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Säkerhetsmeddelande  

I meddelandet beskrivs drift och risker med Stormossens LBG-lagringsenhet vid gastankningsstation på 
avfallscentralens område i Kvevlax. Av meddelandet framgår vad man ska göra för att undvika och 
minimera skador vid en eventuell farosituation. Meddelandet finns elektroniskt på Österbottens 
välfärdsområdes webbplats. 
 
Finländsk kemikalielagstiftningen kräver att företag som hanterar och lagrar farliga kemikalier informerar 
allmänheten om riskerna för allvarliga olyckor. Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) övervakar 
regelbundet Stormossens gashanteringsverksamhet inklusive LBG-lagringsenheten. Stormossen har även 
skriftligen redogjort för sina verksamhetsprinciper till TUKES. Dokumentet beskriver företagets 
verksamhet och beredskap för olyckor. TUKES genomförde en ibruktagningsgranskning vid inledande av 
verksamheten år 2017 och därefter periodisk besiktning.  
 
Beskrivning av verksamheten 

LBG-enhetens funktion är lagring av flytande metangas samt trycksättning och vidare distribution av 
trycksatt metangas. LBG levereras till lagringsanläggningen med tankbilar och överförs med hjälp av en 
lastbilspump. För lossning finns en speciellt avsedd plats för tankbilarna. Med LBG-enhetens kryopump 
och förångare omvandlas den flytande metangasen till gasform med 300 bars tryck. Den trycksatta 
metangasen distribueras vidare i gastankningsstationen för tankning av bussar och övriga fordon eller för 
vidare transport i gascontainrar.  
 
Kemikalier som hanteras på området 

LBG-enheten använder flytande biometangas som reservbränsle för tankning av gasbussar och andra 
fordon vid en eventuell driftsstörning i Stormossens egna biometanproduktion. Enheten är belägen på ett 
inhägnat område med passerkontroll för trycksättning och tankning av biometan.  
  
Säkerhet 

Enheten har byggts i enlighet med gällande bestämmelser, standarder och säkerhetsrutiner inom 
branschen. För projektet har en HSE-plan utarbetats där resultat av genomförda riskbedömningar har 
beaktats i olika stadier från planering till drift av anläggningen. Framtagna säkerhetsrutiner har 
implementerats i verksamheten. Även gasläckagescenrior har gjorts för etablering av tillräckliga 
säkerhetsavstånd så att inte övrig verksamhet vid avfallscentralen ska påverkas. Stormossens 
driftspersonal är utbildade och har behörighet för arbete med metangas, samt genomgått 
släckningsövningar för flytande och trycksatt metangas. I världen och Finland finns ett stort antal LNG-
lagringsenheter som drivs på ett säkert sätt och drabbats av få allvarliga olyckor. På dessa grunder kan 
även Stormossens LBG-enhet i Kvevlax betraktas som säkert.  
 
Anvisningar vid olyckor 

Om en olycka inträffar vid gastankningsstation ska du trycka närmsta nödstopp och lämna området samt 
ringa det allmänna nödnumret 112. Räddningsverket spärrar av riskområdet och ger nödvändiga 
instruktioner. 
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