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1. Bakgrund 
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Bolaget tillhandahåller energisystem 
med produkter som fjärrvärme, el, gas, kyla och stadsfiber. Fjärrvärmen utgörs i första hand av 
spillvärme från industri och avfallsförbränning, men produceras också i egna anläggningar i olika 
delar av staden.  
 
Nuvarande pannor vid Rya hetvattencentral1 befinner sig i slutet av sin tekniska livslängd och måste 
därför ersättas, som ett led i Göteborg Energis färdplan mot fossilfri fjärrvärmeproduktion. 
Anläggningen behöver anpassas till den pelletskvalitet som i framtiden förväntas vara tillgänglig på 
marknaden. Samtidigt behöver miljöprestandan förbättras vad gäller utsläpp till luft för att anpassas 
till EUs genomförandebeslut om BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar och 
askhanteringen kompletteras för att möjliggöra återföring till skog. 

2. Tillståndsprövning 

2.1. Tidigare prövning 
Det första tillståndsbeslutet enligt dåvarande miljöskyddslagen lämnades av länsstyrelsen 1984 och 
pannorna togs i drift 1985. Ett nytt tillståndsbeslut enligt miljöbalken till ombyggnad och drift av Rya 
värmecentral beslutades av Länsstyrelsen den 17 mars  2003. Tillståndet omfattar eldning av 
träbränslen, naturgas och olja i två pannor på sammanlagt 130 MW tillförd effekt med en 
bränsletillförsel om högst 500 GWh biobränsle och 50 GWh naturgas per år. (Lst Dnr 551-56026-
2002, GE Dnr 10-2002-1181). 
 
Lydelsen i villkor 16 ändrades av länsstyrelsen 2007. Ändringen innebar att vatten från sotning som 
alternativ till återanvändning eller rening kan lämnas som farligt avfall (Lst Dnr 551-33351-2004). 
 
Under 2010 beviljades ändring av tillståndet enligt miljöbalken för uppförande av en 
förgasningsanläggning intill värmecentralen (Lst Dnr 551-63761-2008). Tillståndet togs i anspråk 2011 
och anläggningen togs i drift 2014. Tillståndet omfattar därefter även framställning av 18,5 miljoner 
Nm3 (normalkubikmeter) biometan per år och efterföljande förbränning vid anläggningen. I maj 2018 
informerades miljöförvaltningen om att driften vid Gobigas avslutas och att anläggningen 
konserveras. 

2.2. Ändringen avser 
Utrustningen på anläggningen kommer att förnyas och kompletteras genom: 
 

 Nuvarande pannor, brännare och pulverberedning kommer att ersättas med likvärdig 
utrustning. De två pannorna med 110 MW installerad effekt kommer att ersättas av en eller 
två pannor med sammanlagt 130 MW installerad tillförd effekt. 

 På anläggningen finns rökgasrening i form av stoftavskiljning med elektrofilter, vilka kommer 
att ersättas av textila spärrfilter. 

 Ny utrustning för NOx-reduktion med ammoniaktillsats kommer att installeras. 

 Askhanteringen kommer att kompletteras med utrustning för befuktning av askan. För 
uppsamling av aska kommer en silo uppföras och askbefuktare installeras i ny byggnad. 

                                                           
1 Anläggningen har i tidigare handlingar benämnts både Rya värmecentral och Rya hetvattencentral. I dagligt tal 
används Rya HVC, varför anläggningen främst kommer att kallas för hetvattencentral eller HVC. 
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2.3. Val av lokalisering 
Ändringen avser åtgärder på en befintlig anläggning och innebär inte att någon ny plats kommer tas i 
anspråk. Lokaliseringen prövades i samband med tillståndsanläggningen för den befintliga 
anläggningen. 

3. Bedömning av betydande miljöpåverkan 
Den planerade verksamheten innebär en ändring av befintlig verksamhet som lyder under 
tillståndsplikt enligt 21 kap 9§ Miljöprövningsförordningen. Vid ändring av sådan verksamhet ska, 
enligt 6§ andra stycket Miljöbedömningsförordningen, detta inte avgöra frågan om betydande 
miljöpåverkan, utan det ska beslutas av länsstyrelsen. Enligt nedan motivering innebär denna ändring 
inte en betydande miljöpåverkan. 

3.1. Utmärkande egenskaper 
Ändringarna ryms inom tillståndets nuvarande omfattning vad gäller bränslemängd och pannornas 
installerade effekt. Rökgasreningen förväntas att förbättras och därmed minska risk för människors 
hälsa eller för överskridande av miljökvalitetsnormer. Varken föroreningar, störningar, kumulativa 
effekter eller sannolikheten för allvarliga olyckor förväntas öka. 

3.2. Lokalisering 
Inga nya områden tas i anspråk. Utrustningen placeras i huvudsak i befintliga byggnader, med 
undantag för askhanteringen och eventuell tillkommande tank för ammoniaklösning, som placeras i 
anslutning till den befintliga utrustningen. 

3.3. De möjliga effekternas typ och utmärkande egenskaper 
Effekterna från ändringen är i huvudsak utsläpp till luft i form av rökgaser, buller och i viss mån 
damm. Det finns goda möjligheter att begränsa dessa. I själva verket syftar ändringen just till att 
begränsa negativa miljöeffekter. Det finns inget stort behov av information till allmänheten. 

4. Nuvarande verksamhet 
Anläggningen levererar hetvatten till stadens fjärrvärmenät och bidrar till en höjning av 
temperaturen på hetvattnet från Rya värmepumpar. Det finns två hetvattenpannor, HP6 och HP7, 
med en tillförd effekt på ca 55 MW vardera, vilket ger en maximal värmeeffekt om vardera 50 MW. 
Pannorna är undertryckseldade med luftfläktar, brännare samt rökgasfläktar. Pannornas 
huvudbränsle är fast biobränsle i form av träpellets som mals till träpulver. Start- och reservbränsle 
är naturgas.  
 
Pellets levereras av lastbil till en mottagningsbyggnad med tippficka. Därifrån transporteras pelletsen 
med elevator till en silo om 4000 m3. Från silon förs pellets med bandtransportör till en 30 m3 dagsilo. 
Pelletsen mals till pulver i tre kvarnar per panna i två separata kvarnrum. Pulvret skickas med 
blåsmaskiner till en dosersilo och vidare till brännarna där pulvret fördelas i en så kallad harpa. 
Brännarna som är kombinerade för pulver och gas byttes 2015, men pannorna är de ursprungliga 
från 1985, då avsedda för olja. 
 
Rökgaserna passerar stoftreningsutrustning i form av elektrofilter före utsläpp genom en 100 meter 
hög skorsten. I skorstenen finns separata rökgaskanaler för varje panna. Vid eldning av träpulver 
ångsotas pannorna regelbundet. Vattentvättning sker en gång årligen vid revision. Stoftet från 
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elfiltret går direkt ned i en sluten container som rangeras med lastbil och ställs upp i väntan på 
transport av tre containers åt gången. För närvarande används askan som utjämnande lager under 
tätskiktet på en deponi. 
 
Hetvattnet som cirkulerar i pannorna värmeväxlas mot fjärrvärmenätet i två värmeväxlare. I 
anläggningen finns också en pumpstation med nätpumpar. 
 
Rya HVCs närmaste granne är GoBiGas vilken den delar tillstånd med. Övriga grannar är Rya 
Kraftvärmeverk som levererar värme och el, Rya Värmepumpar samt ST1 raffinaderi som levererar 
spillvärme till fjärrvärmesystemet. Tillsammans utgör dessa anläggningar i Rya en stor och viktig del i 
Göteborgs fjärrvärmesystem. 
 

 
Bild 1. Schematisk processbild över nuvarande verksamhet 

5. Planerad verksamhet 

5.1. Bränslen 
Huvudbränsle kommer liksom tidigare att vara biobränsle i form av pellets. Pellets av olika kvaliteter 
kommer att användas i mån av tillgång. Exempel på variationer i pelletskvalitet kan vara 
partikelstorlek, kväveinnehåll, askinnehåll och asksmältpunkt. Naturgas kommer att användas som 
start- och reservbränsle. Bränslemängden är oförändrad jämfört med gällande tillstånd. 
 
Tabell 1. Mängder per år 

Bränslemängder  
Tillståndsgiven och 
planerad  mängd 

Mängd pellets (GWh) 500 

Mängd pellets (kton) 106 

Mängd naturgas (MWh) 50 

Mängd naturgas (kNm3) 4 505 
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5.2. Bränslemottagning 
Utrustningen i den inre bränslehanteringen kommer att bytas ut. Funktionen med malning av pellets 
till pulver kommer att vara densamma. Dagsilo, kvarnar, dosersilo och blåsmaskiner kommer att 
ersättas. Blåsmaskinerna kan komma att flyttas från befintligt utrymme i byggnaden för 
bränsleberedning till ett nybyggt utrymme i direkt anslutning till bränslehanteringen. Kvarnar kan då 
placeras i separata rum för att öka tillgänglighet och säkerställa god arbetsmiljö. 

5.3. Pannor och brännare 
De två pannorna kommer att bytas ut och kapaciteten kommer att ökas från nuvarande installerade 
effekt 110 MW till 130 MW, vilket är den redan tillståndsgivna effekten. En ny panna kommer 
troligen att innehålla ett så kallat tomdrag för att förbättra verkningsgraden och bränsleutnyttjandet, 
vilket medför att ett större utrymme krävs. Utgångspunkten är att installera en stor panna istället för 
två, eftersom detta bedöms innebära en mindre investering och ge bättre förutsättningar att få plats 
med utrustningen. I förfrågningsunderlaget till teknikleverantörer kommer det att vara möjligt för 
dessa att föreslå en eller två pannor för att tillgodose samma värmebehov. Vilket alternativ som blir 
aktuellt kommer inte bli helt klarlagt förrän projektering och upphandling är färdig. 
 
Brännarna kommer att bytas ut och anpassas till pannan och ska liksom tidigare vara utformade för 
att elda pulver och naturgas. Brännarstyrningen kommer att utformas med stegvis luft- och 
bränsletillförsel i brännarna samt rökgasåterföring för att förbättra miljöprestandan. 
 
Luft- och rökgasfläktar ersätts, men skorstenen nyttjas som tidigare. Med en effektökning från 110 
till 130 MW behöver rökgasrörens dimension ökas, för att minska flödeshastigheten och därmed 
bullernivån. De nuvarande två rökgasrören i skorstenen utökas till tre för fallet med en panna och till 
fyra om det blir två pannor. 
 
Värmeväxlarna som överför värmen från pannorna till fjärrvärmenätet kommer att ersättas då dessa 
är tekniskt uttjänta, liksom utrustningen för pannornas vattencirkulation. 
 
Konsekvensen av installation av en panna istället för två blir att det inte längre är två parallella linjer 
med utrustning för exempelvis pelletsberedning eller rökgasrening. Dimensioneringen blir 
annorlunda, men varken sämre eller bättre ur miljösynpunkt. Samma prestandakrav kommer att 
gälla oavsett teknisk lösning. Det har framförallt praktisk påverkan på drift och underhåll. 
Driftmässigt innebär en panna att den används för att reglera effekten inom ett större spann, jämfört 
med två pannor för att komma upp i maxkapacitet. Det blir en revisionsperiod sommartid istället för 
två och färre objekt att underhålla. 

5.4. Reningsutrustning 
Nuvarande stoftavskiljning i form av elektrofilter kommer att ersättas av ny utrustning på samma 
plats i form av textila spärrfilter. Istället för avskiljning genom elektrisk laddning av partiklar avskiljs 
de mekaniskt i filter med olika filtermedia. 
 
Anläggningen kommer att kompletteras med NOx-reduktion med ammoniaktillsats, sk SNCR eller 
SCR. SNCR innebär tillsats av ammoniaklösning och SCR dessutom installation av ett keramiskt 
material som fungerar som katalysator. Det är delvis två olika tekniker och det kan även bli aktuellt 
med en kombination av dessa beroende på val av leverantör. 
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Det finns en cistern och lossningsplats för ammoniaklösning på anläggningen, avsedd för Gobigas. 
Avsikten är att i första hand använda denna och eventuellt komplettera med ytterligare en silo. För 
närvarande är det inte klarlagt om denna plats och utrustning kommer att användas eller om en ny 
installation behöver göras. 
 
Mätutrustningen för miljöemissioner kommer att uppdateras och kompletteras så att 
emissionskraven kan följas upp. 

5.5. Kemikalier 
Ammoniaklösning (25% ammoniak) kommer att användas för NOx-reduktion. Mängden uppskattas 
till i storleksordningen 200-600 m3 per år. 
 
Under byggnationen kommer kemikalier som används granskas av kemikalieansvarig enligt befintliga 
rutiner. Inför driftsättning kommer pannorna att syratvättas, så kallad betning. Det utförs av ett 
auktoriserat företag som även ansvarar för omhändertagandet av betningsvätskan. 

5.6. Askhantering 
I samband med ny stoftavskiljning kommer även systemet för askhantering att förnyas. Detta innebär 
installation av stoftsändare med transportrör som transporterar askan till en ny asksilo. I direkt 
anslutning till asksilon installeras utrustning för att möjliggöra befuktning av askan. Den befuktas 
med färskvatten i en sluten blandare och lastas ut till lastbil med flak eller till container. Även torr 
utmatning kommer att vara möjlig. Vatten från rengöring av askbefuktaren kommer i första hand att 
omhändertas tillsammans med askan. Mindre mängder tvättvatten samlas i sluten tank och slamsugs 
för att lämnas som avfall. Silo med tillhörande byggnad kommer att placeras på yta lämplig för 
uppställning av containerbil för lastning. 
 
Målsättningen är att kunna återföra askan till skogsmark, vilket förutsätter att askan håller rätt 
kvalitet och kan befuktas. Det gäller även askans förutsättningar att härda, vilket bland annat kräver 
en liten andel oförbränt material. Detta måste utvärderas tillsammans med teknikleverantör och 
mottagare av askan. Befuktning sker strax innan transport. Vid mottagningsstationen sker härdning 
och därefter krossning till mindre korn, för att underlätta spridning i skog och ge goda 
lakningsegenskaper. 
 
Mängden aska beräknas till ca 1600 årston. Dessutom tillkommer vatten för befuktning av askan om 
ca 600 årston, vilket ger totalt ca 2200 årston befuktad aska. 

5.7. Dagvattensystem 
I samband med byggnation av Gobigas genomfördes åtgärder på dagvattensystemet så att det finns 
möjligheter att stänga av detta vid ett utsläpp och för omhändertagande av släckvatten. 

5.8. Stödsystem 
System för spädvattenmatning samt tryck- och instrumentluft kommer att förnyas. Det befintliga 
styrsystemet, instrumenteringen och lågspänningsställverken kommer bytas ut. 

5.9. Byggåtgärder 
För in- och uttransport av material kommer i huvudsak existerande montageöppningar tas upp i 
byggnaden och kompletteras med nya fasta öppningar för portar. Det befintliga trapphuset och hiss-
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schaktet kan komma att behöva flyttas beroende på val av leverantör. En tillbyggnad av befintligt 
maskinhus kommer att göras för placering av blåsmaskiner för pulver. Inomhus kan det ske 
förändringar av rumsindelning och en upprustning av väggar och golv. 
 
För uppställning av asksilo, NOx-reduktion och stoftfilter kommer befintliga fundament rivas och nya 
byggas upp, vilket även kommer att medföra schaktning i mark. Särskild anmälan för dessa 
markarbeten kommer att göras. 

5.10. Avfall 
Avfallet från anläggningen utgörs främst av aska, som planeras återföras till skog. Det farliga avfall 
som kan förväntas är spillolja, lysrör, färgrester och annat avfall som uppstår vid normalt underhåll. 
 
Under rivning och byggnation kommer uppstå avfall i form av metallskrot, rivningsmaterial och 
schaktmassor. Även vatten från syratvätt av pannor kommer att tas om hand som avfall. 

5.11. Driftstrategi 
Användningen av Rya HVC i fjärrvärmenätet kommer i framtiden att kunna växla även vintertid. 
Anläggningen kan vara i kontinuerlig drift under en längre period, eller nyttjas för kortare 
effektbehov under del av dygnet. 
 
Driftperioden för och användningen av anläggningen på Rya HVC påverkas av övrig produktion i 
fjärrvärmesystemet, både från externa spillvärmeleverantörer som utgör den egentliga baslasten, 
och från egna produktionsanläggningar. Utifrån värmebehov och tillgång till spillvärme planeras för 
en optimerad värmeleverans i hela nätet. Behov av värmeproduktion kan variera över tid då nya 
anläggningar tillkommer eller bränslen byts ut. Värmebehovet växlar också över dygnet för att möta 
efterfrågan i bostäder morgon och kväll eller för att i förväg tillföra värme inför kallare väder. En 
ackumulatortank som nu byggs intill Rya HVC kommer också förändra driftstrategier för 
anläggningarna. 
 
En pulvereldad pelletspanna kan startas relativt snabbt jämfört med en fliseldad biopanna, vilket gör 
en sådan panna mer lämplig för oregelbunden drift. Drift med många uppstarter och effektvariation 
kan emellertid påverka möjligheterna att nå en lika jämn nivå på emissionerna som vid kontinuerlig 
drift. 

5.12. Gobigas 
Under byggtiden kommer vissa delar som berör Gobigas att behöva demonteras, vilket innebär att 
Gobigas inte kan startas förrän detta har återställts. Det gäller bland annat anslutning till dagsilo för 
pellets, vissa elanslutningar och naturgasledningar. Om det blir aktuellt med två pannor kan platsen 
för Gobigas rökgasrör i skorstenen behöva tas i anspråk. 

5.13. Layout och placering 
Befintliga byggnaders användning kommer att behållas med kompletteringar för att anpassas till nya 
behov, se bild nedan. Pannhuset kan komma att byggas ut för att kunna kompletteras med NOx-
reducering. Nya stoftreningsfilter kommer placeras på samma plats, men med annan utformning. 
Placering av silo för aska fastställs i detaljprojekteringen, ett exempel visas nedan. Befintlig 
ammoniakcistern kan komma att användas och kompletteras med ytterligare tank eller ersättas av 
en större på samma eller annan plats. 
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Bild 2. Exempel på placering av utrustning. 
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6. Lokalisering och omgivning 

6.1. Lokalisering 
Rya hetvattencentral ligger på Hisingen i stadsdelen Rödjan, fastighet Sannegården 734:9. 
Anläggningen ligger inom Energihamnens område. 
 

 
Bild 3. Rya HVCs lokalisering på Hisingen i Göteborg. ©Google Maps 

6.2. Planbestämmelser 
I den gällande översiktsplanen anges användning av mark- och vattenområden vid Rya HVC som 
verksamhetsområde såsom industri som får innehålla störande verksamheter. Framtida 
användningsområde för området är även detta definierat som verksamhetsområde. Gällande 
planbeslut för Rya HVC är en stadsplan (II-3618) som fastställdes den 21 juni 1983. Området är enligt 
denna definierat som kvartersmark och får enbart användas som värmecentral (SBK 2019). Det finns 
ett område precis norr om Rya HVC som är definierat som allmän plats i form av naturmark enligt 
detaljplan (II-4837) för reningsverket som fastställdes 5 maj 2005. 
 

 
Bild 4. Detaljplan för Rya HVC. ©Gokart 
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6.3. Intilliggande verksamheter 
Norr om Rya HVC ligger Göteborgs avloppsreningsverk, Gryaab och Rya Värmepumpar och i väster 
finns naturreservatet Rya skog. På övriga sidor om anläggningen finns oljedepåer. Infart till området 
sker genom Energihamnens huvudport, Skarviksporten. Transporter med pellets kommer in via 
porten vid Fågelrovägen som i övrigt är stängd för godstransport. Söder om anläggningen ligger Rya 
KVV och arbetsplatsen för en ackumulatortank för fjärrvärmevatten. 
 

 
Bild 4. Rya HVC (inringad) med intilliggande verksamheter: Rya Skog i väster, Gryaab reningsverk och 
Rya Värmepumpar i norr och Rya Kraftvärmeverk i söder. ©Lantmäteriet 
 

 
Bild 5. Rya HVC med Gobigas i nedre delen på fastigheten 734:9 samt Gobigas flisberedning nedanför 
anläggningen på fastigheten 727:18. ©Lantmäteriet 
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6.4. 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. 
 

 
Bild 6. Rya HVC (blå prick) samt närliggande bostäder (inringat). 

6.5. 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.  

6.6. 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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6.7. Vattenmiljö 
Vattenområdet utanför Energihamnen är Rivö fjord som sträcker sig från Rivö till Älvsborgsbron i 
väster där Göta älv tar vid. Den ekologiska statusen är bedömd som måttlig och den kemiska 
statusen är bedömd som god.  

6.8. 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 formlämning med benämning Göteborg 194:1 på 
denna sida av älven. Lämningen är ett naturbildning men det saknas beskrivning av lämningen på 
Riksantikvarieämbetets Fornsök (Riksantikvarieämbetet, Fornsök, 2018).   
 

 
Bild 7. Fornlämningar i närheten av Rya HVC 
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7. Förutsedd miljöpåverkan 

7.1. Miljöpåverkan av utsläpp till luft 
Med nya pannor, brännare och rökgasrening förväntas utsläppen minska för de väsentliga 
parametrarna NOx och stoft. Den förväntade medelnivån för CO antas inte förändras jämfört med 
nuläget. Utsläpp av ammoniak tillkommer från processen för NOx-reduktion. Utsläpp av svavel, HCl 
och HF påverkas framförallt av innehållet i bränslet. Nivåer enligt SFS 2013:252 och BAT-slutsatserna 
för stora förbränningsanläggningar (EU 2017/1442) förväntas kunna innehållas. 

7.2. Miljöpåverkan av utsläpp till vatten 
Utsläpp av vatten från anläggningen utgörs liksom tidigare främst av dagvatten. Tvättvatten från 
askhanteringen och sotvatten kommer att samlas upp och omhändertas. 

7.3. Transporter 
Antalet bränsletransporter beräknas uppgå till ca 15 per dygn under driftsäsong, vilket motsvarar den 
maximala bränslemängden 500 GWh pellets. Med utrustning för NOx-reduktion tillkommer 
transporter av ammoniaklösning, vilka beräknas till i storleksordningen 10 per år. Mängden aska ökar 
med den tillsatta vattenmängden. Transporter av befuktad aska beräknas uppgå till ca 60 transporter 
per år. 
 
Under byggnationen tillkommer transporter av byggmaterial och avfall. 

7.4. Buller 
En bullerberäkning/mätning för Rya HVC och Gobigas utfördes senast hösten 2015.  
Den visade att vid samtidig normal drift av Rya HVC och Gobigas uppfylls bullervillkoret vid samtliga 
punkter för närmaste bostäder. 
 
Utrustning med hög ljudalstring utgörs framförallt av pelletskvarnar och fläktar, vilka liksom tidigare 
kommer att placeras inomhus eller förses med ljuddämpning. Nya rökgasrör kommer att 
dimensioneras för ett flöde anpassat för gällande bullerkrav. 
 
Den tillkommande askhanteringen innebär installation av stoftsändare och askbefuktare.  Det 
kommer att ställas krav på bullernivåer från utrustningen vid upphandlingen, så att riktvärden för 
buller kan innehållas. 
 
Under byggnationen kan momentana ljud och förhöjda ljudnivåer förekomma. Arbete kan periodvis 
komma att utföras kvällstid och enstaka tillfällen även nattetid. 

7.5. Damning 
Vid pulverberedning och hantering av aska kan finnas risk för damning, varför denna utrustning i 
möjligaste mån görs sluten.  

7.6. Energianvändning 
Pannorna kommer att optimeras för hög verkningsgrad genom krav vid upphandling av 
teknikleverantör. 
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Elförbrukande utrustning kommer om möjligt uppgraderas till mer energieffektiv utrustning. Det 
tillkommer utrustning för stoftsändning, askhantering och dosering av ammoniaklösning, men vid 
installation av endast en panna avgår också en del utrustning. 

7.7. Resurshushållning 
Med investering i ny utrustning möjliggörs fortsatt användning av biobränsle och dess bidrag till en 
fossilfri fjärrvärmeproduktion. 
 
Ammoniaklösning blir en ny tillsatskemikalie som kommer att användas för NOx-reduktion. 
 
Till askbefuktning kommer i huvudsak färskvatten att användas. Endast mindre mängd återvunnet 
vatten finns att tillgå från tvätt av askbefuktare. Återföring av aska till skog innebär ett bättre 
resursutnyttjande än om det omhändertas på en avfallsanläggning. 

7.8. Påverkan på miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer gällande luftkvalitet finns för NO2/NOX, SOx, CO, ozon, partiklar och ett antal 
andra parametrar. NO2 är den luftförorening där Göteborgs Stad har mest problem att klara MKN. 
Överskridanden förekommer både som tim- och dygnsmedel, framför allt längs de större 
trafiklederna, men mätningar visar på en svagt minskande trend. Stadens arbete med att förbättra 
luftkvaliteten riktar framför allt in sig på åtgärder som rör trafiken. För övriga parametrar klaras 
MKN.2 
 
Den planerade åtgärden innebär ett minskat utsläpp av NOX och i princip oförändrade transporter 
jämfört med nuläget. Ändringen innebär därmed en positiv påverkan på möjligheten att uppnå MKN 
för NO2. 

7.9. Risker 
Brand- och explosion är den väsentliga risken vid anläggningen. Detta inträffade i bränslesilon 2017 
varpå denna byggdes om och förseddes med ny explosionshämmande utrustning och larm för att öka 
säkerheten. Vid installation av ny panna och inre bränslehantering kommer skydd mot dessa risker 
ingå i leveransen, liksom en uppdatering av befintliga klassningsplaner (ATEX). 

8. Innehåll i MKB 
I miljökonsekvensbeskrivningen planeras ovanstående miljöpåverkan beskrivas, med ytterligare 
utveckling av följande områden: 
 

 Utsläpp till luft 

 Buller 

 Risker, ex brand och explosion, hantering av ammoniaklösning 

 Kostnads-nyttoanalys gällande fjärrvärme 

 Bedömning av efterlevnad av BAT-slutsatser och BREF-dokument 

                                                           
2 Luftkvaliteten i Göteborgsområdet, Årsrapport 2017, Miljöförvaltningen. 


