns risker, men

att dessa är tekniskt överkomliga. Framförallt är det höga trycket i cylindrama som på-

kallar extra varsamhet. Absorberande ämnen i cylindrama kan reducera riskerna, anser

man. Man räknar upp en rad tänkbara riskfaktorer av vilka fyra särskilt kan nämnas;

0 Hur påverkar metan och motor-, smörj- och hydraulolja varandra, kan dessa lösas in i

varandra med risker som följd?

0 Risker vid kollision.

0 Blandningen av olika bränslen, dels i sk hybridfordon men också även det faktum att

bensinstationer i framtiden sannolikt måste tillhandahålla flera olika bränslen samti-

digt vilket kan utgöra starkt förhöjda risker. (En egen reflexion blir då; Vad händer vid

en kollision med flera bränslen inblandade?)

0 Reparationer på gasfordon, måste dessa utföras av personal med särskild kännedom

om gas? Vad kan hända om man skadar gasinstallationen vid ett vanligt verkstad s-

besök? Frågeställningen väcker tankar kring auktorisation för vissa typer av ingrepp i

systemen.

Gas Bottle Buses Testings on Passive Safety

I f.d. Sovjet har en hel del intressanta försök med gasfordon gjorts. På en busskonferens i

Budapest, XXL Meeting ofBus ana' Coach Experts, utdelades ett papper från M. V. Liju-

rov, Central Automobile Proving Ground. Papperets titel var Gas Bottle Buses Testings

on Passive Safety . Man identifierar några vanliga och riskfyllda situationer, bl a rullning

med påföljande gasläckage in i passagerarutrymme, frontalkollision med gasläckage och

brand osv. Man anser att just läckagerisken, i kombination med undermåliga rörskarvar,

är ett stort problem och man antyder att olyckor med snabb övertändning/ explosion har

förekommit.
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Risk Assessment of Indoor Refueling and Servicing of CNG-fuelled Mass Transit

Buses, Science Applications International Corporation

I Rapporten Risk Assessment ofIndoor Refueling ana' Servicing of CNG-fuellea' Mass

Transit Buses, Science Applications International Corporation, studeras risker vid

tankning och service av gasfordon. Inte helt oväntat finner man att, med lite olika förut-

sättningar, det är ca 60 till 110% större sannolikhet för incidenter och olyckor när gasfor-

don hanteras inomhus jämfört med utomhus. Serviceområden på en verkstad bör enligt

texten brandsäkert skiljas från områden där diesel fortfarande hanteras.
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Övrigt

VTI har varit i kontakt med Transport Canada angående gasbussar. Vi har fått en del in-

tressant information och referenser. Vi har även haft kontakter med US Department of

Transportation, National Highway Traffic Safety Administration, som har försett oss

med en sk ANPRM (advance notice of proposed rulemaking) 49 CFR Part 571 RIN

2127-AD48. I den noteras bl a att man avser att utarbeta en standard för bränslesystem

både för LPG och CNG. NHTSA är oroade över risker med läckande bränsle/gas,sa'rskilt

efter kollisioner. Man refererar till gällande standard 301 och utmålar ett förslag till prov-

scenario med krock, antingen framifrån, bakifrån eller från sidan med påföljande rull-

ning. Vid ett sådant prov får inte cylindrama slitas loss från fordonet vid någon fästpunkt

och inte heller fär cylindrama läcka. Man har en tidsgräns på upp till 30 minuter utan att

läcka får detekteras. Inte heller under själva krockögonblicket, med kort varaktighet men

med höga krafter, tillåts någon läcka. NHTSA refererar till Canadian Motor Vehicle Sa-

fety Standard (CMVSS) 301.1 och 301.2 för CNG och LPG. För fordon på mer än

10.000 pounds (945.000 kg) krävs ettkrockprov i 30 mph (miles per hour, dvs 56 km/h) i

sämsta tänkbara vinkel. Man ställer samtidigt frågan om detta krav på krockprov är för

tekniskt avancerat med hänsyn till dagens teknik. Finns det utrustning som klarar kraven?

Som alternativ ger man flera olika ett scenarier med mera strikt kravbild som bl a gränser

för att cylindrama inte får ligga utanför fordonet, och att de skall ligga på en säker höjd

över vägbanan. Man reser också frågan om att föroreningar i gasen på sikt kan bidraga

till tillväxt av utmattningskorrosion inne i cylindrama. De snabba cykliska variationer

som fyllning och tömning av tanken ger upphov till, i helt andra nivåer än vad som är

vanligt inom industriella processer, ger också farhågor för snabb tillväxt av uttmattnings-

sprickor. Detta kan dessutom bli än mer påtagligt ju högre tryck man vill jobba med i

framtida CNG-system. Det finns många andra mindre frågor som känns viktiga i denna

skrift, men som inte nämns nu. Dock vill jag bara vidröra en kanske typiskt amerikanskt

frågeställning, skjutvapen. Cylindrama bör, enligt typiskt amerikanskt synsätt, tåla be-

skjutning med diverse olika handeldvapen.

Jag har tillåtit mig att undersöka två av de gasbussar som rullar i Göteborg genom att slå i

det offentliga bilregistret. Det är två Volvo B10M 1991 med registreringsnummer

AGC949 och AJE769. Trots att de är ombyggda för gasdrift med tankar på taket har to-

talvikten bara sänkts med 530 kg, vilket betyder att konverteringen till gasdrift bara

kostat ca 7 passagerare (70 kg/passagerare). Samtidigt frågar man sig vilka förändring-

ar på karosseristrukturen som gjorts för att taket skall klara av att bära upp dessa extra

kilo på ett säkert sätt. Tankarna har nämligen placerats på taket, vilket i varje fall är stick

i stäv med de Nya Zealändska rekommendationerna. Reglementet ECE 66, angående

bussars rullningsegenskaper, ger en möjlig väg att hantera cylindrar på taket. Man kan
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tänka sig att cylindrarna inte får slitas loss eller tränga in i passagerarutrymmet vid ett

ECE 66-prov. De får ej heller brista eller börja läcka. Visst är det en designmässigt ele-

gant lösning, att placera extra last/gascylindrar på bussars tak, men utan att detta tak är

konstruerat för denna extralast från början måste denna lösning starkt ifrågasättas ur ett

säkerhetsmässigt perspektiv.

9th Draft of ISO Standard for High Pressure Cylinders for Natural Gas Vehicles,

11 september 1992; Firth (New Zealand), James (Canada).

Via Tryckkärlsstandardiseringen fick vi hjälp att få tag i ISO-arbetsdokumentet

[50/TC58/SC3/WG] 7, 91h Draft ofISO Standardfor High Pressure Cylina'ersfor Natu-

ral Gas Vehicles, 11 september 1992; Firth (New Zealand), James (Canada). Det är ett

förslag till ISO-standard på gascylindrar för fordonsbruk, vilket verkar väl genomarbetat

och förnuftigt. Ex vis anger man vissa parametrar för provning och dimensionering;

0 Dimensionera för 1000 gaspåfyllningscykler per år.

0 Cylindern skall tåla exponering av vatten och salt, vara resistent mot åldrande på

grund avUV-ljus, tåla mekanisk åverkan och även stensprut från hjulen under ett

chassi.

0 Man anger krav på stålkvalitet, dess värmebehandling och hårdhet mm.

General Motors, GM, har låtit återkalla 2500 årsmodell 1992-1993 GMC Sierra pickup

med CNG-drift. Detta efter två osannolika olyckor vid tankning. I samband med

tankning har cylindern brustit/exploderat vid två tillfällen. Mindre personskador har rap-

porteras. Man anser idag att påfyllningstekniken skapat utmattningskorrosion med fö r-

svagning som följd. Man kan inte helt utesluta att brukarna har påverkat förloppet genom

ovarsam övertankning med påföljande höga tryck.

En fråga som jag ställt mig själv men inte alls funnit något svar på i litteraturen är om

gascylindrarna i sig innebär någon extra risk för de som åker i ett fordon? Även om cy-

lindern håller i själva kollisionen så är den ett hårt och omfångsrikt objekt som i defor-

mationsegenskaper skiljer sig markant från dagens deformerbara mjuka bilar. Kan en

hård cylinder pressas in i kupén när den övriga karossen pressas samman? Kan takmonte-

rade cylindrar pressas ned i kupén om man slår runt med fordonet? Sannolikt är det så,

men frågan skiljer sig lite beroende på om man studerar tunga fordon eller lätta person-

bilar. Framtidens gasfordon måste, redan från tillverkarsidan, krocktestas med cylindrar-

na på plats. Precis som vi idag krockprovar bensinbilar. När vi slutligen när detta stadium

är problemet hanterat på ett tillfredsställande sätt.
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Vägverkets förslag, remiss

Vägverket har i två omgångar gått ut med ett förslag till föreskrifter om natur och biogas-

drivna fordon, FO 60 932566 med svarstid 1993-07-31 och FO 60 94:1868 med svarstid

1994-04-08. Vissa synpunkter från den första remissomgången har arbetats in i det andra

dokumentet, och vissa regler om besiktning har arbetats in. Vägverket har visat att man

tagit frågorna på allvar och även på ett positivt sätt tagit till sig de erfarenheter som finns.

Från den något kaotiska och oreglerade situation avseende gasfordon som gällde när detta

projekt startades, har man nu nått till en relativt acceptabel nivå vad gäller regler. Kort-

fattat kan man beskriva huvuddragen i Vägverkets förslag som följer;

0 Bränsletanken skall uppfylla kraven för tryckkärl i 2 kap 1-2§§ samt kap 3-5 och 8 i

ASS kungörelse AFS 1986:9.

0 Avstängningsventiler skall finnas.

0 Slangbrottsventiler skall finnas.

0 Säkerhetsventil eller sprängbleck som utlöser vid 1,2 ggr det maximala arbetstrycket

skall finnas.

0 En smältsäkring som löser ut vid 1105 °C skall finnas.

0 Man refererar till Tryckkärlskommisionens Rörledningsnormer.

0 Man har infört besiktningskrav och intervaller för detta. (Besiktning vartannat, vart 4e

och vart 6e år, olika för olika typer av tankar, samt besiktningsintyg på 1/3 av tankarna

varje gång.)

VTI anser att Vägverkets förslag är bra och genomarbetat och att man kommit mycket

långt jämfört med det kaos som rådde när detta projekt initierades. VTI har stött Väg-

verkets förslag, men passat på och framfört ytterligare önskemål vad gäller placering, ut-

märkning och krockskydd mm. Sedan kan ju alltid ordvändningar och dess tolkning di s-

kuteras. Eftersom det känns relevant bifogas nedan huvudtextema ur de båda remissvaren

från VTI;

Remissvar 1993-05-]4

Utlåtande angföreskrifter om natur- och biogasa'rivnafordon.

VTI har mottagit en remisshån VVangåena'e en planeradförsta utgåva av föreskrifter

om natur- och biogasa'rivnafordon. Redan iföljebrevet sägs att kompletteringar är att

vänta, Jramförallt vad gäller mekanisk installation.
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VTI håller med VV om nödvändigheten av kravpå området. Det är tom ganska bråttom

eftersomfordon av detta slag redan rullar ute på vägarna. Deföreslagna kraven är en

både rimlig och bra början innan mera detaljeradeföreskrifter hinner sammanställas.

Eftersom gas under högt tryck redan är en befintlig teknikfinns mycket relevant att

hämta redan i andra regelverk, vilket VVmed all tydlighet insett och med rätta utnyttjar.

Kvarstår att sammanställa och anpassa dessa regler till den i viss mån komplexafor-

donsmiljön.

VTIsförstajrågan angående remissen är: Varför begränsa sig till natur- eller biogas?

Låtföreskrifterna gälla allaformer av, vid normalt atmosfärstryck i gasfas tillgängliga,

energibärare som avsesförvaras ifordonet vid ett tryck högre än atmosfärstrycket och

som i huvudsak är tänkt att användas förfordonetsframdrivning. Detta inbegriper då

alla gasblandningar samt även de som övergår till vätskefas vid högre tryck. Det inbe-

griper även gasinstallationen i ett hybridfordon vilkas huvudsakligaframdrivningskälla

är någon annan energibärare, men där gas i någonform kan medförasför alternativ

framdrivning. Denna utvidgning av giltighetsområdet är viktig, men kan, i bristpåfor-

donför vilka reglerna är tillämpliga, tänkas införas i en kommande utgåva.

Vår andrafråga är av mekanisk/monteringsteknisk natur: Gasutloppjrån smältsäkring,

sprängbleck eller annan säkerhetsventil skall riktas bortfrån annan gasarmatur, led-

ningar, tryckkärl eller annan detaljpåfordonet som kan antas brännbar. Särskilt skall

ges akt på att ev sticklågor eller kraftigt gasutflöde ej blockerar nödutgångar eller hind-

rar åtkomst av manuell avstängningsventil. Som sades i remissensföljebrev är denna typ

av monteringstekniska regleringar att vänta i en kommande text, men borde om möjligt

arbetas in i texten redan nu dåfrågan har stor säkerhetsrelevans.

Övriga punkter att överväga:

Gasinstallationen skall till sin helhet ligga utanförpassagerarutrymmet.

Gasinstallationen skall monteras så att den i sin helhet är tillgängligför inspektion.

Ledningsdragning eller annan installationfår ej ske i slutna hålrum.

Säkerhetsventiler, tryckkärl och armaturer skall ligga lämpligt placerade ifordonet

så att dessa i möjligaste mån skyddas vid en eventuell kollision.

5. Fordonet skall vara märkt så att räddningspersonal snabbt kan identifiera det som ett

gasdrivetfordon. Särskilt vikt skallfästas vid tydlighet avseende tankarnas och av-

stängningsventilernasfunktion ochplacering.

:
Ä
M
N
E

N60- Säkerhetsstudie av CNG-fordon

Jan Wenäll



Sida 29(37)

Kraven 1 och 2 borde med omedelbart i denföreslagna texten, medan kraven enligt 3-5

behöver beredas och diskuteras och därmed blir aktuella i enframtida utgåva.

Sammanfattningsvis kan konstateras att VTI anser att denföreslagna texten på ett bra

och koncist sätt greppar de mest akutafrågeställningarna kring gasdrivnafordon, men

att säkerhetskraven snarast bör utvidgas i enlighet med vad som anförts ovan.

Remissvar 1994-04-08

Remissvar ang. föreskrifter om natur- och biogasdrivnafordon.

VT1 har mottagit en reviderad andra utgåva av en remissfrån VVangående föreskrifter

för natur- och biogasdrivnafordon.

Liksom i det tidigare remissvaret håller VT1med VVom nödvändigheten av krav på om-

rådet. Deföreslagna kraven ären både rimlig och bra början innan mera detaljerade

föreskrifter hinner sammanställas. Eftersom gas under högt tryck redan är en befintlig

teknikfinns mycket relevant att hämta i andra regelverk, vilket VVmed all tydlighet in-

sett och med rätta utnyttjar. Kvarstår att sammanställa och anpassa dessa regler till den

i viss mån komplexafordonsmiljön.

Förslaget behandlarprimärt hur gasinstallationen skall se ut, fungera och verka i ett

oskadatfordon. Undertecknad verkar inom krocksäkerhetsgruppen på VT1. Helt natur-

ligt uppvärderarjag därmedfrågor som berör gasinstallationens säkerhet vid olycks-

tillbud. Liksom i tidigare remissvar villjagförformens skullfästa uppmärksamhetenpå

några säkerhetsrelaterade detaljer vilka borde inkluderats, även omjag känner till att

arbete pågår inom dessafrågor:

1 . Gasutloppfrån smältsäkring, sprängbleck eller annan säkerhetsventil skall riktas

bortfrån annan gasarmatur, ledningar, tryckkärl eller annan detalj påfordonet som

kan antas brännbar. Särskilt skall ges aktpå att ev sticklågor eller kraftigt gasutflöde

ej blockerar nödutgångar eller hindrar åtkomst av manuell avstängningsventil.

Gasinstallationen skall till sin helhet ligga utanför passagerarutrymmet.

Gasinstallationen skall monteras så att den i sin helhet är tillgängligför inspektion.

Ledningsdragning eller annan installationfår ej ske i slutna hålrum.

Säkerhetsventiler, tryckkärl och armaturer skall ligga lämpligt placerade ifordonet

så att dessa i möjligaste mån skyddas vid en eventuell kollision.
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6. Fordonet skall vara märkt så att räddningspersonal snabbt kan identifiera det som ett

gasdrivetfordon. Särskilt vikt skallfästas vid tydlighet avseende tankarnas och av-

stängningsventilernasfunktion och placering samt relevant identifiering av energibä-

rarens kemiska struktur och egenskaper.

Sammanfattningsvis kan konstateras att VTI anser att denföreslagna textenpå ett bra

och koncist sätt greppar de mest akutafrågeställningarna kring gasdrivnafordon, men

att säkerhetskraven snarast bör utvidgas i enlighet med vad som ovan anförts.

VTIs bedömning av Vägverksförslaget är att det är ett ganska ordentligt kliv i rätt rikt-

ning. Det som nu kanske saknas för att det skall bli riktigt bra är internationella referen-

ser. För Ökad acceptans hos industrin mäste standarder vara gängbara inte bara i Sverige.

Nästa steg blir därför att arbeta för internationell harmonisering, ett internationellt ge-

mensamt reglemente och någon form av godkännadeprocedurer.

VVFS 1997:3

Vägverket fattade beslut 1997-01- 14 om att VVFS 1997 :3, punkt 3.7, skulle träda ikraft.

Det är slutprodukten av de förslag som förelåg 1993 resp 1994. I princip har många av de

kommentarer som getts arbetats in i texten, även om vissa krav, främst vad gäller kolli-

sionssäkerhet, synes ha lämnats därhän. Det är dock viktigt att komma ihåg att sedan

1992-1994, när arbetet startade, så har Sverige blivit medlem av EU. En nackdel på kort

sikt är att Sverige inte ensidigt kan införa långtgående tekniska krav på fordon på nati o-

nell basis. På längre sikt innebär det dock att Sverige får goda möjligheter att påverka och

genomdriva tekniska krav på fordon på en internationell nivå, låt gå för att arbetstempot

måste vara något lägre för att passa de omfattande internationella förhandlingar som

måste genomföras. De svenska VVFS kommer därför sannolikt snabbt att förlora sin be-

tydelse, men arbetet kommer inte på något sätt att vara förgäves.

Framtidsvisioner

Gastekniken är ingen utopi. Tvärtom kommer den mycket snabbt och de diskuterade sä-

kerhetsrelaterade frågetecken som här redovisas kommer ganska enkelt att rätas ut till ut-

ropstecken. Om ingen revolutionerande ny teknik för fordonsframdrivning uppfinns, så

kommer gasfordonen att vara ett av de vanligare inslagen i vår trafikmiljö. Avsikten med

att påtala problem och skriva standarder är inte att försvåra utvecklingen. Förr eller sena-
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re lär vi oss att hantera gasen både säkert och effektivt, men standarden kan hjälpa oss att

lära oss säkerhet genom provning och forskning, medan motscenariet är att vi får ta lär-

dom av verkliga olyckor. Självfallet bör man försöka vara förutseende genom en väl g-

nomtänkt skriven standard.

Andra intressanta situationer som kan uppstå i framtiden är när olika tekniker möts. Till

viss del har detta redan omnämnts i samband med farhågor med att hantera olika bräns-

len vid samma bensinstation . Vad händer om en bensinbil och en gasbil krockar? Hur

går det med elbilen och gasbilen? Heta batterier, med svavelnatriumblandningar vid 200

till 300 °C temperatur, hur reagerar dessa och vad skulle hända om en sådan blandning

läcker ut i samband med en kollision? Vilka miljöeffekter kommer ett krockat fordon att

ge? Vilka skador kan ämnena ge på de åkande i de olika fordonen? Bl a kommer sanno-

likt stora mängder gas, precis som den bensin vi nu lever med, att läcka till atmosfären

både vid tankning, service, skrotning och trafikolyckor. Även visst läckage kommer alltid

att finnas i de stationära anläggningarna. Vad kan tänkas hända i en fordonsbrand med en

etanol eller batteribil? Spännande frågeställningar, men inte riktigt passande i just denna

begränsade studie. Dock oerhört intressant att jobba vidare med.
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Resultat

Sammanfattningsvis kan de i rapporten återgivna rekommendationerna sammanfattas i

följande punkter:

0 Inga undantag nu från gällande säkerhetsrelaterade regler för vanliga fordon får på

sikt göras med hänvisning till att fordonet är mera miljövänligt. Principen lika för alla,

dvs samma höga krav på miljöfordon som bensinbilar måste ovillkorligt gälla.

0 Gasinstallationen skall vara utförd så att (de normala och alltid förekommande) for-

donsvibrationema inte äventyrar vare sig funktion eller säkerhet. Normala industriella

krav på gasanläggningar är idag inte beräknade för vibrationsmiljö! Jag vet inte om

det finns några standardiserade tester eller om sådan skall tas fram? Särskild vikt bör

ägnas problemet lokal nötning på gasledningar där denna är fäst vid det vibrerande

chassiet.

0 Hela gasinstallationen skall vara skyddad mot förväntad korrosion. Man bör ta hänsyn

till den kemiska miljö som påverkar gasinstallationen, såsom saltstänk, ev tvättväts-

kor, asfalt, olja, glykol mm. Man måste även tänka på att det skall vara möjligt att in-

spektera gasinstallationen i sin helhet även när den är installerad med avseende på kor-

rosion.

0 Gasinstallationen skall vara skyddad mot normal mekanisk åverkan, dvs stensprut

från däck, risker vid passage av trottoarkant mm.

0 Gasinstallationen skall vara dimensionerad för ett visst antal fyllningscykler. Ett be-

fintligt förslag är 40000 cykler till 20 MPa. Det är viktigt att på något sätt kunna ko n-

trollera om systemet utsatts för övertryck. Kanske kan man klara det med en mano-

meter som (mekaniskt) minns maxvärdet och som inte kan återställas. Ett system som

fyllts till övertrka över en viss gräns skall anses förbrukat och tas ur tjänst. (Mer än

10%?) Vidare bör det finnas tryckgivare för varje del av trycksystemet som kan vara

trycksatt för sig, dvs för varje cylinder med egen avstängningsventil.

0 Det är av yttersta vikt att det går att utföra inspektion på hela gassystemet, även när

det är installerat. Detta utesluter t ex att man drar gasledningar inne i balksystem osv.

A11 märkning av cylindrar och servis skall kunna läsas även när utrustningen är monte-

rad.

0 Gassystemet skall fungera i både förväntad värme och kyla. Mitt eget förslag är -30°C

till +70°C. Utöver detta skall säkerhetsventiler och övrig säkerhetsrelevant utrustning

fungera från -60°C upp till det att den löser ut, vad nu det kan vara, 200-300°C ?

0 På något sätt måste man behandla fenomenet gasblandningar och det faktum att gas

inte är ett enhetligt begrepp. Vissa föroreningar i gasen har den effekten att den kan

orsaka korrosion inifrån. Denna förorening kan vara helt normala gasvariationer be-

roende på gasens ursprung, leverantör eller tillverkningssätt. Särskilt anses sk biogas

60- Säkerhetsstudie av CNG-fordon

Jan Wenäll



Sida 33(37)

kunna variera mycket i sin sammansättning. Ett tillvägagångssätt, sannolikt det bästa

ur teknisk synpunkt, är att standardisera gasen och noga kontrollera dess sammansätt-

ning. Tyvärr blir nog den praktiska lösningen att istället kräva återkommande inspek-

tioner med obligatorisk isärmontering och inre inspektion av gassystemet. Exempel på

förväntade föroreningar är fukt/vatten, stoff, olja och divätesulfid.

0 Ingen del av gasinstallationen får passera inne i utrymme avsett för perso-

ner/passagerare! På samma sätt får inte passagerarutrymmet ha förbindelse med ett ut-

rymme där gasinstallationen finnes på så sätt att ett ev gasläckage kan leta sig in i pa s-

sagerarutrymmet.

0 Ingen del av gasinstallationen får ske i slutna hålrum. Detta sammanfaller även med

kravet på inspekterbarhet.

0 Alla skarvar skall vara möjliga att kontrollera och inspektera. Jag anser det även vik-

tigt att så långt som möjligt minimera antalet skarvar.

0 En enhetlig märkning måste till. Jag tänker på att man måste känna igen avstän g-

ningsventiler, nödavstängningsventiler, påfyllningsställe mm. Kanske skall även den

trycksatta gasinstallationen märkas på något sätt som ett skydd mot obehörigt ingrepp

av verkstadsmekaniker.

0 Det är ett absolut krav att det skall finnas en skriftlig instruktion på svenska, men med

tanke på den internationalisering som finns i samhället idag och att man kan tänka sig

gränsöverskridande trafik bör även engelskspråkig instruktion finnas som ett komple-

ment.

0 Givetvis måste det finnas någon form av grundläggande krav på gasflaskan. Detta är

tyvärr inte mitt expertområde, men i brist på bättre vetande föreslår jag den ISO-

standard som finns. (Möjligtvis är den under utarbetande, men jag vet att jag läst den.)

0 Självfallet måste placeringen av gasinstallationen ske på en betryggande höjd över

vägbanan och innanför fordonets yttre begränsningslinjer. Det finns många olika idéer

runt om i världen. I Nya Zeeland är takmontering förbjuden, sannolikt tänker man på

risken att passera under broar eller vad som kan hända om man voltar med fordonet.

Vi känner ju i Sverige till några dubbeldäckar -olyckor med buss vid viadukter, så

sannolikt kommer olyckstypen någon gång att hända. Ett annat krav som hävdas är att

gasinstallationen skall ligga 200-600 mm in i fordonet, men det känns som ett lite tunt

krav då man inte samtidigt ställer några krav på hållfastheten på den omgivande

strukturen. Ett annat krav som hävdas är att det inte får finnas cylindrar framför föra r-

platsen. Man hävdar vidare att gasinstallationen inte får vara fordonets lägsta punkt så

att markfrigången äventyrar gassystemet. Det finns även en sk ramp angle på 17°

angiven, vilken används till att beräkna minsta tillåten markfrigång. En mera handfast

metod är ju förstås att, som i USA, kräva att gasinstallationen skall skyddas helt vid
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en kollision med ett annat fordon i 56 km/h på värst tänkbara ställe. Personligen före-

drar jag handfast provning, men är i dagsläget inte säker på hur den skall utformas.

0 El och gas skall inte ohämmat blandas. All elinstallation som sker i den volym som

även innehåller gasinstallationen skall vara gnistsäker.

0 Det skall finnas gaskranar på varje cylinder. Nödavstängningsventil skall vara åtkom-

lig utifrån och man skall ej behöva verktyg för att manövrera den/dem. Någon form av

enhetlig utmärkning av denna ventil måste till. Jag anser att det måste finnas en av-

stängningventil på varje cylinder som automatiskt kopplar bort cylindern så fort mo-

torn inte går.

0 Påfyllnng av gas skall bara kunna ske utifrån. Påfyllningen skall vara väl mekaniskt

skyddad och försedd med backventil. Vid påfyllningsventilen skall det finnas uppgif-

ter om systemet, maximalt tryck, volym, gastyp osv.

0 Motorrummet och den volym där gasinstallationen finns skall vara betryggande venti-

lerad så att ingen risk för gasansamling finns.

0 Flamsäkra material (SAE J36% class SE/NBR) skall användas. Kanske finns det bätt-

re krav än dessa?

0 Systemet och dess fastsättningsanordningar skall vara resistent mot UV-degenerering.

Ev skall systemet utsättas för någon form av accelererat åldrande.

0 Monteringen skall vara så pass betryggande att hela gasinstallationen sitter kvar och

dessutom är läckageintakt vid en kollision motsvarande 20 g under minst 20 ms.

(Detta är mycket låga krav, samma som för personbilssäten. Nivån uppnås redan vid

en kollision i ca 15 km/h med 4 centimeters deformationssträcka.)

0 I garage och verkstad skall alltid huvudavstängningsventil vara stängd. Jag anser att en

sådan ventil stänger inne gasen i respektive flaska, så att ett ev läckage från motorn

ger mycket begränsade utsläpp.

0 Efter en olycka skall alltid gassystemet genomgå inspektion som för nytt godkännande

innan det får tasi bruk.

0 Vid skrotning av fordonet skall de tryckförande delarna av systemet demonteras och

antingen varaktigt förstöras eller också möjligtvis renoveras och återanvändas genom

någon godkänd/ackrediterad firmas försorg.

0 På något sätt bör man beakta det fenomen som obetänksam montering av gascylindrar

kan ge, särskilt i personbilar. Stora cylindrar kan nämligen antas pressas in genom de-

formationszonerna i en krock om installationen är tokig. Jag anser att det innebär att

cylindrar inte får monteras i längsled över golvnivå framför eller bakom föra-

re/passagerare. Likaså får man vara restriktiv till ev montering i fordonssidan.

0 Ett färgkodsystem bör utarbetas för olika delar av systemet. Ex vis föreslår jag att av-

stängningsventiler blir röda, dräneringsventiler blå, påfyllningsventiler gröna osv.
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0 På något sätt bör redan nu initieras ett arbete avseende räddningsrutiner vid olyckor

med gasfordon. Ett sådant problemområde när det gäller större fordon kan vara utrym-

ning, särskilt med avseende på hur ev säkerhetsventiler och övertrycksventiler kan

komma att placeras och huruvida dessa kan komma att förhindra en evakuering. Jag

anser att man kan kräva att inga förväntade sticklågor vid gasutsläpp via säkerhetsa n-

ordning får blockera eller komma i närheten av naturliga och planerade utrymningsvä-

gar.

0 Inför framtiden bör man även beakta den Ökade risken vid bensinstationen , när olika

bränslen blandas på samma station. Kanske kan vi se pumpar för både gas, etanol,

bensin och diesel. Vilka risker för denna blandning med sig? Tills vi vet mera bör des-

sa bränslen separeras.

0 Vad händer om man skulle råka krocka med en pump? Kan man köra iväg och glöm-

ma koppla ifrån påfyllningsslangen? Vad händer då? Jag anser att det skall vara omöj-

ligt att starta om påfyllningsslangen är kopplad.

Fortsätt i den föreslagna riktningen, men med ett internationellt perspektiv. Utnyttja den

oerhört stora expertkunskap finns inom landet, både på myndighetssidan och bland fo r-

donstillverkama. Men framförallt har vi i Sverige en industri som har stor erfarenhet av

kraftproduktion och som därmed vunnit stor kunskap när det gäller energilagring och

energitransport. I det perspektivet är gastekniken ett ganska trivialt problem, inte alls

olösbart.
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Diskussion

Är gasfordon säkra? Svaret på den frågan måste bli både ja och nej. I de allra flesta fall är

gas ganska lätt att handskas med i en räddningsoperation. Men det finns tillfällen när gas,

särskilt under högt tryck, kan utgöra en betydande risk. Ett ganska stort minustecken

måste man skriva framför det faktum att de flesta av dagens gasarmaturer inte synes pro-

vade för vibrerande miljöer. Dessutom verkar mycket få ha tänkt på konsekvenserna i en

kollisionssituation. Där kan betydande risker förutses. Vidare är sannolikt vägmiljön en

korrosiv miljö, som påverkar gasarmaturen på ett sätt den inte är konstruerad för.

Löser vi alla problem genom att föreskriva rostfria material? Nej, rostfritt är inte alltid

rostfritt, den kemiska miljön måste klarläggas från fall till fall.

Ledningar skall hållas så korta som möjligt och med så få skarvar som möjligt. För varje

skarv och anordning som sätts in ökar riskerna för läckage.

Tankarna måste placeras så att de dels är skyddade för mekanisk åverkan, både vid

markkontakt när markfrigången är otillräcklig och vid kollisioner. Samtidigt skall det gå

att komma åt avstängningskranar och även att inspektera tankarna. Är det förenliga krav?

Olika rapporter redovisar dessutom olika lösningar för det mekaniska skyddet. Man kan

givetvis ange mått, som i några rapporter. 200m från sidan? 400 mm bakom fronten?

600 mm framför bakre stötfångare? Framför bakaxeln, det är bra! , för att citera en känd

källa. Sannolikt vore det bättre att ställa funktionella krav. Att definiera en provmetod

som säger att Vid prov enligt metod X får inte tankama... är bättre än att sätta ett di-

mensionskrav. Ingen vet ju om det är 200 eller 400 eller 600 mm skumplast eller pansar-

plåt.

Antalet kopplingar måste hållas nere så långt som möjligt på grund av läckagerisken. Alla

kopplingar måste provas och sedan inspekteras. Därför måste dessa vara rent fysiskt åt-

komliga också.

Det måste finnas instruktioner på svenska, och kanske engelska, i alla fordon. Hela

bränslesystemet inklusive alla avstängningskranar skall beskrivas. Även instruktioner för

var kranarna hittas bör finnas liksom ett ev färgkodsystem så att alla snabbt förstår kra-

narnas funktion. T ex kan alla huvudavstängningsventiler vara i en färg, alla ev dräne-

ringskranar i en annan osv.

För större fordon, bussar, bör det utarbetas räddningsplaner där men definierar var kranar

skall angripas, var ev sticklågor från säkerhetsventiler kan förväntas osv. Hur angriper
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man cylindrama och vilka släckmetoder bör man använda. Skall släckare medföras i for-

donet och hur ordnas ventilation i kupén vid ev läckage. Säkerhetsavstånd vid brand

måste definieras.

Vid intern brand, hur skall bussen lämpligast utrymmas? Vilken väg är att anse som så-

ker? Kan farliga områden markeras på något sätt? Vid extern brand,vad gäller då?

Hur klarar man en svår frontalkrock? Finns det risk att tankarna kan slitas loss från sina

infästningar? Vad händer då? Finns det någon jetmotor -effekt om gasen antänds och

strömmar ut hastigt? Den farliga sidokollisionen, hur väl skyddas tankarna då? Klarar de

en direktträff? Hur är det med påkörning bakifrån?

Hur är det med alla trafiksäkerhetsanordningar som ställs i vägmiljön? Refuger och räck-

en, betongplintar och stolpar. Alla dessa kan skada ett påkörande fordon undertill. Hur

kommer detta att påverka cylindersäkerheten?

Vad händer om man krockar med en pumpanläggning? Vilken säkerhet skall vi bygga in

i denna? Det borde vara möjligt att ta reda på hur ofta en bensinpump idag blir påkörd.

Kan man åka iväg med slangen kopplad, och vad händer då? Måste det vara särskilda

tankstationer eller kommer vi att kunna tanka var vi vill? Kan man välja macken på

stan eller måste man åka till särskilda tankställen?

Avslutningsvis kan man alltså konstatera att gasfordonstekniken är intressant och säker

vad gäller dagligt bruk. En hel del säkerhetsrelaterade frågor kring gastekniken vid tra-

fikolyckor och kollisionsskador återstår dock att belysa. Där känns det som att miljömäs-

siga hänsyn helt dominerat, och att obehagliga Överraskningar mycket väl kan återstå att

finna inom kollisionssäkerhetsområdet.
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