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Forord
Naturgasdrevne køretøjer er meget usædvanlige i Danmark, og udviklingen
har været betydeligt hurtigere i mange andre lande, såsom Sverige og Tyskland. Det er også begrænset, hvad der findes af erfaring med at bygge
gastankstationer i Danmark. Denne vejledning skal bruges som hjælp til at
lokalisere egnede steder og se på de sikkerhedsmæssige aspekter. Rapporten
tager udgangspunkt i vejledninger fra Tyskland og Sverige og er tilpasset de
danske love og regler.
Anvisningerne fokuserer på godkendelsesproceduren og sikkerhedsaspekter,
når færdige enheder, som fx kompressor og dispenser, kobles sammen til en
fungerende, komplet gastankstation.
TCG har rekvireret rapporten, og arbejdet er udført af Mikael Näslund,
Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC).
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1

System og definitioner

Et CNG-gastankstation består af en tilslutning til gasnettet, et kompressoranlæg, et gaslager og et antal dispensere. Gaslageret består typisk af et stort
antal trykflasker, da det som regel er den billigste måde at udforme et højtrykslager. Figur 1 viser et gastankstation med de forskellige dele.
Tankning kan ske ved hurtig påfyldning, hvor føreren er til stede, eller ved
langsom påfyldning, hvor føreren ikke er til stede. Det sidste kan tage flere
timer.

Gaslager
Dispenser/stander
Kompressor

El

Figur 1

Gastankstation til CNG/naturgas med dispenser og bygning med
kompressor, gaslager samt kontrol- og reguleringsudstyr

DGC-rapport

6

1.1

Mål og metode

I projektforlaget er arbejdet beskrevet som: Der udarbejdes et sæt retningslinjer for udformning og myndighedshåndtering af kommende gastankningsanlæg. Disse retningslinjer baseres på danske myndighedskrav og


Svenske retningslinjer: Sverige har nu ca. 180 gastankstationer og
gasbranchen har udarbejdet en vejledning, der gennem de seneste ti
år periodisk er blevet opdateret. Hvis man nøje følger de svenske
vejledninger, får man et sikkert anlæg, idet de svenske myndighedskrav anses for at være opfyldt.



Tyske retningslinjer: Tyskland har især de seneste fem år voldsomt
udbygget deres gastankningsnet fra godt 100 til nu 900 tankstationer.
I denne udbygning har man primært installeret gastankning på eksisterende oliebaserede tankstationer. Også i Tyskland har gasbranchen udviklet retningslinjer for udformning af gasbaserede tankstationer.



NGF’s og HMN’s erfaringer med indkøb, installation, myndigheder
og kundeafregning i forbindelse med deres gastankstation.

De tyske /1/ og svenske /2/ vejledninger er i en vis udstrækning blevet anvendt ved planlægning og udformning af de første danske tankstationer.
1.2

Anvendelsesområde

Vejledningen gælder for gastankstationer til komprimeret naturgas (CNG)
eller komprimeret opgraderet biogas af naturgaskvalitet. Vejledningen gælder for:


Gastankstation med hurtig og langsom påfyldning



Offentlig og privat tilgængelighed



Gastankstationer med gas og andre brændstoffer/drivmidler.

Vejledningen fokuserer på myndighedsforhold, godkendelsesproceduren og
sikkerhedsaspekter, når færdige enheder, som fx kompressoranlæg og dispenser, kobles sammen til en fungerende, komplet tankstation. Indholdet af
vejledningen omfatter gastankstationer med komprimeret naturgas/metan.


Vejledningen indeholder ikke forskrifter for dimensionering af gastankstationens kapacitet. Dette er leverandørens opgave.
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Vejledningen gælder ikke for mobile gaslagre.



Hjemmefyldestationer er ikke omfattet af denne vejledning.



Tankstationer til LPG/”Autogas” er ikke omfattet af denne vejledning.

1.3

Generelt om gastankstationens udformning

Tankstationer skal udformes og placeres således, at risici minimeres for
kunder, personale, udstyr og det omliggende miljø. Fremfor alt skal der gøres tiltag til at forhindre brand og eksplosion i at opstå. Disse tiltag skal gøres i følgende rækkefølge iht. udkast til den kommende internationale standard for gastankstationer /3/:

1.4



Forhindre at der dannes eksplosive og brandbare gas-/luftblandinger



Undgå opbygning af statisk elektricitet



Spredning af virkningen ved brand



Undgå kvælningsfare ved gasudslip i lukkede rum
Definitioner

Følgende definitioner og betegnelser anvendes i denne vejledning:
Biogas

Gas fra udrådning, som indeholder metan.
Typisk 40 % CO2 og 60 % metan.

Hjemmepåfyldning

Tankning af køretøj i en husholdning med et
tankapparat designet til dette formål.

Kompressor

Breakaway-kobling

Apparat, der øger trykket i gas, der skal fyldes
på biler og køretøjer
Kopling med inbygget lukkeventil der aktiveres
såfremt køretøjet forsøger at køre, uden at
tankslangen er frakoblet.

Langsom påfyldning

Tankning af køretøjer over længere tid. Føreren er ikke til stede. Tankningen sker ubemandet.

Gasoplagsenhed (GOE)

Betegnelse ved lagring af gas 1 GOE = 10 liter
(vandvolumen)

Opgraderet biogas, eller biona-

Gassen er opgraderet for at kunne klare krave-

turgas

ne i GR afsnit C-12 om gaskvalitet i det danske
naturgasnet, og opfylder GR C12’s krav til 2.
gasfamilie.
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Naturgas

Gas, som opfylder GR C12’s krav til 2. gasfamilie.

Hurtig påfyldning

Tankning af køretøj, mens føreren venter.

Temperaturkompensering

Fyldningstrykket er bestemt af omgivelsernes
temperatur. En fuld gastank indeholder samme
mængde gas uafhængigt af temperaturen.
Referencen er 200 bar ved 15 C.

Dispenser/Stander

Udstyr, som bruges til at påfylde gas på et
køretøj.

Fyldningstryk

Trykket i køretøjets tank.

Normalkubikmeter

Gas ved referencetilstand 0 C og 1013 mbar
absolut tryk.

1.5

Forkortelser

Følgende forkortelser anvendes i teksten:
CNG

Compressed Natural Gas

Naturgas i gasfase og ved højt tryk.

GR

Gasreglementet

Sikkerhedsstyrelsens Gasreglement.

LBG

Liquefied BioGas

Flydende biogas, som LNG, men med
indhold af næsten ren metan. Ingen højere kulbrinter.

LNG

Liquefied Natural Gas

Flydende naturgas. Temperaturen er
-162 C ved atmosfærisk tryk.
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2

Planlægning mv.

I dette kapitel beskrives de myndighedskontakter og godkendelser, der kræves for at kunne bygge og anvende en tankstation.
2.1

Myndighedskontakter og godkendelser

Når man planlægger og bygger en gastankstation til komprimeret naturgas
eller opgraderet biogas (metan), skal planlægning, konstruktion og byggeri
ske i samråd med myndighederne, der også er godkendende. Myndighedsansvaret for naturgasanlæg og -installationer deles mellem Arbejdstilsynet,
Sikkerhedsstyrelsen og kommunen der er ansvarlig for brand- og byggetiladelser. Grænsefladen mellem Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen er /4/:


Arbejdstilsynet: Stikledninger og ledningssystemer med maksimalt
tilladeligt driftstryk over 16 bar skal godkendes af Arbejdstilsynet.
Uanset gastype er trykbeholdere som indgår i installationer, tillige
omfattet af arbejdsmiljølovgivningens almindelige regler om trykbeholdere.



Sikkerhedsstyrelsen: Gasreglementets gyldighedsområde: Naturgasdistributionssystemer med driftstryk mindre end eller lig med 100
mbar. Stikledninger og gasinstallationer med driftstryk mindre end
eller lig med 16 bar.
For stikledninger og forbrugerinstallationer med maksimalt tilladeligt driftstryk indtil 16 bar henvises til Gasreglementet.

Sikkerhedsstyrelsen er myndighed for gassikkerheden ved installationer,
bortset fra trykbærende komponenter og stikledninger frem til gasturbiner,
hvis trykket er over 16 bar, hvor Arbejdstilsynet er ansvarlig myndighed.
Beredskabsstyrelsens vejledning 15 beskriver indholdet i Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for gasser. Tabel 1 viser de relevante myndigheder,
når det gælder tilladelse til et gaslager /5/.
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Tabel 1

Ansvarlig myndighed for godkendelse af gaslager
Der kræves ikke
tilladelse

Kommunalbestyrelsen
(redningsberedskabet)
giver tilladelse

X1

X2

1

X2

Beredskabsstyrelsen
angiver vilkårene

Oplag i beholdere og tanke
Oplag i bygning ≤200 GOE
Oplag i det fri ≤264 GOE

X

200 GOE < oplag i bygning ≤10000 GOE

X

264 GOE < oplag i det fri ≤10000 GOE

X

Oplag >10000 GOE

X

X

Oplag med stablingshøjde på over 6
meter

X

X

Anlæg med lagerafsnit i bygning
Lagerkapacitet ≤200 GOE

X1

200GOE < lagerkapacitet ≤1000 GOE

X2
X

Anlæg med lagerafsnit i det fri
Lagerkapacitet ≤264 GOE

X1

X2

264 GOE < lagerkapacitet ≤10000 GOE

X

Lagerkapacitet >10000 GOE

X

X

1

: Efter forskrifter
2
: På anden måde end beskrevet i forskrifterne

En almindelig lagerstørrelse for en offentlig gastankstation er ca. 200 – 500
GOE, svarende til 2 – 5 m3. Det betyder, at kommunen er aktuel myndighed,
når det gælder lagerstørrelse i en bygning.
Da man opførte de første gastankstationer i Danmark, kontaktede man
kommunen (byggetilladelse, brandgodkendelse), Arbejdstilsynets og deres
bemyndigede organ og det lokale naturgasdistributionsselskab.
2.2

Relevante love og regler

Selvom en gastankstation indeholder en lang række komponenter, der hver
for sig er godkendte til formålet, skal gastankstationen også godkendes som
en enhed.
2.2.1

Internationale regler og standarder

Gastankstationer skal opfylde kravene i Maskindirektivet (2006/42/EF). CEmærkning skal udføres i henhold til relevante direktiver. Trykudstyrsdirektivet (97/23/EF), ATEX-direktivet (1999/92/EF), svagstrømsdirektivet
(2006/95/EF) og EMC-direktivet (2004/108/EF) er altid relevante.
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2.2.2

Forskrifter og vejledninger i Danmark

Følgende er direkte relateret til gas:


Gasreglementet indeholder anvisninger for gasinstallationer og gasudstyr



Tekniske forskrifter for gasser, Bekendtgørelse nr. 1444 af 15. december 2010.



Vejledning til tekniske forskrifter for gasser, Brandforebyggelse,
Vejledning nr. 15, Beredskabsstyrelsen, december 2010 /5/



At-Vejledning Naturgasanlæg, F.0.1, juli 2001, Arbejdstilsynet /6/.



GPTC-Guide for Gas Transmission and Distribution Piping Systems
/7/



Brandteknisk vejledning 19. Eksplosionsfarlige områder. Dansk
Brand- og sikringsteknisk Institut. /8/

2.3

Planlægning af gastankstation

Placeringen af en gastankstation skal godkendes. Kommunen skal give denne godkendelse, og den skal indgå i byggetilladelsen.
Ansøgning om byggetilladelse til kommunen af en CNG-tankstation skal
indeholde /5/:


Beskrivelse af byggeriet



Information om gasmængder, gaskvalitet og oplagringsvolumen



Leder/chef for gastankstationen



Kort over gastankstationens placering med omgivende bygninger og
veje



Skitse over gastankstationen med afstandsmål mellem de forskellige
dele/bygninger mv.



Zoneklassificeringsplan iht. Beredskabsstyrelsens vejledning /8/



Skitse af bygninger, der indeholder gasudstyr og ventilation



Information om brandklassificering af forskellige dele/bygninger
mv.



Instruktioner for drift af tankanlægget.

Erfaringer fra tidligere danske gastankstationer findes i bilagene på side 34.
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2.4

Kontrol af den færdige gastankstation

Gastankstationer skal inspiceres af et akkrediteret kontrolorgan, før det sættes i drift. Kontrolorganet skal være bemyndiget for trykudstyrsdirektivet.
2.4.1

Inspektion af nybygget gastankstation

Gastankstationen inspiceres iht. følgende punkter:


Verificering af design, anvendte materialer og udførelse



Verificering af zoneklassificering (ATEX) og egnetheden af de elektriske komponenter



Verificering af materialespecifikationer for aktuelle tryk



Lækagetest



Afprøvning af sikkerhedssystem og sensorer



Dokumentering af inspektionen

Inspektionen og opstillingskontrol udføres af kommunen og AT-bemyndiget
kontrolorgan. Verifikation af korrekt gasmåling udføres af bemyndiget organ.
2.4.2

Periodisk kontrol af en gastankstation i drift

Gastankstationens komponenter og funktion skal kontrolleres og kalibreres
periodisk. Der skal udarbejdes en D&V-plan med aktioner og intervaller.
D&V-planens indhold er forskelligt, alt efter udformningen af den enkelte
gastankstation. Følgende punkter bør dog indgå:


Sikkerhedssystem



Dispenser



Afregningsmåler



Gaslager

Komponenter, som forbrugeren kommer i kontakt med, såsom slange,
mundstykke, breakaway-kobling og nødstop, skal særlig hyppigt kontrolleres.
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2.5

Instruktioner og dokumentation

Gastankstationens opbygning, godkendelse, driftsinstruktioner, ulykkesrapporter, vedligehold, m.v. skal være dokumenteret og samlet på mindst et
sted. Dokumentationen skal opdateres efter behov.
Manualer og reparationshåndbøger skal være på dansk eller engelsk.


Gastankstationens opbygning skal være dokumenteret med plantegning, flowskema og komponentoversigt.



Driftsinstruktionerne skal indeholde en beskrivelse af tankstationen.



Der skal forefindes et skema for ulykkes- og hændelsesrapportering.



Gasmåling.



Leder/chef.



Ulykkesrapportering.
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3

Gastankstationens placering

Gastankstationer skal placeres, så risici for gaslækager, brand og personskader minimeres.
Endvidere skal gastankstationer placeres, så krav til minimumsafstand til
nærliggende virksomheder, veje og jernbaner opfyldes. Minimumsafstanden
skal beskytte mod ydre påvirkninger og mod, at varmepåvirkningen fra en
brand på gastankstationen ikke bliver for høj.
3.1

Afstand fra gaslager til bygninger, veje mv.

Ved lagring af gas anvender Beredskabsstyrelsen betegnelsen gasoplagsenhed (GOE). For komprimeret gas er 1 GOE = 10 liter komprimeret gas
(vandvolumen).
Minimumsafstanden fra gaslager til naboskel og vej iht. /5/ ses i Tabel 2.
Normalt er gaslageret i en tankstation omkring 2 – 5 m3, dvs. 200 – 500
GOE.
Tabel 2

Minimumsafstand fra gaslager til naboskel, vej- og stimidte

Objekt
Oplag i bygning
≤ 1000 GOE
1000 – 10.000 GOE
Oplag i det fri
≤ 1200 GOE
Oplag i det fri
1200 – 5000 GOE
Oplag i det fri
5000 – 10000 GOE

Afstand til
naboskel (m)

Afstand til vejog stimidte (m)

Afstand til
vej- og stiskel

2,5

2,5

-

5

5

-

2,5

-

2,5

5

5

2,5

10

5

2,5

2,5

-

2,5

5

5

2,5

Lagerafsnit i det fri
≤ 1200 GOE
1200 – 5000 GOE

Såfremt afstandskravene ikke kan overholdes, kan man indbygge en flammeskærm. En sådan flammeskærm skal udføres som en bygningsdel af min.
brandklasse EI60. Flammeskærmen må ikke have åbninger. Flammeskærmens størrelse illustreres i Figur 2. Den skal være mindst 0,5 m højere og
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bredere end en linje, der går mellem lagerets ydre kanter og bygningens
kanter.

Figur 2

Flammeskærm (Kilde: Beredskabsstyrelsens vejledning nr. 15 /5/)

Beregninger iht. en model i Arbejdstilsynets vejledning ”Naturgasanlæg” /6/
giver mulighed for at bestemme den korteste afstand til bygninger uden for
gastankstationen. Modellen bruger gastryk, rørdiameter og en faktor, der
bestemmes af bygningernes størrelse og karakter.
Som supplement vises i Tabel 3 de svenske minimumsafstande til bygninger
uden for gastankstationen /2/. Bemærk, at afstanden kan reduceres i forhold
til egnet brandklasse.
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Tabel 3

Minimumsafstand i Sverige til bygninger uden for gastankstationen

Anlægskomponent

Bygninger
generelt -

Stor brandbelastning (jf. gas-

Udgange fra lokaler, der er

med brand-

oplag af mellem-

svære at evakue-

bart materiale eller

størrelse)

c

d

re

brandfarlig
virksomhed
Gaslager (liter)
V > 4000 (400 GOE)

a

25

50

a

100

25

a

100

1000 < V ≤ 4000
(100 < V ≤ 400 GOE)

6

a

60 < V ≤ 1000
(6 < V ≤ 100 GOE)

3

b

25

b

100

Dispenser

6

a

25

a

100

a
b

Afstanden kan halveres ved at anvende afskærmning/væg af klasse EI60
Der kræves ingen mindsteafstand, når der anvendes afskærmning/væg af klasse EI60

c Områder med brandbart materiale, fx tømmerhandel, overjordisk gaslagring, udgør en stor brandbelastning.
d Lokaler, der er svære at evakuere, er fx skoler, sygehuse og biografer.

3.2

Afstand til gasledninger i jorden

At-vejledning F.0.1 ”Naturgasanlæg” /6/ angiver følgende minimumsafstande mellem gasledninger og andre ledninger.
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Tabel 4

Minimumsafstande mellem gasledning i jord og andre ledninger

Sted

Mindste tilladte afstand
til parallelledning

Mindste tilladte afstand
til krydsning

(m)

(m)

Vandledning

0,3

0,3

Kloakledning, kabelkanal, kabelrør

0,3

0,1

Lavspændingskabel
<20kV, telekabel

0,3

0,3

Højspændingsledning

0,3 (metalrør)

0,3 (metalrør)

>20 kV

0,75 (PE-rør)

0,75 (PE-rør)

Fjernvarmeledning

0,5 (metalrør)

0,5 (metalrør)

2 (PE-rør)

1 (PE-rør)

Brønde og andre lignende konstruktioner

0,5

0,5

Bygningsfundamenter

0,5 (metalrør med svejste

0,5 (metalrør med svejste

samlinger)
1 (PE-rør og duktile stø-

samlinger)
1 (PE-rør og duktile stø-

bejernsrør)

bejernsrør)

Markdræn med diameter indtil 15 cm

0,15

0,15

Øvrige markdræn

0,3

0,3

Beregningsmodellen i AT-vejledning ”Naturgasanlæg” /6/ om afstand fra en
højtryksledning kan muligvis bruges til at bestemme den korteste afstand fra
højtryksledningen efter kompressoren. Der findes ingen oplysninger om,
hvorvidt modellen er brugt i denne anvendelse.
Nedenfor vises de svenske regler /2/ som inspiration for videre diskussion
med de danske myndigheder.
Nedgravet gasledning efter kompressoren skal have en markering over ledningen som beskyttelse/advarsel mod graveskader. En gravebeskyttelse kan
placeres 200-400 mm over gasledningen. Gravebeskyttelsen kan være et
beskyttelsesrør eller en plade af stål eller beton.
Gasledning efter kompressor med maks. dimension DN25 skal have mindst
2 m afstand til bygninger inden for gastankstationen og 6 m fra anden bygning iht. de svenske regler /2/. Hvis der er gravebeskyttelse, kan kravet på 6
m afstand reduceres til 3 m. Ved dimensioner over DN25 skal afstanden
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være mindst 16 m og kan reduceres til 8 m, hvis ledningen har gravebeskyttelse.
3.3

Afstand mellem gastankstation og gader og veje

Der er ikke fundet nogen danske regler for afstandskrav mellem gastankstation og gader og veje. Her vises de svenske regler /2/ som inspiration til
videre diskussion med myndighederne.
Minimumsafstand mellem gade/vej og dele af gastankstation ses i Tabel 5.
Afstanden er bestemt af det svenske Trafikverket og bruges i Sverige ved
placering af gastankstationer.
Tabel 5

Minimumsafstand i Sverige mellem gastankstation og vej

Hastighedsbegrænsning

Mindste afstand

(km/h)

(m)

50

10

70

15

90

20

110

25

Hvis det ikke er muligt at opfylde afstandskravene i ovenstående tabel, skal
der i Sverige etableres et påkørselsværn mellem vej og gastankstationen.
Udformningen skal følge vejmyndighedernes regler.
Beredskabsstyrelsens vejledning nr. 14 /9/ om brandfarlige væsker angiver
5 m som minimumsafstand mellem udleveringsstandere for benzin og diesel
og vej. Dette er en betydelig kortere afstand end i de svensker regler. Derfor
kan 5 m sandsynligvis ikke bruges som minimumsafstand for gastankstationer uden en fortsat diskussion.
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3.4

Afstand fra gastankstation til jernbane

Arbejdstilsynets vejledning /6/ henviser til DSB’s regler. DSB /10/ angiver
krav til afstand mellem jernbane og naturgasanlæg. Afstanden vises i Tabel
6.
Tabel 6

Afstande mellem jernbane og naturgasanlæg
Afstand (m)

Gasledning >4 bar til spormidte
Gasledning >4 bar til fundamenter, master, sporstopper mv.

15
10

Gasledning >4 bar til broer, bygninger

20

Gasledning til relæhuse

10

Gasledning til relæskabe

5

3.5

Afstand ved deling af lokalitet med benzintankstation

I Beredskabsstyrelsens vejledning om brandfarlige væsker /9/ beskrives afstandskrav inde på en benzin- og dieseltankstation. Derimod findes der ingen beskrivelser af afstandskrav til dispenser til gas eller gaslager, hvor
gastankstationen er bygget på samme lokalitet som en benzin- og dieseltankstation.
Her vises de svenske regler som inspiration til videre diskussion med myndighederne.
Tabel 7 viser nogle svenske minimumsafstande mellem forskellige komponenter i en sådan tankstation. Afstandene er publiceret af den svenske Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) /10/. Inde i forbudsområdet er der forbud mod aktiviteter, der kan være årsag til åben ild eller farlige gnister, som fx svejsning ved service- eller anlægsarbejder.
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Tabel 7

Svenske afstandskrav, når en gastankstation er placeret sammen
med en benzintankstation
Forbudsområde

Gaslager
>4000 l

Gaslager
≤ 4000 l

Afstand til
dispenser

(m)

(>400

(≤400

(m)

GOE)
(m)

GOE)
(m)

12

25

12

6

12

6

6

?

12

3

3

1,5

-

6

6

6

-

12

6

6

-

12

6

6

12

25

12

3

3

-

-

-

-

12

12

12

Aflæsningsplads for
køretøjer med brandfarlig væske - klasse 1
Sikringsskab (pumpe) til
brandfarlige væsker klasse 1
Deksel for pejlepinsmåling i cisterne med
brandfarlig væske klasse 1
Aftræksmunding til cisterne med brandfarlige
væsker - klasse 1
Anlægsbygning (Bbygning)
Lager (C-bygning) med
brandfarlige varer
Cisterne med brandfarlige væsker - klasse 1
over jorden
Benzin separator
Miljøstation for farligt
affald

Klasse 1 = fx benzin, etanol, metanol
Klasse 2 = diesel, fyringsolie

DGC-rapport

21

3.6

Afstand til højspændingsledninger

Der er ikke fundet nogen danske regler for afstandskrav til højspændingsledninger. Nedenfor vises de svenske regler /2/ som inspiration til videre
diskussion med myndighederne.
Afstand fra zoneklassificeret område (ATEX) til højspændingsledninger iht.
svenske regler vises i Tabel 8.
Tabel 8

Afstandskrav til højspændingsledninger

Konstruktionsspænding
(kV)

Afstand til et farligt område med brandfarlige materialer i
forhold til risiko for elektrostatisk opladning
(m)

12,0 – 72,5

15

82,5 – 170

30

245

45

420

60

Stærkstrømsbekendtgørelsens /11/ afsnit om afstand til højspændingsledninger angiver ikke specifikt afstanden til zoneklassificeret område.
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4

Gastankstationens udformning

Gastankstationen skal være udformet, så det sikres, at gas i korrekt kvalitet
påfyldes under sikre forhold. Gastankstationen skal således være beskyttet
mod ydre påvirkninger, og risikoen for eksplosionsfarlige områder skal minimeres.
4.1

Gaskvalitet

Gassammensætningen skal overholde kravene til naturgas 2H. Denne specifikation findes i GR. Man skal også være opmærksom på andre krav til gas i
CNG-tanke.
4.1.1

Gasreglementets krav

Gassen skal opfylde kravene til naturgas i henhold til Gasreglementet GR,
afsnit C-12 /12/. I Tabel 9 vises kravene (december 2012). Læs mere om GR
på www.sik.dk for at få opdaterede specifikationer.
Tabel 9

Krav til naturgas i GR afsnit C-12

Parameter

Værdi
3

Kommentar

Øvre Wobbeindex (MJ/m )

50,76 – 55,8

Relativ densitet (-)

0,555 – 0,7

4.1.2

Andre relevante krav

Der findes også andre krav til gaskvalitet, der er fastsat med udgangspunkt i
det materiale, der bruges til bilernes gastanke /14/.
Tabel 10 Øvrige krav til gaskvalitet for gasdrevne biler
Parameter
H2 (maks. %)
3

H2S + andre opløselige sulfider (mg/m )

Værdi

Kommentar

2

Maks. iht. UCE 110 /14/

23

Risikoen for, at kompressorolie kommer ind i gassen, bør vurderes.
4.1.3

Fugtindhold

Gassen må ikke indeholde noget, der risikerer at forårsage korrosion på køretøjets tank. Gassens fugtindhold må ikke være højere, end at dugpunktet er
mindst 5 °C lavere end den lavest forventede udetemperatur på stedet. I udkastet til den kommende internationale standard står der, at dugpunktet skal
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være mindst 5 °C lavere end den laveste arbejdstemperatur. Diagrammet på
side 50 angiver kondenseringstemperaturen for forskellige fugtindhold og
gastryk. Kurverne er beregnet for en ideel gas ved gastryk 200, 230 og 260
bar. Hvis fugtindholdet overskrides, skal gassen tørres i tankstationen.
4.1.4

Odorisering

Hvis gastankstationen er tilsluttet gasnettet før en M/R-station, skal gassen
odoriseres. Gasreglementet GR afsnit C-12 fastlægger minimumsniveauerne, som vises i Tabel 11. Niveauerne gælder såvel naturgas som opgraderet
biogas.
Tabel 11 Odoriseringsniveauer
Emne
THT
Merkaptaner

4.2

3

Koncentration (mg/Nm )
10,5
4,0

Fyldningstryk – temperaturkompensering

Gastankstationer skal have et fyldningstryk på 200 bar ved 15 C. Maksimalt fyldningstryk er i dag 230 bar. Tankanlæg skal dimensioneres efter et
maksimalt fyldningstryk på 260 bar for at klare fremtidens udvikling af køretøjstanke. Temperaturkompensering anvendes ved tankning for at forhindre, at ændringer i den omgivende temperatur skaber et for højt tryk i køretøjets tank
Temperaturkompenseringen styres af udendørstemperaturen. Temperaturkompenseringen skal fungere således, at den samme energimængde gas påfyldes uanset udetemperaturen.
Det maksimale tryk må aldrig overstige 230 bar. Fyldningstrykket afhænger
af gaskvaliteten. På side 47-49 er der diagrammer, der viser fyldningstrykket
ved temperaturkompensering for dansk nordsøgas (gennemsnit 2012), opgraderet biogas og tysk gas. Fyldningstrykket er beregnet ud fra ISO 12213
”Natural gas – Calculation of compression factor – Part 3: Calculation using
physical properties” /15/.
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4.3
4.3.1

Bygninger
Generelt

Normalt benyttes en bygning til kompressor, gaslager og kontrol- og reguleringsudstyr. Bygninger inden for gastankstationens område skal være bygget
i ikke-brandbare materialer. Kompressor, gaslager samt kontrol- og reguleringsudstyr skal placeres i et separat rum adskilt af vægge i brandklasse
EI60. /5,6/
Bygningens placering skal godkendes af kommunen.
4.3.2

Ventilation

Bygninger med gaskompressor eller gaslager skal være naturligt eller mekanisk ventileret. At-vejledning F.0.1 /6/ fastsætter følgende krav ved fritliggende bygninger for gastryksregulator- og målestationer til naturgas.
For naturlig ventilation gælder, at ventilationsåbningernes totale gennemstrømning skal mindst være:
1. Hvis ventilationsåbningen er placeret ved gulv og/eller tag skal gennemstrømningsarealet være mindst 0,6 % af gulvarealet.
2. Hvis ventilationsåbningen kun findes nær taget eller i taget skal gennemstrømningsarealet være mindst 3 % af gulvarealet.
3. Uanset om ventilationsåbningen udføres som alternativ 1 eller 2, så
skal gennemstrømningsarealet være mindst 20 cm2 per m3 bygningsvolumen.
Ved mekanisk ventilation skal ventilationen være dimensioneret således, at
der er minimum 4 luftudskiftninger pr. time. Alle rum med gasudstyr i bygningen skal være omfattet af ventilationen. Den mekaniske ventilation skal
være tilkoblet en alarm, så gaskompressoren stopper, såfremt ventilationen
stopper.
Ventilationsåbningen skal være udformet således, at fremmedlegemer ikke
uden videre kan komme ind i bygningen. Net eller perforeret metal kan anvendes.
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4.4

Gaskompressor

Kompressoren skal overholde alle relevante EU-direktiver og være CEmærket eller enhedsverificeret. Den placeres på et ikke-brandbart materiale
– eksempelvis beton, men ikke asfalt.
Kompressoren skal i henhold til de svenske anvisninger /2/ have sikkerhedsforanstaltninger, der stopper driften, såfremt en af følgende situationer opstår:


Lavt gastryk ved indløb



Gastryk ved indløb som overstiger kompressorens højeste indløbstryk



Højt gastryk ved udløb



Lavt olietryk eller olieniveau



Høj olietemperatur



Høj kølevæsketemperatur.

De svenske anvisninger /2/ og den kommende internationale standard /3/
angiver, at der skal være et nødstop tæt ved kompressoren.
Lydniveau og støj må ikke overstige de tilladte værdier.
4.5

Pumpeø og dispenser

Pumpeø og stander på en tankstation med benzin og diesel er omfattet af
Beredskabsstyrelsens vejledning om brandfarlige væsker /9/. Vejledningen
indeholder intet specifikt om en dispenser på en gastankstation. I den følgende tekst er kravene hentet fra /2/ og /3/. I udkastet til den kommende
internationale standard /3/ findes detailkrav til dispenser, specielt til slange
og breakaway-kobling.
Tankningen sker udendørs. Tag over tankningspladsen udformes således, at
gas ikke kan samles under taget. Dispenseren skal placeres på et fundament,
som forhindrer påkørsel. Fundamentet skal iht. de svenske anvisninger /2/
være mindst 10 cm højt. Alternativt kan en anden løsning med tilsvarende
beskyttelse anvendes. Det kan være bjælker, betonblokke eller stolper.
Tankningsmundstykket (pistolen) skal være beskyttet mod regn og sne, når
det (den) ikke anvendes. Slangen skal have en breakaway-kobling. Udform-
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ningen skal forhindre, at slangen snor sig, fx rundt om en pille, så breakaway-koblingen ikke fungerer. Figur 3 viser placeringen av en breakawaykoblingen i slangen og som separat komponent.

Figur 3

Breakaway-kobling. På E.ON’s tankstation i Falkenberg (tv.) og
separat (th.) fra Oasis hjemmeside

Slanger, der kan komme til at ligge på jorden, skal have noget slidbeskyttelse (fx i form af slidgarn) udvendigt. Gasslanger skal monteres, så gas ved
lækage ikke kan nå kompressorstationen. Ved langsom påfyldning må slangen ikke være længere end afstanden frem til hegnet, der indhegner tankstationen.
Der skal være anbragt et nødstop ved dispenser, betalingsfunktion/kasse og
nogle meter fra tankningsområdet. Nødstoppet skal lukke for slanger og
ledninger mellem kompressor og dispenser og afbryde tankningen. Nødstoppet skal også slukke for kompressoren og lukke gasventilerne. Nødstoppet må ikke være i berøring med andre sikkerhedsfunktioner, som fx mekanisk ventilation af kompressorhuset. En hurtigafbryder på dispenser skal
kun afbryde påfyldningsfunktionen.
Ved dispenser skal der forefindes en advarselstekst mod at bruge en adapter
mellem dispenser og køretøjets LPG-tank. I Figur 4 vises eksempler på advarselstekster fra Tyskland og Sverige. Advarselsteksten skal være forfattet
på flere sprog og også give tydelig mening gennem illustrationer og symboler.
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Figur 4

4.6

Advarselstekster fra Tyskland og Sverige med forbud mod at anvende adapter ved påfyldningen

Gasmåling

Måling af leveret gas skal udføres med MID-godkendt udstyr. Krav i Danmark findes i Måleteknisk vejledning /16/.
Den leverede gasmængde angives i kg til forbrugeren.
4.7

Gaslager

Man må ikke anbringe gaslager på underlag af brandbart materiale /5/. Hvis
gaslageret er anbragt i en bygning, skal væggene til andre rum i bygningen
være min. af klasse EI60. Ventilationen skal opfylde kravene nævnt i afsnit
4.3.2.
Brandfarlig gas må ikke kunne samles under gaslageret.
Afstandskravene i Tabel 2, Tabel 3 og Tabel 7 skal overholdes.
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5

Sikkerhed

Gastankstationen skal udformes og sikkerhedssystemet udformes, så risikoen for brand minimeres, eventuel gaslækage ventileres kontrolleret, og personskader undgås.
5.1

Brandfarlige/eksplosionsfarlige områder (ATEX)

Gastankstationen skal konstrueres, så man minimerer eksplosionsfarlige
områder opstår. I eksplosive områder skal man forhindre, at der opstår
brand. ATEX-direktivet og dansk implementering heraf skal overholdes.
Beredskabsstyrelsens ”Vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige
områder” /8/ indeholder mange eksempler på zoneklassificering af installationer.
Risici for eksplosionsfarlige områder skal dokumenteres, og det samme skal
foranstaltninger for at imødegå disse. Dokumentationen skal indeholde anlægsnavn, zoneklassificering, risikovurdering, ansvarlige personer, gasspecifikation, foranstaltninger ved hændelser, dato.
5.1.1

Zoneklasser

Som vist nedenfor, deles gastankstationens område ind i zoner med henblik
på risikoen for eksplosive gasblandinger:
Zone 0
Zone 1

Eksplosiv gasblanding forekommer ofte, langvarigt eller altid
Eksplosiv gasblanding forekommer af og til ved normal anvendelse

Zone 2

Eksplosiv gasblanding forventes ikke at forekomme ved
normal håndtering/brug. Hvis den alligevel forekommer, er
det udelukkende i en kort periode.

5.1.2

Klassifikation af eksplosionsfarlige områder

Risikoområder skal mærkes med Ex-skilt. Skiltene må ikke kunne skjules,
fx af en åben dør.
Klassificeringsplaner skal udføres for hvert enkelt gastankstation. Eksempel
på klassificeringsplaner findes i bilag B. Klassificeringsplaner skal kontrolleres af kommunens Brandberedskab.
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Ingen af de klassificerede områder må strække sig ud over gastankstationens
område.
I klassificerede områder må der kun findes udstyr, som er nødvendig for
driften. Udstyret skal opfylde produktkravene i EU’s ATEX-produktdirektiv
(97/4/EF).
Kravene til udstyr i klassificerede områder i gastankstationer er vist i Tabel
12. Der skal findes dokumentation for godkendelse af udstyret, vejledninger
for installation og vedligehold fra producenten.

Tabel 12 Mærkning af materiale i klassificerede områder
Zoneklasse

Temperaturklasse

0

1G

II A (naturgas)

T1

1

1G

II A

T1

2

1G, 2G, 3G

II A

T1

Udstyret skal være synligt og permanent mærket.
5.2

Flugtveje

Evakueringsveje på tankstationen dimensioneres og udformes fx iht. afsnit
4.21 i AT-vejledning F.0.1 /6/. Se også afsnit 6.2 i Beredskabsstyrelsens
vejledning 15 /5/.
5.3

Slukningsudstyr

Brandslukkere placeres ifølge retningslinjer fra det kommunale beredskab.
5.4

Gassikkerhed

Dette afsnit omhandler sikkerhedsforanstaltninger, som fx lukning af gasledning og kontrolleret håndtering af gas i tankstationen ved ulykker.
5.4.1

Sikkerhed mod for højt tryk

Temperaturkompensering anvendes ved tankning for at forhindre, at ændringer i den omgivende temperatur skaber et for højt tryk i køretøjets tank,
se også afsnit 4.2 på side 23.
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5.4.2

Sikkerhedsventiler og afspærringsventiler

Der skal forefindes sikkerhedsventiler på hver sektion af gaslageret. Åbningstrykket må ikke være mere end 10 % over det maksimale driftstryk.
En jordventil placeres i gasledningen før tankstationen. Afstanden til tankstationen skal være tilstrækkelig stor, til at man sikkert kan lukke for gasflowet i tilfælde af en ulykke.
Gas skal kunne evakueres via trinvis tømning af systemet.
En overstrømningsventil skal placeres i ledningen til dispenser for at afbryde gastilførslen i tilfælde af rørbrud eller ved anden årsag til for højt gasflow.
5.4.3

Udblæsning

Kontrolleret gasudslip via rørledning (udblæsning) skal gøres, således at
gassen ikke når det klassificerede område. Rørets udmunding skal være
mindst 3 m over niveau, i forhold til hvor arbejdet foregår, og mindst 2 m
over tag.
Kapaciteten i ventil og ledning skal fx dimensioneres efter API 521 og kontrolleres ved inspektionen.
5.5

Elsikkerhed

Stærkstrømsforskrifterne skal overholdes.
Ikke-strømførende komponenter, som kan blive strømførende ved en elektrisk fejl, og som har mulighed for at blive berørt, skal være jordede.
I klassificerede områder skal sådanne komponenter også være potentialeudjævnede. Potentialeudjævningen skal kontrolleres via fx resistensmåling.
Alle elektriske komponenter og faste metalmaterialer i klassificerede områder skal være jordede.
Ved strømafbrydelse skal alt gas flow standses automatisk. Efter strømafbrydelse skal gastankstationen genstartes manuelt af uddannet personale.
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5.6

Nødstop

Ifølge afsnit 4.4 skal der forefindes et nødstop ved kompressoren. Nødstop
skal også forefindes ved dispenser /3/, afsnit 4.5, og et andet sted på tankstationens område.
Nødstoppet må ikke afbryde andre sikkerhedsfunktioner, fx mekanisk ventilation.
Der skal være en hurtigafbryder ved dispenser, og den skal udelukkende
afbryde påfyldningen.
5.7

Materialevalg og instrumentering

Materialevalget skal sikre, at der ikke forekommer korrosion, der kan udsætte sikkerhed og gastankstationens funktion for fare.
Dele af tankstationen, som indeholder bevægelige komponenter skal være
CE-mærkede og opfylde maskindirektivets /17/ krav. Materialer og komponenter skal være godkendt til anvendelse i temperaturområdet, der afgrænses
af den laveste udetemperatur og den højeste gastemperatur.
5.7.1

Materialevalg

Det anvendte materiale skal være egnet til anvendelsen og verificeret af
producenten.
For ledninger med gastryk over 16 bar gælder At-vejledning F.0.1 /6/. Regler for ledninger med gastryk under 16 bar gælder GR afsnit B-4.
Rør, der lægges i jorden eller i skakt/sliske, og altså er i kontakt med jord
eller vand, skal udføres i rustfrit stål /1, 2/. Rustfri stålkvalitet skal vælges
under hensyntagen til det omgivende miljø. Rør i skakt/sliske kræver større
modstandsdygtighed mod korrosion, fordi saltkoncentrationen i vandet
rundt om røret kan blive højt pga. vejsalt. Ledninger i jord skal være aktivt
og passivt korrosionsbeskyttede.
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Indendørs rør eller oven på jord skal være udført i rustfrit stål eller korrosionsbestandigt kulstofstål. Korrosionsbeskyttelsen kan bestå af en belægning
eller maling, der overholder internationale standarder, som fx EN 12944.
Korrosionsrisikoen fra krybestrøm fra jævnstrømskilder bør undersøges og
kortlægges.
5.7.2

Samlinger og sammenføjninger

Antallet af samlinger skal være så få som muligt for at minimere risikoen
for lækage.
Svejsninger skal kontrolleres med røntgen. Alle svejsninger i jord skal kontrolleres. 10 % af ledninger over jord skal kontrolleres /6/.
5.7.3

Trykprøvning og test

Udstyret skal trykprøves med et tryk, der er 43 % over det maksimale arbejdstryk /18/.
5.7.4

Instrumentering

Hver rørsektion skal have et manometer til aflæsning af gastrykket. Gastrykket skal kunne aflæses på hver rørsektion mellem ventiler og trykreduktioner.
5.8

Mærkning og skiltning

Gastankstationen skal have tydelig mærkning mht.:


Forbud mod rygning og åben ild inde på tankstationens område



Nødstop



Zoneklassificering
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A – Tidligere danske erfaringer
Frem til september 2013 er der i Danmark blevet opført et lille antal
gastankstationer. I dette bilag beskrives kort nogle af disse.
DONG demonstration af gasbusser 2006 – 2007
DONG Energy demonstrerede funktionen af en naturgasbus i tre måneder i
vinteren 2006-2007 /19/. Man lejede gastankstationen fra Fordonsgas AB i
Sverige, og den var således ikke permanent installeret. Figur 5 viser
gastankstationen, der var placeret på Veolias anlæg i Gladsaxe/Søborg.

Figur 5

Tankstation til en bus. DONG Energys demonstration 2006-2007

Gastankstationen består af et præfabrikeret betonhus og en stander. Gastrykket til tankstationen var 1 barg. Gassen blev lagret ved et tryk på 250 bar.
Gastankstationen var dimensioneret for 3-5 minutters hurtig påfyldning af
personbiler. En bus kunne tankes på 15-20 minutter. Efter demonstrationsprojektet blev gastankstationen transporteret tilbage til Sverige.
Driftserfaringerne var gode. En strømafbrydelse i hele området ledte til en
genstart af gastankstationen.
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Naturgas Fyns gastankstation
Den første af de eksisterende danske gastankstationer blev opført i Odense
af Naturgas Fyn. Den blev sat i drift november 2011 /20/. Tankstationen
består af en dispenser og en bygning med kompressor, gaslager og styring.
Gastankstationen blev leveret nøglefærdig af Bauer. Fabrikantens materiale
til udformning og risikoanalyse blev brugt, da man skulle sende ansøgning
til kommunen.
Myndighedsbehandlingen tog ca. to uger ved kommunen og lidt længere tid
ved Arbejdstilsynet.
HMN’s gastankstation i Skive
HMN Naturgas har Danmarks anden gastankstation /21/. Den er placeret i
Skive. Gastankstationen er udformet, så fire personbiler kan tankes direkte.
Derefter tager det hen imod en halv time, inden flere biler kan tankes.
Ansøgninger om tilladelse til at etablere en gastankstation sendes til Skive
kommune, mens ansøgning om brandmæssig godkendelse af gastankstationen sendes til brandvæsenet.
Den totale tid brugt på ansøgninger og kommunens behandling var omkring
to måneder. HMN /21/ mener, det sandsynligvis ikke kan ske meget hurtigere, selv når der findes flere erfaringer med at bygge gastankstationer.
E.ON’s gastankstationer
E.ON’s første tankstation i Danmark ligger på Prags Boulevard i København og består af en bygning fra E.ON’s gastankstation i Falkenberg i Sverige. Gastankstationen åbnede november 2013. Gastankstationen i Falkenberg har nu en større kompressor.
Brandmyndighederne i København stillede en række krav, hvor nogle kræver flere diskussioner om udformningen af tankstationer i Danmark /22/.
Et af disse krav er, at bygningen med kompressoren skal have et tag af en let
konstruktion i tilfælde af eksplosion. Dette underbygges i AT-vejledning
F.0.1, Annex I, afsnit 4.7: ”Tagkonstruktionen skal udformes som en let
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konstruktion fortrinsvis af ubrændbare materialer…”. Tilsvarende krav kan
ikke fidnes i svenske, tyske eller kommende internationale vejledninger og
standarder. Desuden leveres præfabrikerede bygninger til kompressorerne
med en tung tagkonstruktion.
Andre krav fra Brandmyndighederne går ud på, om kompressorbygningen
kan brænde, og at gasdetektorer og brandalarm skal installeres i zoneklassificerede områder. Der synes ikke at være sådanne krav, hverken i de svenske og tyske vejledninger for gastankstationer eller i den kommende internationale standard for gastankstationer. I udkastet til denne internationale
standard står der, at gasdetektor kun er nødvendig, hvis gassen ikke er odoriseret.
Det er tydeligt, at det er nødvendigt med en diskussion af disse spørgsmål,
da regler i andre lande fokuserer på brandsikre bygningsdele og adskillelsen
mellem bygningens rum.
Ved projekteringen af de øvrige danske gastankstationer synes myndighederne ikke at have stillet disse krav til gastankstationens udformning.
Det anbefales hermed, at der oprettes en national dansk gruppe til diskussion af spørgsmål om udformningen af gastankstationer.
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B – Billeder fra eksempler på gastankstationer
Herunder ses billeder fra forskellige typer af gastankstationer i Sverige. Billederne viser, hvor forskelligt gastankstationerne er bygget.
Hurtig påfyldning af CNG på offentligt gastankstation
E.ON har en gastankstation udelukkende til CNG på Ystadvägen i Malmø.
Hastighedsbegrænsningen på Ystadvägen er i dag 40 km/h. Tidligere var
den 50 km/h. Gastankstationen er bygget i 2002.

Figur 6

Oversigtsbillede af E.ON’s gastankstation på Ystadvägen
i Malmö. Kompressorhuset ses til højre i billedet.

Figur 7

Dispenser vid E.ON’s gastankstation
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Figur 8

Gastankstationen er placeret nær vejen. Se påkørselsbeskyttelsen
mellem dispenser og vejen.

Figur 9

Dispenser med startknap, hurtigafbryder og advarsel mod at anvende en adapter, hvis tanken er beregnet til LPG/Fgas/”Autogas”.
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Hurtig påfyldning af CNG placeret sammen med
en benzinstation
OK/Q8 har en gastankstation til CNG sammen med benzin og diesel på
Hålsjögatan i Malmø.

Figur 10 Dispenser til CNG (højre) ved siden af påfyldning af benzin og
diesel

Figur 11 Gastankstation til CNG og benzin/diesel. Kompressor og gaslager
i bygningen foran. Dispenser til CNG, benzin og diesel under taget.
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Figur 12 Kompressorbygning. Påkørselsbeskyttelse i form af sorte piller.

Figur 13 Kompressorbygning med tilstødende vejkryds i baggrunden
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Langsom påfyldning af CNG – ikke-offentlig gastankstation
Gastankstationen findes i Malmø, og her tankes by- og regionalbusser. På
samme område findes bussernes værksted. Området er tæt på et beboelsesområde.

Figur 14 Kompressorbygning med påkørselsbeskyttelse

Figur 15 Bagsiden af kompressorbygning med advarselstekster. Busværkstedet ses i baggrunden.
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Figur 16 Langsom påfyldning af busser. Påkørselsbeskyttelse mellem bus og
dispenser. Tankslangerne har slidbeskyttelse.

Figur 17 Værksted til busserne. Busserne er tilsluttet den langsomme påfyldning. Beboelsesejendom i baggrunden – på den anden side af
gaden.
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C – Eksempel på plan over zoneklassificerede områder

Kilde: TSA 2010
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Kompressoranlæg
Kilde: TSA 2010
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D – Mærkning
Mærkningen på gastankstationer skal som minimum indeholde nedenstående:
Internationalt skilt for tankanlæg med
komprimeret naturgas
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E – Diagram over temperaturkompensering

Dansk gennemsnitsgas 2012
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Opgraderet biogas
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Tysk gas
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F – Diagram over fugtindhold og dugpunkt

