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Samenvatting
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Inleiding
Wereldwijd worden zowel nationale overheden als regionale bestuurders in toenemende mate
geconfronteerd met uitdagingen ten aanzien van motorbrandstoffen zoals leveringszekerheid,
schadelijke emissies, klimaatverandering en stijgende kosten. Ofschoon de noodzaak om fossiele
brandstoffen efficiënter te gebruiken evident is, wordt waterstof (bij voorkeur geproduceerd uit
duurzame bronnen) door vele publieke en private organisaties gezien als een alternatief voor de
fossiele brandstof in toekomstige transporttoepassingen. Alle grote autoproducenten hebben
bijvoorbeeld prototypes ontwikkeld van voertuigen op waterstof en met brandstofcellen, die reeds
worden getest onder normale gebruiksomstandigheden. De meeste toonaangevende
energieleveranciers hebben, in samenwerking met gasproducenten, waterstoftankstations (‘
Hydrogen Refuelling Station’ of HRS) in bedrijf als voorbereiding op een toekomst met mogelijk
een wijdvertakt waterstofnetwerk. Sommige van deze tankstations maken deel uit van een regulier
tankstation met de gebruikelijke vloeibare- en gasvormige brandstoffen, het multi-fuel tankstation.
Hoewel hier voor bedrijven ook economische belangen mee gediend zijn, vergroot dit ook de
publieke acceptatie voor waterstof als volwassen motorbrandstof. De huidige verwachting is dat
waterstofvoertuigen in 2015 op de markt zullen komen. De Europese Unie (EU) heeft zich ten doel
gesteld dat waterstof in 2020 deel uitmaakt van het aanbod van brandstoffen. Deze verwachting
wordt ondersteund door het Europese waterstof- en brandstofcel netwerk HFP (door EU opgericht
in 2003) dat voorspelt dat er in Europa in 2020 ca. 800.000 tot 1,2 miljoen auto’s zullen rijden op
waterstof.
In lijn met de verwachtingen van het HFP, voorspelde het HyWays project (www.hyways.de), dat in
de zomer van 2007 werd beëindigd, dat er, met politieke steun en ook als gevolg van toenemende
publieke ervaring, in 2020 1 miljoen waterstofauto’s op de Europese wegen zullen rijden en
wellicht zelfs 5 miljoen indien van zeer grote politieke steun sprake is. Voor 2030 voorspelt
HyWays zelfs aantallen van 15 resp. 50 miljoen.
Om deze hoeveelheden auto’s te ondersteunen heeft HyWays berekend dat de volgende aantallen
waterstoftankstations nodig zijn in Europa:
In de introductiefase (”lighthouse project“) van 2010-2015 zijn 400 tankstations nodig in
stadscentra en ca. 500 tankstations langs de snelwegen die deze centra met elkaar
verbinden;
Bij toenemende marktvraag (2015-2025) zullen tussen de 13.000 en 20.000 stations nodig
zijn;
Bij massale marktvraag na 2025 is het aantal waterstoftankstations vergelijkbaar met het
huidige aantal voor conventionele brandstoffen.
Om de marktintroductie van waterstofvoertuigen te ondersteunen, heeft de Europese Commissie in
oktober 2007 besloten om regelgeving voor voertuigen op gasvormige- en vloeibare waterstof
goed te keuren. Deze regelgeving zal voorschriften bevatten voor de fabricage van dergelijke
voertuigen om een soepel functioneren van de interne markt te verzekeren, om een hoge mate van
veiligheid te verkrijgen en om duurzaam transport in de toekomst mogelijk te maken.
Het gebruik van waterstof voor transporttoepassingen maakt regelgeving noodzakelijk om er voor
te zorgen dat waterstof op een gestructureerde manier wordt geïntroduceerd met de daarbij
behorende veiligheidsregels. Het HyApproval project, dat wordt ondersteund door de EC middels
het 6e kaderprogramma (FP6), heeft als doel het ontwikkelen van een universeel handboek ter
ondersteuning van het vergunningverleningproces om, in Europa, tot een zoveel mogelijk
gestandaardiseerd waterstoftankstation (HRS) te komen. Het project ging in oktober 2005 van start
en duurde tot en met september 2007. Het werd uitgevoerd door een groep van 25 partners uit de
industrie, het midden- en klein bedrijf en onderzoeksinstituten die tezamen de vereiste kritische
massa en kennis konden inbrengen. Een aantal partners was reeds eerder betrokken bij de
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ontwikkeling van waterstoftankstations wereldwijd. Belangrijke partners uit zowel China, Japan en
USA gaven informatie over internationale regelgeving, codes en standaarden.

Doelstellingen van HyApproval
De doelstellingen van HyApproval zijn het samenstellen van een handboek met technische- en
vergunningseisen om overheden, ondernemingen en organisaties te ondersteunen bij het opzetten
van een HRS, het afronden van de technische richtlijn die onder het EC project EIHP2 was
opgezet en het leveren van bijdragen aan de internationale standaarden die binnen ISO TC197
worden ontwikkeld, in het bijzonder werkgroep 11 (”gasvormige waterstoftankstations” ISO/DTS
20012).
Uitgangspunt van het handboek is de huidige kennis van en ervaring met de techniek en
regelgeving. Het laat alle mogelijkheden open voor de toepassing van nieuwe technieken en
ontwerpen in de toekomst. In 5 EU landen (F/D/I/E/NL) en in China is binnen HyApproval door
vergunningverleners gekeken naar de bruikbaarheid van een eerste versie van het handboek om
te komen tot een algemeen aanvaardbare standaard en een ”goedkeuringsproces”. Met het
uitbrengen van het handboek werd verondersteld dat de eisen en procedures om een
principegoedkeuring voor een HRS te verkrijgen voldoende ver waren uitgewerkt zodat geen
aanvullende eisen hoefden te worden. Overheden, HRS exploitant/eigenaar, ingenieursbureaus
alsook de EU als geheel zullen op die manier profijt hebben van het handboek om tot een veilige
ontwikkeling van een waterstof infrastructuur te komen.

Veiligheid
Binnen het HyApproval project zijn drie veiligheidsstadia uitgewerkt, te weten:
•

Het voorkomen van ongevallen door het toepassen van de laatste technieken, het gebruik van
de laatste standaarden, zoals het zichtbaar maken van gebruikershandleiding voor gebruikers
en eigenaren, het zorgen voor een gebruiksvriendelijk ontwerp en het stimuleren van goede
opleiding van personeel.

•

Mitigeren (verzachten) van de gevolgen, d.m.v. bijv. veiligheidszonering en –afstanden.

•

Gestructureerde en duidelijke noodplannen.

Het voorkomen van ongevallen is verreweg de beste manier om veiligheid te waarborgen. Dit kan
worden bereikt door te voorkomen dat waterstof ontsnapt als gevolg van materiaalfouten,
software/systeemfouten, gebruikersfouten of invloeden van buitenaf veroorzaakt door een
verkeerd systeem- of componentontwerp, of als gevolg van verkeerde bediening of onvoldoende
scholing van personeel. Preventieve maatregelen zijn daarom noodzakelijk bij de installatie,
onderhoud, bediening en (brand)beveiliging.
Indien er, ondanks deze preventieve maatregelen, toch waterstof ontsnapt, dan is de vorming van
een explosief waterstof-lucht mengsel de grootste zorg. Met voldoende afstand tussen een
mogelijk punt van ontsnappen en een kwetsbaar doel kunnen potentiële gevolgen van ontsteking
worden beperkt. Zoneren heeft als doel de vereiste veiligheidsafstanden te creëren, tussen de
gevaarbronnen en aanwezigen op het terrein (personeel en klanten) of daarbuiten.
De gevolgen kunnen nog verder worden verminderd indien hulpdiensten goed zijn voorbereid op
een incident bij een waterstoftankstation.
Om de effectiviteit en eisen van alle veiligheidsmaatregelen te controleren (bijvoorbeeld tijdens het
goedkeuringsproces van het HRS), wordt vaak een risicoanalyse uitgevoerd, bijvoorbeeld volgens
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het onderstaande schema. Hoe groter de gevaren en gevolgen kunnen worden, hoe uitgebreider
de risicoanalyse.
Binnen HyApproval is het gebruik van dergelijke analyses in het vergunningenstadium
gedemonstreerd.

Introductie van het Handboek
Doelstelling van HyApproval was het ontwikkelen van een uniforme aanpak voor het
goedkeuringsproces en voor de bouw van een waterstoftankstation binnen Europa via een
representatief “Europees“ (referentie) waterstoftankstation dat zou kunnen worden gebouwd in alle
27 EU landen.
Het CUTE project had reeds aangetoond dat harmonisatie van veiligheidseisen en
vergunningstelsels noodzakelijk is, aangezien de betrokken nationale overheden veel, van elkaar
verschillende, eisen stelden. Dit maakte het voor de betrokken partijen moeilijk om tot een
eenduidig en kostenefficiënt ontwerp voor een waterstoftankstation te komen. In het HRS
handboek wordt hier aandacht aan besteed.
Voor de ontwikkeling een kosteneffectief waterstoftankstation, dat voldoet aan een
geharmoniseerd eisenpakket, is een EU brede benadering noodzakelijk. Een eerste stap daartoe
was een EU ontwerprichtlijn uit het EIHP2 project. Het HyApproval handboek bouwt voort op deze
ontwerprichtlijn door het opstellen van aanbevelingen, best practises (van de ontwerprichtlijn met
aanvulling) en het toepassen daarvan in een referentie station dat tevens binnen HyApproval is
ontworpen.
Belangrijkste doelen van dit handboek zijn:
-

dat het dient als leidraad en ondersteuning van overheden bij de vergunningverlening en
exploitatie van een waterstoftankstation (HRS) in Europa;

-

het uitbreiden van de technische richtlijnen van EIHP2 en het leveren van een bijdrage aan
internationale standaardisering;
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-

het bijdragen aan een veilige waterstof infrastructuur door de aandacht te vestigen op
essentiële veiligheidsfactoren zoals best beschikbare technologie, de definitie van
veiligheidsafstanden, en best practices en aanzien van bediening en onderhoud;

-

het assisteren van bedrijven en organisaties bij het in bedrijf stellen en het gebruik van
waterstof tankstations.

De doelgroepen van het handboek bestaat derhalve uit autoriteiten, regelgevers en de eigenaren /
exploitanten van waterstof tankstations.
Dit document dient tevens om te vermijden dat bedrijven belast met ontwerp en bouw van
waterstoftankstations in de toekomst hun eigen standaarden en ontwerpen moeten ontwikkelen. In
plaats daarvan moet het mogelijk zijn om gebruik te maken van uniforme EU standaarden.
Dit Handboek is als een op zichzelf staand document geschreven. Het is gebaseerd op best
practices die de huidige technische kennis en regelgeving weerspiegelen, maar biedt tevens de
flexibiliteit om in een later stadium nieuwe technologieën en ontwerpen te kunnen invoeren.
Tijdens de twee jaar durende ontwikkelingsfase is een vroege versie van het Handboek
beoordeeld door bevoegde instanties in 5 EU-staten (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje,
Nederland) en China, met als doel overeenstemming “op hoofdlijnen” te bereiken en
“goedkeuringsroutes” te definiëren.
Het Handboek verschaft aanbevelingen voor een uniform HRS-goedkeuringsproces in de EU27
(de Europese Unie met 27 lidstaten). Het omvat twee hoofdonderdelen:
-

Deel I: “Richtlijnen voor ontwerp, bedrijf en onderhoud van Waterstoftankstations” verschaft
technische richtlijnen en best practices voor de bouw en exploitatie van
waterstoftankstations. Het vermeldt de eigenschappen van waterstof en de relevante
voorschriften, codes en standaarden. Voorts geeft het de methodes voor risicobeoordeling
in het kader van een HRS-goedkeuring.

-

Deel II: “Vergunningsprocedure” bevat een voorstel voor een goedkeuringsroute die voor
heel Europa zou kunnen gelden. De verschillen tussen de HRS-goedkeuringsprocessen in
Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland en China worden belicht. Tevens bevat het
feedback van de verschillende bevoegd gezagsinstanties.

Aangezien waterstoftankstations nog steeds merendeels als demonstratiefaciliteiten worden
gebouwd, is het noodzakelijk om ruimte te laten voor verdere technologische ontwikkelingen en
toekomstige innovaties. De veiligheid van deze tankstations kan worden aangepakt door
toepassing van de methodes voor risicobeoordeling zoals die in het Handboek worden beschreven
en gedemonstreerd. Tijdens de ontwikkeling van tankstations in de richting van een commerciële
markt kan meer harmonisatie worden bereikt naarmate de technologie verder voortschrijdt en
procedures breder worden toegepast en aanvaard.
Voorbehoud
Het Handboek is gebaseerd op de kennis en ervaring die het HyApproval-consortium in 2007 ter
beschikking stond. De in het Handboek gepresenteerde ontwerp- en systeemoplossingen zijn
gekozen op basis van de praktijk van vóór 2007 en dienen niet als bindend te worden opgevat.
Handboek: Inhoudsopgave:
INTRODUCTIE
1 ACRONYMEN
2 SAMENVATTING
3 INLEIDING
4 AANBEVELINGEN
VOOR
EEN
WATERSTOFTANKSTATIONS

UNIFORM

EU27-GOEDKEURINGSPROCES

VOOR
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DEEL
I:
RICHTLIJNEN
VOOR
ONTWERP,
EXPLOITATIE
EN
ONDERHOUD
VAN
WATERSTOFTANKSTATIONS
5 EIGENSCHAPPEN VAN WATERSTOF
6 BASISPRINCIPES VAN WATERSTOF TANKEN
7 VOORSCHRIFTEN, STANDAARDEN EN PRAKTIJKCODES VAN INVLOED OP ONTWERP,
INSTALLATIE, EXPLOITATIE EN ONDERHOUD VAN WATERSTOFTANKSTATIONS
8 ONTWERP- EN CONSTRUCTIEAANBEVELINGEN VOOR EEN HRS
9 EXPLOITATIE EN ONDERHOUD VAN EEN HRS
10 VOERTUIG INTERFACE VEREISTEN
11 OVERZICHT VAN TECHNISCHE- EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN
12 RISICOBEOORDELINGSMETHODEN VOOR GOEDKEURING VAN EEN HS
DEEL II: VERGUNNINGVERLENINGPROCEDURE
13 BESCHRIJVING VAN HET AANBEVOLEN HRS-GOEDKEURINGPROCES
14 LANDSPECIFIEKE FACTOREN
15 LIJST VAN BIJLAGEN

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling is de ontwikkeling van een EC-regelgevingskader voor
waterstoftankstations op basis van de bewezen combinatie van Essentiële eisen,
Geharmoniseerde standaarden en “Notified Bodies” (door overheid aangewezen keuring- of
testinstituten). De meest efficiënte manier om dit te bereiken, is door middel van een EUverordening (in tegenstelling tot een EU-richtlijn).
Een dergelijk kader, dat aanpak van de belangrijkste veiligheidsaspecten mogelijk maakt zonder
de technologische voortgang te hinderen, zou een zeer gestroomlijnde, uniforme EU27vergunningsprocedure tot stand brengen (zie Figuur 2).

VegunningsTopic
Aspect

mogelijk betrokkenen bij het vergunningverleningproces
evaluatie
body
instantie

Goedkeurings geraadpleegde
instanties
instanties

Veiligheid
van
Operator/user
exploitant / gebruiker

1 Single
bevoegdgezaginstantie

Notified
Notified
Body
body

Vooraf
Pre - gestelde
eisen

Inspectie
body

HRS klasse
criteria
Essentiële
eisen

Veiligheid van
derden

Referentiesta
ndaarden

hulpverlening
response

Acceptatie
criteria

In een volgende stap kan een dergelijk kader een goedkeuringsmechanisme naar
“tankstationtype” mogelijk maken (zoals bij wegvoertuigen), zodat een gegeven
tankstationontwerp kan worden goedgekeurd voor grootschalige toepassing in alle EU 27-landen.
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Totdat een dergelijk kader volledig op EU-niveau is ingevoerd, worden nationale
gezagsinstanties gestimuleerd om een vergunningsprocedure in te voeren die op een
soortgelijke manier is gestructureerd: één bevoegd-gezaginstantie, die zich laat adviseren
door één deskundige instantie en zich daarbij beroept op een tevoren vastgestelde reeks
eisen en goedkeuringscriteria.
Internationale standaarden (ISO, IEC), die zijn ontwikkeld met in aanmerkingneming van de in de
regelgeving opgenomen essentiële eisen, vormen het voorkeurskader voor het opstellen en
verschaffen van ontwerpregels en -criteria voor tankstations zodat aan regelgeving- en
vergunningseisen kan worden voldaan.
Ofschoon regelgeving wordt ontwikkeld op initiatief van regelgevende EU-instanties, worden
standaarden merendeels via het bedrijfsleven ontwikkeld. Vanwege de te maken koppeling
tussen regelgeving en standaarden, die een hoofdkenmerk van het voorgestelde
regelgevingkader vormt, is nauwe samenwerking tussen actoren uit beide werelden echter
noodzakelijk.
Tot slot moet er, parallel aan de ontwikkeling van het regelgevingkader, begeleiding en steun
voor de belanghebbenden op het gebied van de toe te passen standaarden en regelgeving
komen, waarbij wordt uitgelegd hoe deze moeten worden toegepast en waarbij de onderliggende
kennis wordt verschaft.
Verschaffen van dergelijke begeleiding is een hoofddoel van het HyApproval-Handboek, waarvan
de inhoud voortdurend moet worden geactualiseerd. Ook voortschrijding van kennis en ervaring in
een snel groeiende omgeving verplicht tot frequent bijwerken van het Handboek. Het Handboek
blijft dus geruime tijd een Levend Document.

HyApproval Projectpartners
[01-10-2005 - 30-09-2007]
Air Products PLC, Air Liquide Division des Techniques Avancées, BP plc, Chinese Academie van
Wetenschappen - Technical Institute of Physics and Chemistry, Commissariat à l'Energie
Atomique, National Center for Scientific Research Demokritos, Det Norske Veritas AS, ENI S.p.A.,
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Adam Opel GmbH, Federazione delle Associazioni
Scientifiche e Tecniche, in samenwerking met het Italiaans Genootschap voor Waterstof en
Brandstofcellen (H2IT), Norsk Hydro ASA, Icelandic New Energy Ltd., Institut National de
l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS), Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial,
het Joint Research Centre van de Europese Commissie, Linde AG, Hydrogenics Europe N.V.,
Shell Hydrogen B.V., TNO, Total France, National Renewable Energy Laboratory, Health & Safety
Laboratory namens Health & Safety Executive, Engineering Advancement Association van Japan,
Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (projectcoördinator)
Dankbetuiging
Dit project werd gefinancierd door de HyApproval-partners en de Europese Commissie krachtens
FP6 Priority [1.6] contractnummer SES6 - 019813.
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HyApproval dankt de EC voor het feit dat het European Hydrogen and Fuel Cell Technology
Platform het kader voor het discussieproces verschaft en dankt de HyApproval-partners voor hun
niet aflatende steun.
Contactinformatie
Meer informatie is beschikbaar op www.hyapproval.org of via coordinator@hyapproval.org
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