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SÄKERHETSDATABLAD 
Version 1.0 
Utgivningsdatum: 2019-08-05 
Omarbetningsdatum: 2019-08-05 

LBG - Flytande biogas 
 

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 
 

1.1 Produktbeteckning 

HANDELSNAMN: 
 

LBG - Flytande biogas 

Benämning på blandningen: Flytande fordonsgas 
Biogas till industri 
Biogas till kraftvärmeproduktion 
Flytande metan 
Metan, kyld, flytande 
Methane refrigerated liquid 
 

REACH-regnr. Biogas är undantaget REACH-registrering enligt REACH-förordningen 
artikel 2.7 b, bilaga V 
 

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 

Användningsområde: 
 

Industriell och professionell. 

Användning som avråds: 
 

Konsumentanvändning 

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet 

Tillverkare: 
 

Tekniska verken i Linköping AB 
Box 1500 
581 15 Linköping 
Sverige 
www.tekniskaverken.se 
www.svenskbiogas.se 
Växel: 013-20 80 00 
 

e-postadress till den sakkunniga 
person som är ansvarig för 
säkerhetsdatabladet 
 

info@svenskbiogas.se 
 

1.4 Telefonnummer för nödsituationer 

Nödnummer i Sverige: 112 

 

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 
 

2.1 Klassificering av blandningen  

Klassificering enligt (EC) No 
1272/2008 [CLP/GHS] 

Flam. Gas 1; H220 
Press. Gas; H281 
 
 

  

https://www.tekniskaverken.se/
mailto:info@svenskbiogas.se
https://bildbank.tekniskaverken.se/media/s44afqcgquiwa98mw0qg/tekniskaverken_logotyp.png
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2.2 Märkningsuppgifter 

Faropiktogram:  

 

Piktogramkod: GHS02, GHS04 
 

Signalord Fara 
 

Faroangivelser H220 Extremt brandfarlig gas 
H281 Innehåller kyld gas. Kan orsakasvåra köldskador 
 

Skyddsangivelser:  

Förebyggande: P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och 
andra antändningskällor. Rökning förbjuden. 
P282 – Använd köldisolerande handskar och antingen visir eller 
ögonskydd. 
 

Åtgärder: P377 – Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte 
läckan kan stoppas på ett säkert sätt. 
P381 – Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor 
P336 – Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte 
det skadade området. 
P315 – Sök omedelbart läkarhjälp 
 

Förvaring: P403 – Förvaras på väl ventilerad plats 
 

2.3 Andra faror  

 Kontakt med vätska kan orsaka köldskador eller frysning av huden. 

 

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 
 

Biogas är en gas som framställs genom biologisk nedbrytning av organiskt material under syrefria 
förhållanden och består huvudsakligen av metan. Flytande biogas är nedkyld biogas till temperaturen -162°C. 

 

 
ÄMNESNAMN 

 
Identifiering 

 
KONC. volym-% 

KLASSIFICERING 
Enligt CLP-förordningen (EG) nr 
1272/2008 

Metan CAS-nr: 74-82-8 
EG-nr: 200-812-7 
REACH reg. nr: 01-2119474442-39 

>=99 Flam. Gas 1; H220; 
Press. Gas; H280; 

Oxygen CAS-nr: 7782-44-7 
EG-nr: 31-956-9 

<1 Ox. Gas 1;H270 

Nitrogen CAS-nr: 7727-37-9 
EG-nr: 231-783-9 

<1  

 
Se avsnitt 16 för ovan nämnda faroangivelser i fulltext. 
 
Såvitt tillverkaren vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer 
klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett PBT eller vPvB har fastställts och som därför 
borde redogöras för i detta avsnitt. 
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AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 
 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Allmänna råd:  
 

Sörj för god ventilation beroende på explosionsrisk och att metan är 
kvävande i höga halter.  
Vätskan och utströmmande gas kan ge köldskador. 
 

Vid inandning: 
 

Flytta den skadade till frisk luft. Ge syrgas vid andningssvårigheter. Vid 
medvetslöshet, lossa åtsittande kläder och lägg i framstupa sidoläge. 
Höga halter kan orsaka kvävning. Se till att den skadade hålls varm och 
i stillhet. Tillkalla läkare. 
 

Vid hudkontakt: 
 

Skölj köldskadad hud med ljummet vatten. Avlägsna inte kläderna. 
Kontakta läkare. 
 

Vid ögonkontakt:   
 

Skölj omedelbart med mycket vatten. Använd om möjligt ljummet 
vatten. Kontrollera och om det är möjligt, ta bort kontaktlinser. Skölj i 
minst 15 minuter. Kontakta läkare. 
 

Vid förtäring: 
 

Flytande metan förgasas snabbt och förtäring är inte sannolik, men 
kan ge köldskador på mun/hals. 
 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Vid inandning: Höga halter i oventilerade utrymmen kan orsaka kvävning. 
I ännu högre koncentrationer, kan den orsaka minskat medvetande 
och kvävning på grund av avsaknad av syre i luften. 
 

Vid hudkontakt: Läckande eller utströmmande vätska kan ge svåra köldskador. 
Utströmmande gas kan ge köldskador.  
 

Vid ögonkontakt: Läckande eller utströmmande vätska kan ge svåra köldskador. 
Utströmmande gas kan ge köldskador. 
 

Vid förtäring: Flytande metan förgasas snabbt och förtäring är inte sannolik, men 
kan ge köldskador på mun/hals. 

 
4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

Kontakta som en generell regel läkare vid tveksamhet och om symptom kvarstår. Ge aldrig något via 
munnen till en medvetslös person. Behandla det köldskadade området med ljummet vatten. 

 

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 
 

5.1 Släckmedel 

Stora bränder ska endast bekämpas av Räddningstjänsten. 
 
Lämpliga släckmedel:  
 

Använd släckmetoder som är lämpliga med avseende på 
omgivningen. 
Pulver kan användas vid mindre bränder. 
 

Olämpliga släckmedel:  
 

Använd inte vatten. Vattentillförsel kan orsaka ångexplosion. 
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5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Extremt brandfarlig gas när flytande biogas övergår i gasform. Vid brand eller upphettning inträffar en 
tryckhöjning varvid behållare kan sprängas med risk för efterföljande explosion. 
 
Om kall metan läcker ut fryser vattenpartiklarna (fukt) i luften och ett vitt moln bildas. Läckaget kyler ner 
omgivande ytor och tränger undan syre vilket innebär risk för köldskador respektive syrebrist. Gasen i sig är 
osynlig men det synliga molnet ger en indikation på storlek och riktning på gasutsläppet. 
 
Farliga förbränningspunkter: 
 

Vid ofullständig förbränning av biogas kan farliga förbränningspunkter 
som koldioxid, kolmonoxid och kväveoxider bildas. 
 

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 

Se framtagen handbok Åtgärder vid nödsituationer under transporter av flytande metan (LNG och LBG) 

 Spärra av ett område med en radie på 300 m runt om enheten. Avstånden kan justeras efter samråd. 

 Stoppa alla motorer och avlägsna andra tändkällor. 

 Försök inte släcka branden i första skedet, utan kyl den del som är utsatt för värmestrålning från 
branden. Observera att vatten inte får komma i kontakt med flytande metan. 

 Vatten tillför energi som ökar förångningen vilket resulterar i ökad brandintensitet. Observera att om 
den utläckande gasen släcks utan att utströmningen av gas stoppas, föreligger stor risk för 
återantändning.  

 Undersök om det finns möjlighet att åtgärda läckaget genom att stänga av gas-/vätskeflödet. 

 Om det bedöms möjligt att släcka branden för att kunna stänga av gasflödet ska pulver användas som 
släckmedel. 

 Om branden inte går att släcka, låt gasen brinna samtidigt som tanken kyls tills den är tom eller tills 
branden slocknar. 

 
Personlig skyddsutrustning: 
 

Inga särskilda anvisningar. Brandmän ska bära lämplig 
skyddsutrustning, tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och 
heltäckande mask. 
Stora bränder får endast bekämpas av Räddningstjänsten. 
Innehåller flytande metan. Extremt brandfarlig gas vid förgasning. Vid 
brand eller upphettning inträffar en tryckhöjning varvid behållare kan 
sprängas med risk för efterföljande explosion. 

 

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Oavsiktliga utsläpp innebär alltid en allvarlig risk för brand eller explosion. Undvik gnistbildning eller andra 
antändningskällor.  Stäng av läckan om möjligt. 
 
Personliga försiktighetsåtgärder: 
 

Utrym området. 
Undvik inandning av gas. 
Se till att luftväxlingen är tillräcklig. 
Avlägsna tändkällor. 
Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. 
 

Vid risk för direktkontakt använd 
följande skyddsutrustning: 
 

Ögonskydd: Skyddsglasögon eller visir. 
Handskydd: köldskyddande handskar 
Hudskydd: köldskyddande kläder. 
Andningsskydd: Andningsskydd med lufttillförsel. 
 

Åtgärder vid mindre utsläpp:  
 

Stoppa utsläppet om detta kan göras på ett säkert sätt samt ventilera 
området. 
 

  

https://www.energigas.se/library/1927/%C3%A5tgaerder-transporter-lng-lbg.pdf
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Åtgärder vid större utsläpp: 
 

Kontakta omedelbart Räddningstjänsten. 
Evakuera omgivande områden. 
Stoppa utsläppet om det kan göras på ett säkert sätt. 
Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. 
 

6.2 Miljöskyddsåtgärder 

Undvik utsläpp i atmosfären. Metan är en växthusgas.  
 
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 

Stoppa utsläppet om det kan göras på ett säkert sätt.  Vätskefasen kommer att avdunsta snabbt. Metan 
kommer att avdunsta till atmosfären. 
 
6.4 Hänvisning till andra avsnitt: 

Se avsnitt 8 och 13. 

 

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING 
 

7.1 Skyddsåtgäder för säker hantering 

Produkten används endast i slutna system som uppfyller gällande myndighetskrav. 
 
Hanteringsområdet ska vara skyltat enligt gällande bestämmelser.  
Undvik all gnistbildning inom området. 
 
All yrkesmässig hantering är tillståndspliktig enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 
 
Följ aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydds och beredskap. 
 
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Använd bara korrekt specificerad utrustning som är lämplig för detta ämne, dess tryck och temperatur. 
 
Lagringstank placeras utomhus eller i väl ventilerat utrymme samt åtskilt från antändningsvätskor. 
 
Arbete med lagringsförhållande och anslutning av sådana får endast utföras av personal med särskild 
behörighet. 
 
7.3 Specifik slutanvändning 

Biogas används som fordonsbränsle i flytande eller komprimerad form eller i industriella tillämpningar för t 
ex uppvärmning. 
 

 

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 
 

8.1 Kontrollparametrar 

 Saknas 
 

  



Revisionsdatum 2019-08-05 Produktbeteckning: LBG - Flytande biogas  6 

8.2 Begränsning av exponeringen 

8.2.1 Lämpliga tekniska 
skyddsåtgärder: 

Produkten får endast användas i slutna system som uppfyller gällande 
myndighetskrav. 
 

 Sörj för god ventilation. 
 

 Förhållningsregler för Ex-klassade områden skall följas. Vid risk för 
läckage skall det, före och under arbete, mätas med gasdetektor. Det 
skall användas gnistfria verktyg vid gaskoncentrationer över 1 % (20 % 
LEL). 
 

8.2.2 Personlig skyddsutrustning: 
 

Ögonskydd/ansiktsskydd:  
Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall 
användas om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att 
undvika exponering av dimma. 
 
Handskydd: Köldskyddande handskar. 
 
Övriga hudskydd: Köldskyddande klädsel 
 
Andningsskydd: 
Om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt, använd korrekt 
avpassat andningsapparat eller andningsskydd med lufttillförsel i 
överensstämmelse med godkänd standard.  
 

8.2.3 Begränsning av 
miljöexponering: 

Se avsnitt 6  
 

 

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

a) Utseende 

Tillstånd: Flytande gas. 

Färg: Färglös. 

b) Lukt: Luktfri  

c) Tröskelvärde för lukt Ej aktuellt. 

d) pH-värde: Ej mätbart. 

e) Smältpunkt/fryspunkt: -183⁰C 

f) Initial Kokpunkt och 
kokpunktintervall: 

-162⁰C 

g) Flampunkt: -188⁰C 

h) Avdunstningshastighet: Temperaturberoende  
(Metan är lättare än luft vid temperaturer över -110 °C. Små utsläpp av 
flytande metan går snabbt över i gasfas och stiger. Större utsläpp av 
flytande metan lägger sig på marken och förångas. Intensiteten i 
förångningen beror på underlagets yta och temperatur samt 
vätskeytans storlek. Efterhand kommer underlaget kylas varvid 
förångningen minskar.) 

i) Brandfarlighet (fast form, gas) Gasform 

j) Brännbarhetsområde: Från 4.4–16.5 vol.-% 

k) Ångtryck 119 kPa (-160°C) 
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l) Ångdensitet 0,6 

m) Relativ densitet (luft=1): 0,6 

Densitet: 425 kg/mᶟ vid -162ᵒC 

n) Löslighet Delvis lösligt i vatten. 

o) Fördelningskoefficient n-
oktanol/vatten. 

Inte känt. 

p) Självantändningstemperatur. 540ᵒC (om metanhalten är inom brännbarhetsområdet). 

q) Sönderfallstemperatur. Ej aktuellt 

r) Viskositet Ej aktuellt 

s) Explosiva egenskaper Inte tillämpligt. Metan är brandfarligt och kan bilda brännbara blandningar 

med luft. I slutna utrymmen kan även explosiva blandningar bildas. 
t) Oxiderande egenskaper Inte tillämpligt. 

9.2 Annan information 

 Ej aktuellt 

 

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET 
 

10.1 Reaktivitet 
 

Stabilt under normala förhållanden. 
 

10.2 Kemisk stabilitet Stabilt under normala förhållanden 
 

10.3 Risken för farliga reaktioner 
 

Kan bilda explosiva blandningar med luft (ca 4-16% gasinblandning vid 
atmosfärstryck och normal utom-eller inomhustemperatur). 
Reagerar med vissa halogener. 
Reagerar häftigt med starka oxidationsmedel. 
 

10.4 Förhållanden som ska 
undvikas 
 

Undvik värme, eld och gnistor. 
 

10.5 Oförenliga material Inga kända 
 

10.6 Farliga 
sönderdelningsprodukter 

Vid ofullständig förbränning av biogas kan farliga 
förbränningsprodukter som koldioxid, kolmonoxid och kväveoxider 
bildas. 

 

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATON 
 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 

Nedanstående data gäller för huvudkomponenten metan. För ämnen ska information lämnas om följande 
faroklasser: 
 
a) Akut toxicitet: 
 

Oral: Eftersom ämnet är en flytande gas är exponeringsvägen inte 
sannolik. 
Inandning: Ingen känd effekt från denna produkt. 
Hud: Eftersom ämnet är en gas är exponeringsvägen inte sannolik. 
 

b) Frätande/Irriterande på huden: Ingen känd effekt från denna produkt. 
 
 

c) Allvarlig 
ögonskada/ögonirritation: 

Ingen känd effekt från denna produkt.  
 
 

d) Luftvägs-/hudsensibilisering: Ingen känd effekt från denna produkt. 
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e) Mutagenitet i könsceller: Ingen känd effekt (OECD 471). 
 

f) Cancerframkallande: 
 

Ingen känd effekt. 
 

g) Reproduktiv toxicitet: Ingen känd effekt från denna produkt. Klassificeringen är baserad på 
tester gjorda på liknande gaser (OECD 422). 
 

h) Specifik organtoxicitet - enstaka 
exponering: 

Ämnet är inte klassificerat som STOT-SE. Klassificeringen är baserad 
på tester gjorda på liknande gaser (OECD 422). 
 

i) Specifik organtoxicitet - 
upprepad exponering: 

Ingen känd effekt. 
 
 

j) Fara vid aspiration: Ingen känd effekt. 

 

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION 
 

Biogas är inte klassificerad som farlig för miljön. Nedanstående data gäller för huvudkomponenten metan. 

12.1 Toxicitet 
Källa RIB (MSB) 

Beskrivning Värde 

Giftighet vid inandning: LC50 
inhalerat råtta 

400 ppm 

LC50 fisk, 96 h 73,92 mg/l 

EC50 Daphnia magna, 48 h 95,45 mg/l 

IC50 alger, 72 h 76,79 mg/l 

Biokoncentrationsfaktor (BCF) 1,38 enhetslös  

logPow, bioackumulation vid 
logPow lika med eller över 3.0 

1,09 enhetslös 
 

 
12.2 Persistens och nedbrytbarhet 

Saknar uppgifter 
 
12.3 Bioackumuleringsförmåga 

Bioackumulering av metan är inte sannolik. 
 
12.4 Rörlighet i jord  

Information saknas. Produkten är en vätska som snabbt övergår till gasform. 
 
12.5 Resultat av PBT (toxiska)-och vPvB (bioackumulerande)-bedömning 

Metan uppfyller inte kriterierna för att klassas som ett PBT-eller ett vPvB-ämne. 
 
12.6 Andra skadliga effekter 

Metan är en mycket potent växthusgas. Vid förbränning bildas koldioxid som också är en växthusgas, men 
eftersom biogas är ett förnybart bränsle bedöms den inte bidra till något nettotillskott av koldioxid. 

 

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING 
 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
 
Är inte relevant med hänsyn till produktens egenskaper, användning, transport och distributionssätt. Vid 
normal användning bildas inget avfall. 
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AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION 
 

Är inte aktuellt när produkten transporteras och distribueras i flytande form till användare av biogas i 
flytande eller komprimerad form. För transporter på väg gäller nedanstående enligt ADR och utsedd 
säkerhetsrådgivare ska finnas. Användare som avser skeppa eller fordonstransportera biogas ansvarar själv 
för märkning och hantering enligt gällande föreskrifter: 

 
ADR (transport på väg) 
14.1 UN-nummer: UN 1972 

14.2 Officiell transportbenämning: METAN, KYLD; FLYTANDE 
14.3 Faroklass för transport:  

Klass: 2 

Klassificeringskod: 3F 

Etikett(er): 2.1 

Faronummer: 223 

Tunnelbegrensningskod: (B/D) 

14.4 Förpackningsgrupp: Ej aktuell 
14.5 Miljöfaror: Ej klassificerat som vattenförorenande ämne 

14.6 Särskilda skyddsåtgärder: Inga särskilda försiktighetsåtgärder 
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till 
MARPOL och IBC-koden:  

Ej aktuellt 

  
RID (transport på järnväg) 
14.1 UN-nummer: UN 1972 
14.2 Officiell transportbenämning: METAN, KYLD; FLYTANDE 
14.3 Faroklass för transport:  
Klass: 2 
Klassificeringskod: 3F 

Etikett (er): 2.1 
Faronummer: 223 
14.4 Förpackningsgrupp: Ej aktuell 
14.5 Miljöfaror: Ej klassificerat som vattenförorenande ämne 
14.6 Särskilda skyddsåtgärder: Inga särskilda försiktighetsåtgärder 
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till 
MARPOL och IBC-koden:  

Ej aktuellt 

  
IMDG (transport till sjöss) 
14.1 UN-nummer: UN 1972 
14.2 Officiell transportbenämning: METAN, KYLD; FLYTANDE 
14.3 Faroklass för transport:  
Klass: 2 
Etikett (er): 2.1 
EmS No: F-D, S-U 
14.4 Förpackningsgrupp: Ej aktuell 
14.5 Miljöfaror: Ej klassificerat som vattenförorenande ämne 
14.6 Särskilda skyddsåtgärder: Inga särskilda försiktighetsåtgärder 
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till 
MARPOL och IBC-koden:  
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IATA (transport med flyg) 
14.1 UN-nummer: UN 1972 
14.2 Officiell transportbenämning: METAN, KYLD; FLYTANDE 
14.3 Faroklass för transport:  
Klass: 2 
Etikett (er): 2.1 
14.4 Förpackningsgrupp: Ej aktuell 
14.5 Miljöfaror: Ej aktuell 
14.6 Särskilda skyddsåtgärder: Inga särskilda försiktighetsåtgärder 
Annan information:  
Passagerar- och fraktflygplan: Förbjudet 
Endast lastflyg: Se särbestämmelse A1 
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till 
MARPOL och IBC-koden:  
 

Ej aktuell 

Ytterligare identifikation Undvik transport med fordon där lastutrymmet inte är åtskilt från 
förarhytten.  
Överlämna transportkort (skriftlig instruktion) till föraren. 
Vid transport skall gasflaskor vara fastspända.  
Se till att behållarens ventil är stängd och inte läcker. 
Ventilskydd eller kåpor måste vara på plats. 
Se till att luftväxlingen är tillräcklig. 

 

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 
 

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

Klassificering och märkning enligt CLP. 
 
Förordning (EG) nr 1272/2008. 
 
SEVESO III-direktivet: P2 brandfarliga gaser 
 
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 
 
Biogas är undantaget REACH-registrering enligt REACH bilaga V och en kemikaliesäkerhetsrapport har därför 
inte behövt tas fram. 

 

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION 
 

Revideringsinformation: Inte relevant 
 
Förkortningar 

H220 Extremt brandfarlig gas. 

H270 Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande. 

H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. 

H281 Innehåller kyld gas. Kan orsakasvåra köldskador 

Flam. gas Brandfarliga gaser  

Press. gas Gaser under tryck 

Ox. Gas Oxiderande gaser 

PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic substances= Långlivade, Bioackumulerande och Toxiska 
ämnen. 

vPvB Very Persistent, Very Bioaccumulative substances= Mycket Långlivade och mycket 
bioackumulerande ämnen. 
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REACH Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), kemikalielagstiftning inom EU. 

CLP CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska 
produkter. 

RIB Beslutsstöd till räddningstjänst från MSB 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

LC50 Lethal Concentration= Den koncentration som är dödlig för 50 % av testorganismerna inom en 
viss specificerad tid. 

EC50 Effekt Concentration= Den koncentration som har en viss observerad eller uppmätt effekt på 50 
% av testorganismerna inom en viss specificerad tid. 

IC50 Inhibitory Concentration= Den koncentration som krävs för att hämma 50 % av t.ex. alger. 

 
Litteraturreferenser 
http://echa.europa.eu/ 
http://kemi.se 
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/annex_v_sv.pdf/766678b7-49eb-499e-b968-
0c8168f04415 
https://rib.msb.se/ 
https://www.energigas.se/library/1927/%C3%A5tgaerder-transporter-lng-lbg.pdf 
 
Eftersom biogas är en naturprodukt kan sammansättningen variera något, dock gäller att kvalitén ska 
uppfylla gällande standard SS-EN 16723-2:2017.  
 
Då framställning av detta dokument gjordes med stor omsorg och detaljer i dokumentet tros vara korrekta 
vid tryckningen, tas inget ansvar ifall en skada eller förlust förekommer som resultat av användning av detta 
dokument. 

http://echa.europa.eu/
http://kemi.se/
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/annex_v_sv.pdf/766678b7-49eb-499e-b968-0c8168f04415
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/annex_v_sv.pdf/766678b7-49eb-499e-b968-0c8168f04415
https://rib.msb.se/Portal/Template/Pages/Kemi/Substance.aspx?id=548&q=biogas&p=1
https://www.energigas.se/library/1927/%C3%A5tgaerder-transporter-lng-lbg.pdf

