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Sammanfattning 
Göteborg Energi planerar att uppföra ett nytt biokraftvärmeverk för att ersätta äldre och till viss 
del fossileldade anläggningar. Anläggningen utformas för att kunna leverera totalt 140 MW 
värme till fjärrvärmenätet vid en maximal elproduktion på ca 50 MW. Total installerad tillförda 
effekt bränsle blir ca 170 MW. Anläggningen kommer att eldas med biobränsle, huvudsakligen 
skogsflis, men det kan också bli aktuellt med avfallsklassat bränsle.  Enligt 21 kap 9 § och 29 kap 
11 §  Miljöprövningsförordningen är därmed aktuella anläggningskoder 40.50 B (Anläggning för 
förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 MW men högst 300 MW) och 
90.210 B (Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår). På grund av behov 
av kylning av processen kommer även tillstånd för vattenverksamhet att sökas.  
 
Avsikten är att placera den nya anläggningen i anslutning till befintliga energianläggningar i 
Ryahamnen, som är en del av Göteborgs hamns Energihamn. Lokaliseringen är den mest 
lämpliga placering enligt genomförd lokaliseringsutredning. En ändring krävs dock av gällande 
detaljplan.  
 
Inför en tillståndsansökan för det planerade kraftvärmeverket genomför Göteborg Energi ett 
samråd. Då aktuell verksamhetsklassning alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan 
genomförs ett avgränsningssamråd utan föregående undersökningssamråd. Syftet är att 
bestämma MKB:ns omfattning och detaljeringsgrad. 
 
Det nya biokraftvärmeverket kommer att som ny fastbränslepanna gå tidigt i körordning bland 
Göteborg Energis anläggningar och därmed prioriteras när utomhustemperaturerna sjunker och 
spillvärmen inte räcker till. Det innebär kontinuerlig drift de flesta dygn (dag som natt) under 
årets kalla perioden, det vill säga oktober till april. Även under maj och september kan drift 
förekomma. 
 
Anläggningen kommer omfatta bränslemottagning från tåg och lastbil. Bränslet bearbetas och 
transporteras med inkapslade bandtransportörer till lagringssilos. Från dessa silos matas 
bränslet in i pannan. För maximalt utnyttjande av energin i bränslet installeras 
rökgaskondensring och elgenerering. Vissa processer kräver kylning, som planeras att ske 
genom kylning med älvvatten via befintligt uttag vid Rya Kraftvärmeverk/Rya Nabbe. 
 
Anläggningens omgivningspåverkan kommer främst att bestå av buller och utsläpp till luft. 
Bland utsläppen till luft utmärker sig utsläppen av kväveoxider, som är problematiska ur ett 
lokalt och regionalt perspektiv. Även utsläpp till vatten kommer att ha viss påverkan. Vidare 
kommer risk för damning och lukt att föreligga samt risk för brand och explosion. 
 
För att minimera riskerna för människors hälsa och miljön kommer ett flertal skyddsåtgärder 
att genomföras. Anläggningen kommer att utformas för att minimera risk för brand och 
explosion, buller, damning och lukt. Reningsutrustning kommer att installeras för att minimera 
utsläppen av farliga ämnen till luft och vatten och temperaturen på utgående vatten kommer att 
kontrolleras.  Mätutrustning kommer att installeras och kontrolleras. Samtliga emissioner 
kommer efterlevas och mätutrustning kontrolleras i enlighet med gällande lagkrav. 
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Administrativa uppgifter 
 
Anläggningsnamn: Rya Bio KVV 

Fastighetsbeteckningar: Rödjan 3:1, Rödjan 727:18, Färjestaden 20:6 

Besöksadress: Fågelrovägen 

Kommun: Göteborgs kommun 

Fastighetsägare: Göteborg Energi AB (Rödjan 3:1) 
Göteborgs Stad (Rödjan 727:18) 
Gryaab AB (Färjestaden 20:6) 
Göteborgs Hamn (Rödjan 727:4) 
 

Huvudman: Göteborg Energi AB 

Organisationsnummer: 556362-6794 

Adress: Box 53 
401 20 Göteborg 
 

Telefon: 031-62 60 00 

Kontaktperson: Erika Andersen 
erika.andersen@goteborgenergi.se 
031-62 69 20 

 

Planerad verksamhet 
Göteborg Energi AB planerar att uppföra och driva ett biobränsleeldat kraftvärmeverk. Syftet är 
att bidra till uppfyllandet av Göteborgs Stads mål att fram till 2030 ha en fjärrvärmeproduktion 
enbart bestående av återvunnen värme och värme producerad med förnybara bränslen. 
Anläggningen bidrar även till ökad leveranstrygghet av fjärrvärme i ett expansivt Göteborg samt 
ger redundans för äldre produktionsanläggningar i fjärrvärmenätet. Dessutom kommer 
anläggningen att bidra med produktion av fossilfri el. Anläggningen ska enligt gällande tidplan 
tas i drift under 2027. 
 
Enligt planerna ska kraftvärmeverket utformas för att kunna leverera totalt 140 MW värme till 
fjärrvärmenätet vid en maximal elproduktion på ca 50 MW. Total installerad tillförda effekt 
bränsle hamnar då på ca 170 MW för både värme och elproduktion. I verksamheten ingår också 
bränslehantering och lagring, rökgaskondensering för högsta möjliga utnyttjande av bränslet 
och möjlighet till kylning av processen. 

Verksamhetskod 
Anläggningen är tillståndspliktig enligt Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) och följande 
paragrafer/verksamhetskoder: 
 
21 kap 9 § / 40.50-i B (Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 
minst 50 MW men högst 300 MW). 
29 kap 11 § / 90.210-i B (Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår). 
 

mailto:erika.andersen@goteborgenergi.se
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Verksamhet klassad som 40.50 eller 90.210 antas alltid medföra en betydande miljöpåverkan 
enligt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Inget undersökningssamråd 
genomförs därmed inte, utan ett avgränsningssamråd påbörjas direkt där MKB:ns omfattning 
och detaljeringsgrad ska bestämmas. 
 
Då möjlighet till kylning är nödvändig kommer en ansökan även omfatta prövning av 
vattenverksamhet enligt kap 11 i miljöbalken. Miljöprövning kommer därmed att ske hos mark- 
och miljödomstolen trots att förbränningsverksamheten är klassad som B-verksamhet enligt 9 
kap miljöbalken. 
 
Anläggningen kommer inte att omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Beskrivning av planerad verksamhet 
Nedan följer en kortfattad sammanfattning av den planerade verksamheten. Förutom produkter, 
produktionsvolymer och förväntade drifttider redovisas även bränslen och processer. Bästa 
möjliga teknik kommer kravställas genom en kombination av bränsleval, förbränningsteknik och 
reningsteknik i syfte att uppnå låga utsläppshalter.  

Produkter och produktionsvolymer 
Den planerade verksamheten är ett kraftvärmeverk som producerar värme och el. 
Olika alternativa utformningar utreds med inriktning mot att kraftvärmeverket ska kunna 
leverera 140 MW värme. Avsikten är att hitta den anläggning som bäst fyller befintliga behov, 
ger en bra ekonomi och bidrar till att ersätta så mycket fossil drift som möjligt. 
 
Uppskattningsvis innebär detta en total installerade effekt (bränsleeffekt) på ca 170 MW. 
Elproduktionen blir då maximalt ca 50 MW och värme från rökgaskondenseringen max ca 45 
MW. Det årliga bränslebehovet bedöms uppgå till ca 800 000 m3 biobränsle, vilket motsvarar en 
energivolym av ca 750 GWh. Faktorer som påverkar utfallet är bränslemix, fukthalt mm. 
Uppskattad total årlig produktion är 620 GWh värme och 210 GWh el. 

Drifttider 
Spillvärme utgör basen i Göteborgs fjärrvärmesystem, med energi från främst industriella 
processer, sopförbränning och avloppsvatten. När utomhustemperaturen sjunker tas även 
förbränningsanläggningar i drift. Det nya biokraftvärmeverket kommer att som ny 
fastbränslepanna gå tidigt i körordning bland Göteborg Energis anläggningar och därmed 
prioriteras när utomhustemperaturerna sjunker och spillvärmen inte räcker till. Det innebär 
kontinuerlig drift de flesta dygn (dag som natt) under årets kalla period, dvs. oktober till april. 
Även under maj och september kan drift förekomma. 

Bränslen 
Exakt vilket bränsle anläggningen kommer att dimensioneras för är i dagsläget inte klart, men 
bl.a. följande bränslen är aktuella; grot, flis, oflisade träddelar, rundved och bark samt returträ. 
Som huvudbränsle kommer troligen grot och/eller returträ användas. Returträ (RT-trä, RT-flis) 
är beteckning för restprodukter av trä från konsumtion som återanvänds, återvinns eller 
energiåtervinns. Denna produkt är avfallsklassad. Hushållsavfall kommer inte att vara aktuellt 
som bränsle. I planeringen ingår även en utredning av möjligheten till framtida hugg för 
rundved. 
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Total förbrukning av bränslen per vecka ligger på ca 31 000 m3 biobränsle för en anläggning 
dimensionerad för 140 MW värme ut vid fullast. Volymerna returträ kommer troligtvis ligga 
närmre den undre gränsen i klassning 90.210 (18 000 ton per år) än den övre (100 000 ton per 
år), om det avfallsklassade bränslet används. 
 
Som startbränsle kommer ett flytande bränsle att användas. 

Bränslehantering 
Hantering av bränsle sker genom mottagning, transport, beredning och lagring. Mottagning 
kommer ske automatiskt med robotar ned i tippfickor från tåg alternativt genom tippning i 
tippficka från lastbil. Bränslet transporteras genom inkapslade bandtransportörer från 
tippfickan till en beredningsstation där bränslet passerar en magnetavskiljare, en sikt och en 
kross. Efter bränsleberedningen har bränslet sönderdelats till önskad storlek. Från 
beredningsbyggnaderna transporteras bränslet till lagren och vidare till pannhus i 
kedjetransportörer, elevatorer och/eller band. Bränslehanteringen förbereds så att två 
bränslekvaliteter kan hanteras och lagras separat. 

Förbränning och rökgaskondensering 
Det finns tre olika tekniker för att elda biobränsle.  

 Mekanisk rost 

 Bubblande fluidbädd (BFB) 

 Cirkulerande fluidbädd (CFB) 

De olika teknikerna är olika flexibla, till exempel vid val av bränsle. Förbränningssystem baserat 
på bubblande fluidbäddsteknik (BFB), ses som det troligaste valet, då den är tillräckligt flexibel 
för aktuella bränslen och billigare än cirkulerande fluidbädd (CFB). Genom val av 
förbränningsteknik minimeras utsläppen av kolmonoxid och kvävoxider. 
 
Anläggningen kommer att uppföras med rökgaskondensering för högsta möjliga utnyttjande av 
bränslet. Genom rökgaskondensering utvinns den värme som ”förlorats” vid förångningen av 
fukten i bränslet och som utan rökgaskondensering skulle gå ”förlorad” med rökgaserna.  För att 
ytterligare höja effekten av rökgaskondenseringen används idag ofta extra uppfuktare av 
förbränningsluften. 

Elgenerering 
Vattenångan som genereras i ångpannan, vid högt tryck och temperatur, passerar genom en 
ångturbin som sänker ångans tryck och temperatur vid omvandling till mekanisk energi som i 
sin tur omvandlas till elenergi i generatorn. Restvärmet i ångan efter elproduktionen värmer 
fjärrvärmekondensorer som producerar fjärrvärme.  
 
Det kommer i anläggningen även finnas möjlighet att helt eller delvis leda ånga förbi 
ångturbinen för att öka produktionen av fjärrvärme om behov uppstår. Möjligheten till samtidig 
produktion av el och värme ger ett högeffektivt kraftvärmeverk. Betydligt effektivare än 
nyttjande av bränsle för elgenerering och värmeproduktion i separata anläggningar. 

Kylning 
Kylning  av processutrustning kommer att vara nödvändig. Närheten till Rivö Fjord gör att 
kylning med älvvatten bedöms vara den bästa lösningen. Alternativet luftkylning innebär en 
mycket högre elförbrukning, ytterligare kemikaliehantering och risk för högre bullernivåer till 
omgivningen samt problematik kring ångbildning. 
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Reningsutrustning och kontroll av emissioner 
Anläggningen kommer att förses med utrustning för stoftrening. De vanligaste teknikerna är 
elfilter eller textilfilter. Även kväveoxidrening kommer att finnas, troligtvis SCR eller SNCR. Olika 
reningstekniker kombineras ihop på lämpligt vis för att ge så bra total reningsgrad som möjligt 
av de olika föroreningarna utifrån vald förbränningsteknik. 
 
Mät- och provtagningsutrustning kommer att installeras för att möjliggöra kontroll i enlighet 
med Förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar samt BAT-slutsatser för 
stora förbränningsanläggningar. Om samförbränning blir aktuellt kommer även aktuella krav på 
kontroll enligt Förordningen (2013:253) om avfallsförbränning och BAT-slutsatser för 
avfallsförbränning efterlevas. 

Rivningsarbete 
Bränslemottagningen för Gobigas (Rya HVC) kommer att byggas om, vilket kommer att medföra 
demontering av befintlig utrustning. 

Lokalisering och omgivning 
Nedan följer en kortfattad sammanställning utifrån befintlig kännedom av området. 

Val av plats 
En övergripande lokaliseringsutredning för att hitta lämpliga platser för fjärrvärmeproduktion 
har gjorts.  Den övergripande lokaliseringsutredningen gjordes enligt följande. 
 
Sållning utifrån fyra kriterier genom GIS-utsökning. Kriterierna var följande: 

 Inom 10 km från Rosenlund (central punkt i fjärrvärmenätet). 
 Inom 500 m från järnväg inom detaljplanelagt område. 
 Mer än 300 m till mark planlagd för bostäder. 
 Skyddsklassad natur tas bort. 

 
Detta resulterade i tio sammanhängande områden av varierande storlek som teoretiskt möjliga 
placeringar. 
 
Detaljgranskning av kartunderlag och kvarstående områden genomfördes efter GIS-
utsökningen. Därefter gjordes ytterligare avgränsning utifrån kartstudier, befintliga kunskaper 
(t.ex. gällande befintliga verksamheter) och platsbesök. Lämpliga ytor för lokalisering minskade 
därefter ytterligare och ca 15 mer avgränsade fastigheter utkristalliserades. Dessa bedömdes 
och utvärderades därefter utifrån ett flertal olika aspekter genom poängsättning och 
summering.  
 
I den övergripande lokaliseringsutredningen föll placeringarna Backa (Exportgatan) och Rya 
hamnen ut som de bästa alternativen. Alternativet Backa har dock därefter fallit undan, då det 
grundläggande kriteriet tillgång till järnvägslösning har visat sig vara svårt att uppfylla där. 
Redan 2016 påbörjades ett samråd för ett biokraftvärmeverk vid Backa, men samrådet fick 
avbrytas då det framkom att frågan om järnvägslösning behövde utredas ytterligare. 
Efterföljande utredningar har visat att vid en placering i Ryahamnen blir järnvägsanslutning 
mindre komplicerad och där finns dessutom färdig infrastruktur för el- och värmedistribution. 
Därför har en placering i Ryahamnen valts som huvudalternativ för fortsatt projektering. För 
ungefärlig placering se figur 1 nedan. 
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Figur 1. Stadskarta med vald huvudlokalisering utmärkt (röd cirkel). 

 
Genomförd lokaliseringsutredning visar att en placering i Ryahamnen uppfyller miljöbalkens 
krav på en lämplig placering (miljöbalken kap 2 § 6). En lokaliseringsutredning och redovisning 
av förhållandena vid den tänkta placeringen kommer att ingå som en del i MKB:n till 
tillståndsansökan. 

Planförhållanden 
De olika anläggningsdelarna är tänkta att ligga något spritt inom Rya hamnen med själva 
förbränningsanläggningen på  fastigheten Rödjan 3:1, bränslesilos på fastigheten Rödjan 727:18, 
transportband över fastigheten Rödjan 727:4 och bränslemottagning på fastigheten Färjestaden 
20:6. I figur 2 nedan visas en exempellayout med de olika delarna. 
 
Enligt översiktsplanen är området verksamhetsområde som får innehålla störande 
verksamheter. Området är markerat som ett riksintresse för kommunikation: sjöfart, hamn.  
 
Ytorna för kraftvärmebyggnaden och bränslemottagningen är detaljplanelagd 2003 (1480K-11-
4702, Kraftvärmeverk i Ryahamnen inom stadsdelarna Färjestaden och Rödjan i Göteborg). Ytan 
för bränslesilos är detaljplanelagd 2018 (1480K-2-5444, Ackumulatortank i Ryahamnen inom 
stadsdelen Rödjan i Göteborg). Stadsplan från 1984 (1480K-11-3618, Värmecentral vid Rya) 
korsas med bränsletransportörer. Även stadsplan från 1962 (1480K-11-3051, delar av 
stadsdelarna Biskopsgården, Bräcke, Färjestaden, Kyrkbyn, mm) korsas över Ryanäsvägen. 
Karta över detaljplaner finns i figur 3 nedan (respektive plan anges med de sista siffrorna i 
planbeteckningen). 
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Figur 2. Exempellayout för bioeldat kraftvärmeverk i Ryaområdet. 
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Figur 3. Gällande detaljplaner i området. Tre områden hör till samma detaljplan (1480K-11-4702). Även 

detaljplaner 1480K-2-5444 och 1480K-11-3618 berörs samt stadsplan 1480K-11-3051 korsas. För 

orientering har vissa av de planerade anläggningsdelarna märkts ut utifrån exempellayouten. 
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Markområdet för den föreslagna anläggningen ligger i dagsläget inom prickad mark, d.v.s. mark 
som inte får bebyggas, se figur 4. En ändring av detaljplanen är därför nödvändig före 
uppförande av ett kraftvärmeverk på platsen. Med anledning av bland annat detta har ett 
detaljplaneärende påbörjats hos stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 

Figur 4. Den nya kraftvärmebyggnaden placeras enligt plan på prickad mark (utmärkt som blå 

rektangel) intill befintligt Rya kraftvärmeverk (utmärkt som grön rektangel). 

 

Intilliggande verksamheter 
Direkt öster om den planerade pannan ligger det befintliga kraftvärmeverket Rya KVV och strax 
nordöst på motsatt sida om Fågelrovägen ligger Rya värmecentral och den nu konserverade 
Gobigas-anläggningen (förgasning av biobränsle). Något närmare, men också på motsatt sida om 
Fågelrovägen håller en ackumulatortank för fjärrvärmevatten på att uppföras. Förutom dessa 
anläggningar som ägs och drivs av Göteborg Energi finns också cisterner och bergrum för lagring 
av bränslen i den direkta närheten. I övrigt ligger platsen inom Göteborgs hamns Energihamn, 
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med diverse verksamheter relaterade till framför allt distribution och lagring av flytande 
bränslen. Norr om anläggningen ligger Gryaabs avloppsreningsverk. 

Närliggande bostäder 
Närmaste bostadsområde är Pölsebo småhusområde i Bräcke samt Västra Eriksberg, ca 700 
meter nordost om anläggningen. Dessutom finns ett fåtal enskilda villor på ca 500 meters 
avstånd mot nordost. Se även figur 5 nedan. 
 

 
Figur 5. Planerad anläggning (blå prick) samt närliggande bostäder (inringat). 

Riksintressen och skyddade områden 
Anläggningen ligger inom Bohusläns kust som är av riksintresse för högexploaterad kust. 
Området är av riksintresse på grund av de natur- och kulturvärden som finns där enligt 4 kap. 1 
§ miljöbalken. Inom området får förbränningsanläggningar, med en tillförd effekt om minst 200 
MW, komma till stånd endast på de platser där det redan finns anläggningar enligt 4 kap. 4 § 
miljöbalken.   
 
Energihamnen är av riksintresse för kommunikation enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Riksintresset 
innebär att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för kommunikation ska så långt 
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
området.  
 
Nya varvet på andra sidan älven är av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken. Området har en unik miljö med marina anläggningar och bostadsbebyggelse från 
1700-talet.  

Naturmiljö 
Rya Skog är ett naturreservat och ett unikt område med mycket gamla lövträd, slingrande stigar 
och öppna gläntor. Skogen har anor sen förhistorisk tid och har därför en rik flora. Skogen har 
ett artrikt fågelliv med bland annat rödhake, nötväcka och kattuggla. De många döda träden 
lockar flera typer av hackspett samt gynnar olika insekter och svampar (Göteborgs stad 2019). 
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Vattenmiljö 
Vattenområdet utanför Energihamnen är Rivö fjord som sträcker sig från Rivö till Älvsborgsbron 
i väster där Göta älv tar vid. Rivö fjord omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten enligt 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Den ekologiska statusen i Rivö fjord är måttlig och 
den kemiska statusen är god förutom för parametrarna antracen, bromerad difenyleter och 
kvicksilver (VISS, 2019). 

Kulturmiljö 
Ca 500 m sydväst om Rya HVC vid Göta älvs mynning är Rya Nabbe belägen. Rya nabbe är en 
fornlämning med benämning Lundby 140:1 som består av befästningslämningar av vallar och 
grundmurar från 1600-talet (Riksantikvarieämbetet, Fornsök, 2018).  
 
Det finns en fartygslämning vid benämning Göteborg 453 sydväst om Rya nabbe. 
Fartygslämningen är ett vrak från Greve Mörner från 1700-talet som ligger nedbäddad i 
bottensedimentet (Riksantikvarieämbetet, Fornsök, 2018). 
 
Ca 300 m öster om Rya HVC finns en fornlämningsyta vid benämning Lundby 135:1. Detta är 
platsen för staden ”Gamla Göteborg” som anlades av Karl IX år 1604. Det finns inga synliga 
lämningar ovan mark (Riksantikvarieämbetet, Fornsök, 2018).   
 
På andra sidan älven finns en fornlämning med benämning Göteborg 185:1 i form av rester från 
byggnadslängor av en fästning. Det finns även en fornlämning med benämning Göteborg 194:1 
på denna sida av älven. Lämningen är en naturbildning men det saknas beskrivning av 
lämningen på Riksantikvarieämbetets Fornsök (Riksantikvarieämbetet, Fornsök, 2018). 
 
I figur 6 nedan finns ett kartutdrag från Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök som visar 
placeringen av de ovan beskrivna fornlämningarna. 

 

 
Figur 6. Fornlämningar i närheten av Rya HVC (Riksantikvarieämbetet, Fornsök, 2018) 
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Förutsedd miljöpåverkan 
Den främsta miljöpåverkan från verksamheten är utsläpp till luft och vatten, transporter, buller, 
kemikaliehantering samt användning av naturresurser. Nedan redovisas respektive 
påverkansområde under separata rubriker. 

Utsläpp till luft 
Förbränningsanläggningen kommer att ge upphov till utsläpp till luft främst i form av 
kväveoxider, svaveloxider, stoft och koldioxid. Vid eldning av avfallsklassat bränsle kan 
rökgaserna även innehålla andra ämnen såsom dioxiner, tungmetaller m.m. 
 
Utsläppet av kväveoxider orsakas huvudsakligen av att kvävet i luften oxideras (termisk NOx) 
och av att kväve i bränslet oxideras. De två idag tillgängliga kommersiella reningsteknikerna är 
selektiv katalytisk reduktion (SCR) respektive selektiv icke katalytisk reduktion (SNCR). 
 
Kvävedioxid är den luftförorening där Göteborg Stad har störst problem att klara MKN och 
miljömål. Vägtrafiken står för det enskilt största bidraget till kvävedioxidhalter på platser där 
människor bor och vistas (Miljöförvaltningen, 2019). Detta framgår även tydligt i 
Miljöförvaltningens redovisning av beräknade NO2-halter från projektet Ren stadsluft 2015 i 
Göteborg. Resultatet från den senaste beräkningen visas i figur 7 nedan. De röda områdena 
utgör platser där miljökvalitetsnormer överskreds (Miljöförvaltningen, 2019). 
 

 

Figur 7. Resultatet av beräkningar av kvävedioxid som dygnsmedelvärde inom projektet Ren stadsluft 

2015 (Miljöförvaltningen, 2019)  

 
Enligt Miljöförvaltningens rapport 2016:18 är påverkan på MKN från värmeverken i staden 
mycket liten och överstiger aldrig 0,4 µg/m3 som årsmedelvärde. Även bidraget som medelvärde 
för dygn och timme är försvinnande litet (Miljöförvaltningen, 2016). 
 
Utsläpp av svaveloxider är helt och hållet kopplat till svavelhalten i bränslet. Vid förbränning 
reagerar svavlet med syret i förbränningsluften och bildar svaveldioxid som avgår med 
rökgaserna. Biobränslen innehåller låga halter av svavel. 
  

←Ryahamnen 
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Bildningen av stoft beror på bränslets sammansättning men också på förbränningstekniken. För 
att minimera utsläppet av stoft kommer stoftrening att installeras. 
 
Utsläpp av koldioxid (CO2) beror på innehållet av kol i bränslet. Vid fullständig förbränning blir 
allt kol i bränslet omvandlat till koldioxid. Vid förbränning av biobränslen sker dock inget 
nettotillskott av koldioxid till atmosfären, förutsatt att förbrukad skog ersätts med ny. 
 
Lagring och hantering av biobränslen kan ge upphov till lukt till omgivningen p.g.a. de terpener 
som finns i biobränslet.  
 
Göteborg Energis preliminära bedömning är att den sökta verksamheten medför lägre totala 
utsläpp av koldioxid från driften av Göteborgs fjärrvärmenät än i nuläget. Skillnaden i 
utsläppsmängder för övriga ämnen bedöms bli relativt liten ur ett systemperspektiv regionalt 
och globalt. Lokalt till närområdet bidrar dock anläggningen med högre halter av framför allt 
kväveoxider och stoft. 

Utsläpp till vatten och vattenverksamhet 
De viktigaste utsläppen till vatten är kylvatten, vatten från rökgaskondenseringen, dagvatten 
inkl. ev. lakvatten från bränslelager, sanitärt avloppsvatten, processvatten och hett vatten i 
samband med reparationer och dylikt.  
 
Kylvatten kommer att bortledas från Rivö Fjord för kylningsändamål. Kylning av Göteborg 
Energis fjärrvärmenät sker i nuläget periodvis under sommarhalvåret vid 
kraftvärmeanläggningen Rya KVV belägen vid Rya hamnen/Rya Nabbe intill Älvsborgsbron. 
Samma in- och uttag för kylvatten används även för kylning av processen i Rya KVV när den 
körs, vilket huvudsakligen sker vintertid.  
 
2013 beviljade MMD tillstånd enligt 11 kap miljöbalken att från Rivö Fjord bortleda högst 5 m3/s 
vatten med en temperaturhöjning på högst 10°C för kylning av fjärrvärmenätet och Rya KVV. 
Inför tillståndsansökan genomfördes ett flertal undersökningar. Bland annat genomförde 
Hydrogis AB en marinbiologisk undersökning samt bedömning av slamflykt av vattenutsläpp vid 
Rya Nabbe i Rivö Fjord. I deras rapport från 2013-02-05 framgår följande: 
 
”Göta älvs flöde ut genom Göteborg under lågvattenföring ligger på ca 200 m3/s och ca 400 m3/s 
under normalflöde. Kylvattnet utgör således endast 2,5 % av det lägsta flödet och 1,3% av det 
normala flödet. När det gäller Göteborg Energis utsläpp av kylvatten måste det dock 
understrykas att det handlar om närmast obetydlig förändring av sedimentflykt/avsättning 
jämfört med den sedimenttransport som sker genom älvens naturliga flöde under hög 
vattenföring. […] Sammanfattningsvis bedöms inga betydande negativa effekter uppkomma av 

ett mer kontinuerligt vattenutsläpp vid Rya nabbe. Med anledning av att påverkan på de 

marina bottensamhällena blir ringa, bör därför planerat vattenutsläpp kunna ske utan att 

behöva vidtaga några särskilda åtgärder.” 
 
Samma in- och uttag planeras även att användas för kylning av processer i den nya 
anläggningen. Detta kommer sannolikt inte att påverka maxuttag eller temperaturhöjning av 
kylvatten i punkten, utan enbart att kylning kan komma att ske under en sammantaget längre 
period. 
 
Fjärrvärmevatten och pannvatten kan behöva släppas ut i samband med underhåll och 
ombyggnationer. Rutiner som bland annat omfattar krav på högsta temperatur på utgående 
vatten tillämpas då. Dessa vatten kommer efter nedkylning att gå till Rivö Fjord. 
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Dagvatten samt renat rökgaskondenseringsvatten avses ledas via dagvattennätet och vidare till 
Rivö Fjord. Vatten från golvbrunnar och sanitärt avloppsvatten kommer att ledas via 
spillvattennät till Gryaabs reningsverk. Brunnar där risk för oljespill föreligger kommer att 
kopplas via oljeavskiljare. 
 
Utsläppen till vatten innebär risk för påverkan av temperatur, pH och suspenderat material. 
Även mindre mängder kväve, metaller och, vid förbränning av avfallsklassat bränsle, dioxiner 
och furaner kan förekomma.  
 
Vid brand skall släckvatten samlas upp för att inte komma ut i dagvattensystemet eller ut i Rivö 
Fjord. Åtgärder för detta samordnas med befintlig hantering av släckvatten inom Ryahamnen. 

Transporter 
Huvudscenariot är att transporterna av bränsle till anläggningen ska ske per järnväg. Det är ett 
miljövänligt alternativ till lastbilstransporter och ekonomiskt fördelaktigt att transportera 
biobränslen längre sträckor med järnväg. Som alternativ kan transporterna utföras med lastbil 
mellan anläggningen och bränslelager, t.ex. tillfälligt vid stopp i järnvägsleveranser eller i väntan 
på att en järnvägslösning ska bli användbar. Till Rya hamn går ett nedlagt spår som behöver 
öppnas upp igen innan det kan användas. 
 
Till en anläggning dimensionerad för 140 MW värme ut kommer drygt sex heltåg per vecka till 
anläggningen under driftsäsong (dvs vinterhalvåret), beroende på effektbehov, sortiment och 
kvalitet och tågens utformning.  Med ett heltåg menas i detta fall tåg med längden ca 500 m och 
totalvikt upp mot 2200 ton. Går istället allt som lastbilstransporter blir det ca 380 transporter 
per vecka vid högsäsong eller ca 6000 transporter per år. 

Buller och damning 
Förekommande bullerkällor utgörs främst av fläktar, skorsten, turbiner samt buller från 
transporter och bränslelossning och -matning. I planeringen ingår även att utreda möjligheten 
att anlägga en hugg för helved. Avståndet till närmaste bostäder är ca 500 meter. Mellan 
anläggningen och bostäderna ligger Älvsborgsbron. Intilliggande verksamheter bör inte vara 
störningskänsliga då de utgörs av energi- och hamnverksamheter. Anläggningen kommer att 
utformas i enlighet med gällande bullerkrav. 
 
Vid mottagning och transport av flis föreligger risk för damning. Bränslelager och transportörer 
kommer att utformas för att minimera risk för damning. 

Kemikalier och avfall 
I anläggningen kommer en del processkemikalier att användas såsom ammoniak och oljor. Även 
flytande bränsle kommer finnas och därmed oljetank för lagring av denna. Anläggningen 
kommer att utformas så att risk för utsläpp av kemiska produkter till mark och vatten 
minimeras. 
 
Avfall uppstår främst i form av askor (flygaska och bottenaska). Askor av så god kvalitet som 
möjligt eftersträvas både för optimal energiutvinning och för att kunna utnyttjas på miljömässigt 
bästa sätt. I övrigt kommer normalt förekommande verksamhetsavfall och farligt avfall, t.ex. 
spillolja, att uppstå. Även flytande avfall i form av tvättvatten (t.ex. tvätt av panna) och 
oljeavskiljarslam kommer uppstå. 
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Risker 
Brand- och explosion är den väsentliga risken vid anläggningen. För att minimera riskerna 
förses bränslesilos med explosionshämmande utrustning och larm för ökad säkerhet. Skydd mot 
risker kommer att kravställas, t.ex. gällande installation av panna och utformning av bränsle- 
och kemikaliehantering. Klassningsplaner (ATEX) kommer att upprättas. 
 
En släckvattenutredning tas fram för att utreda hur anläggningen på bästa sätt ansluts till eller 
kompletterar befintligt hantering av släckvatten i området. 

Energianvändning och resurshushållning 
Pannorna kommer att optimeras för hög verkningsgrad genom krav vid upphandling av 
processleverantör. Genom rökgaskondensering utvinns så stor del av den tillgängliga energin i 
bränslet som möjligt. Värmeväxling kommer också tillämpas för att utvinna lågvärdig energi där 
så år möjligt. 
 
Vatten kommer att användas för askbefuktning, pannvatten och kylning. Vatten från till exempel 
rökgaskondensering kommer dock i första hand renas och återanvändas så långt som möjligt för 
att minimera användandet av färskvatten. Till kylning kommer, om tillstånd för detta beviljas, 
älvvatten, som återförs till älven, att användas.  
 
Den planerade verksamheten kommer i huvudsak att använda förnyelsebara bränslen såsom 
skogsflis och returträ. Produktion av fjärrvärme producerad med fossila bränslekällor kommer 
att minska. Återföring av aska till skog tillämpas om så är möjligt utifrån askkvalitet och lagkrav. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
I miljökonsekvensbeskrivningen kommer miljöpåverkan från verksamheten att beskrivas och 
jämföras med ett nollalternativ, alternativa lokaliseringar och alternativ utformning.  
 
Nollalternativet kommer att motsvara den troliga utvecklingen om den ansökta verksamheten 
inte kommer till stånd. I detta fall utgör nollalternativet en beräknad prognos med 
fjärrvärmeförsörjning utifrån befintliga produktionsanläggningar och prognosticerad tillgång till 
spillvärme. 
 
Samtliga omgivningsbeskrivningar och miljöaspekter som tagits upp i denna samrådshandling 
kommer att tas upp för fördjupning. Underlaget grundas på det behov som framkommer vid 
samråd. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer flera separata utredningar att redovisas, 
förslagsvis följande: 
 

 Lokaliseringsutredning 
 Kostnads-nyttoanalys på energiområdet 
 Skorstensberäkning 
 Spridningsberäkning 
 Markundersökning (mycket underlag finns sedan tidigare) och statusrapport 
 Bullerutredning 
 Riskutredning gällande yttre miljö, brand, Seveso 
 Dagvatten- och släckvattenhantering 
 Transportutredning 
 Översiktlig naturinventering (mycket underlag finns sedan tidigare) 
 Ev. kompletterande utredningar gällande vattenmiljö (mycket underlag finns sedan 

tidigare) 
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