Miljörapport 2020
Rosenlundsverket

GÖTEBORG ENERGI AB
Miljörapport 2020
Rosenlundsverket

Diarienummer: 10-2021-0072

Sammanfattning
I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rosenlundsverket under år 2020. En
sammanfattning över drift och emissionsdata visas i tabellerna nedan.
Drifttid fjärrvärme1
produktion fjärrvärme:

191

h

processånga:

6 325

h

Förbrukad olja:

256

m3

Förbrukad naturgas

1 130

kNm3

Total bränsleenergi:

14

GWh

Avgiven energi

1

värme:

13

GWh

fjärrkyla:

42

GWh

Svaveldioxid (SO2):

1,3

ton

Kväveoxider (NOX):

2,4

ton

Koldioxid (CO2) fossilt:

3,3

kton

Stoft:

175

kg

Drifttid fjärrvärme avser drifttid inklusive start- och stopperioder.
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1. Grunddel
1.1 Uppgifter om verksamhetsutövaren
Verksamhetsutövare

Göteborg Energi AB

Organisationsnummer

556362-6794

1.2 Uppgifter om verksamheten
Anläggningsnummer

1480 - 1192

Anläggningsnamn

Rosenlundsverket

Fastighetsbeteckningar

Inom vallgraven 48:3

Besöksadress

Rosenlundsgatan 2

Kommun

Göteborg

Prövningsnivå

A

Huvudbranschkod

40.40-i Förbränningsanläggning > 300 MW

Kod enligt EG-förordning 166/2006

1.c. Värmekraftverk och andra
förbränningsanläggningar

Tillsynsmyndighet 9 kap MB

Miljö- och klimatnämnden i Göteborg

Tillsynsmyndighet 11 kap MB

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Miljöledningssystem

ISO 14001

Koordinater enligt SWERWF99 TM

6399724; 318514

1.3 Kontaktpersoner för anläggningen
Kontaktperson miljöfrågor

Karin Svenstig

Telefonnummer

031-62 62 39

E-postadress

karin.svenstig@goteborgenergi.se

Kontaktperson anläggningsfrågor

Peyman Etemad

Telefonnummer

031-62 60 71

E-postadress

peyman.etemad@goteborgenergi.se

1.4 Ansvarig för godkännande av miljörapport
Namn

Daniel Eklund

Telefonnummer

031-62 73 72

E-postadress

daniel.eklund@goteborgenergi.se

Postadress

Box 53

Postnummer

401 20

Postort

Göteborg
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2. Verksamhetsbeskrivning
2.1 Göteborg Energis fjärrvärme
Återvunnen värme utgör basen i Göteborgs fjärrvärmesystem, med energi från främst
industriella processer, avfallsförbränning och avloppsvatten. När utomhustemperaturen sjunker
tas produktionsanläggningar i drift. Göteborg Energi har flera olika anläggningar som medger en
flexibel produktion med olika typer av bränslen. En del produktionsenheter
(pannor/gasturbiner) går in tidigt i körordning och prioriteras därmed i de flesta fall när
utomhustemperaturerna sjunker och den återvunna värmen inte räcker till. Andra
produktionsenheter används när utomhustemperaturen sjunker ytterligare eller när de
prioriterade produktionsenheterna inte finns tillgängliga. I några anläggningar sker produktion
av kraftvärme, det vill säga både el- och värmeproduktion.

2.1.1 Fjärrkyla
Fjärrkyla distribueras med kallt vatten via ett eget rörsystem. Fjärrkylan produceras med olika
tekniker. På Rosenlundsverket produceras fjärrkyla med frikyla från älven,
absorptionskylmaskiner och kompressorkylmaskiner.

2.2 Allmänt om Rosenlundsverket
2.2.1

Fjärrvärmeverksamheten

Inom Rosenlundsverket finns fyra hetvattenpannor för värmeproduktion. Pannorna eldas vid
behov för att klara toppbelastningar samt som reserv för baslastproduktion. I en av
hetvattenpannorna (HP5) eldas naturgas i första hand, olja (Eo51) kan användas som
reservbränsle. I de andra tre pannorna (HP2, HP3, HP4) eldas endast olja (Eo5).
Pannorna är övertryckseldade med luftfläktar och brännare, men utan rökgasfläktar och
stoftavskiljare. Dessa pannor avger vardera en maximal värmeeffekt om 140 MW.
Eldningsoljan lagras i en cistern med volymen 4 400 m3. Cisternen är invallad och utrustad med
överfyllnadsskydd med direktlarm till ledningscentralen. Den totala invallade volymen rymmer
2 154 m3 och fyllningen av tanken begränsas därmed till 2 154 m3.
För produktion av processånga till atomisering och avgasningsändamål finns två mindre
naturgaseldade hjälpångpannor, ÅP3 och ÅP5. Det finns även en till mindre hjälpångpanna, ÅP4
som kan eldas med naturgas eller olja. ÅP4 är sedan 2016 tagen ur kontinuerlig drift på
obestämd framtid och avses endast användas om det skulle uppstå ett plötsligt avbrott i
naturgasförsörjningen.
Från hetvattenpannorna och hjälpångpannorna går separata rökgaskanaler till mynningen på en
gemensam skorsten. Skorstenens höjd är 98 meter och mynnar på nivån +110 meter över
stadens nollplan. Det är den stora skorstenen på anläggningen.
Hetvattenpannorna, HP2-5, har utrustning för vattensotning av konvektionsytorna. Om
pannorna behöver sotas beror på hur mycket de varit i drift. Vattnet från sotningen leds till en
tank varifrån det därefter töms med slamsugningsbil.

1

Eldningsolja 5 (Eo5) benämns numera som Eldningsolja rester av leverantören i säkerhetsdatablad, men har samma egenskaper som
Eo5. Fortsatt i rapporten bibehålls Eo5 som benämning för oljan.
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I anläggningen finns även två ångpannor, ÅP1 och ÅP2, vilka tidigare användes för
kraftvärmeproduktion, dvs produktion av både el och värme. År 2011 uppstod en tubläcka,
varför de då togs ur drift på obestämd framtid. Från varje ångpanna går separata rökgaskanaler
till mynningen på en gemensam skorsten, den mindre av de två skorstenarna på anläggningen.
Skorstenens höjd är 73 meter och mynnar på nivån +85 meter över stadens nollplan. De
turbiner som hörde till ÅP1 och ÅP2 togs bort 2019.
Rosenlundsverket fjärrövervakas från ledningscentralen på Sävenäsverket. Hetvattenpannorna
kan startas och stoppas från ledningscentralen. Under dagtid finns personal på plats i
anläggningen. Rondering, d.v.s. tillsyn, av anläggningen sker en gång per dygn enligt AFS 2017:3,
Användning och kontroll av trycksatta anordningar.
Det finns ett driftlaboratorium på Rosenlundsverket. Där utförs vattenanalyser på bland annat
avhärdat vatten samt matarvatten och pannvatten till hjälpångpannorna. Syftet med analyserna
och kontrollerna är att ställa in kemikaliedoseringen rätt för att säkerställa att vattenångcykeln
förses med rent vatten.
Tabell 1. Sammanfattande tabell över Rosenlundsverkets pannor.

Pannor

Installerad
bränsleeffekt
(MW)
75 + 75

Maximal avgiven
värmeeffekt
(MW)
87
+ 15 rökgaskond.

Bränsleslag

Idrifttagande

Naturgas

1954

HP 2

155

140

Eo5

1967

HP 3

155

140

Eo5

1967

HP 4

155

140

Eo5

1971

HP 5

155

140

Naturgas
(Eo5)

1976

ÅP3

3,4

2,8

Naturgas

1969

ÅP4

4

3,5

Naturgas
(Eo5)

1969

ÅP5

0,8

0,8

Naturgas

2016

778,2

669,1

ÅP 1+ 2
(Sedan 2011 tagna
ur drift)

Enbart processånga
Enbart processånga
(Tagen ur drift
sedan 2016)
Enbart processånga

Total effekt:

2.2.2

Fjärrkylaverksamheten

Från sommaren 2007 har fjärrkyla installerats vid Rosenlundsverket. Sex
absorptionskylmaskiner finns installerade om totalt ca 22 MW, se Tabell 2.
Absorptionskylmaskinerna producerar fjärrkyla ifrån fjärrvärme, se absorptionskylaprincipen i
Figur 1. Som köldmedium används litiumbromidlösning. Maskinerna körs som baslast under
sommarhalvåret eftersom det då finns överskott av spillvärme. Överskottet kommer från
industriernas restvärme.
Produktion och leverans av fjärrkyla var planerat att byggas ut till en produktionsanläggning
med en total kapacitet för ca 15 MW frikyla mot Göta älv, ca 22 MW absorptionskylmaskiner och
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ca 40 MW kompressorkylmaskiner. I dagsläget är det inte aktuellt med en utbyggnad av
fjärrkylaproduktion i Rosenlundsverket.
Teckenförklaring
Tg= Generatortemperatur
Tk=Kondensortemperatur
Tin=Temperatur in
Tut=Temperatur ut
Te=Evaporatortemperatur
Ta= Absorbatortemperatur

Figur 1. Principskiss över absorptionskyla.

Två stycken kompressorkylmaskiner (turbindrivna) på sammanlagt 10 MW finns installerade.
Kompressorkylmaskinerna går in som topplast efter absorptionskylmaskinerna under
sommarhalvåret. En kompressorkylmaskin fungerar enligt samma principer som ett kylskåp,
men i större skala. Som köldmedium används HFC, R134a. Eventuell påfyllning av köldmedia
redovisas i separat kontrollrapport enligt Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.
Förutom absorptionskylmaskiner och kompressorkylmaskiner finns även 10,5 MW frikyla.
Frikyla innebär att kallt vatten hämtas från Göta älv och får kyla fjärrkylavattnet. Kylproduktion
genom frikyla sker huvudsakligen under vinterhalvåret då temperaturen i älven är låg.
Från produktionsanläggningen distribueras kylan med vatten via ett markförlagt ledningsnät.
Kunderna använder kylan främst för inomhusklimat och processer. Framledningstemperaturen
är ca +6C och returtemperaturen ca +15C.
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Tabell 2. Sammanfattande tabell över Rosenlundsverkets installerade effekt för fjärrkylaproduktion.

Kylmaskiner
Absorptionskyla
Turbinkompressorer

Produktionskapacitet
(MW)
3*4
3*3,2
2*5

Frikyla

10,5

Total produktionskapacitet1:

31,6

2.3 Lokalisering
Rosenlundsverket är beläget vid Järntorget och Göta Älv på fastigheten Inom vallgraven 48:3.
Marknivån inom kvarteret är +12,5 m över stadens nollplan, (havets nivå är +10,0 m över
stadens nollplan).

Figur 2. Karta över området där Rosenlundsverket, markerat i svart, ligger.

Anläggningen är placerad ca 50 meter sydost om Göta Älv. Mellan älven och anläggningen finns
kaj samt lokalgata. Omedelbart söder om verket ligger Rosenlundsgatan och Rosenlundskanalen.
Öst, nordost, sydost och söder om anläggningen finns tät stadsbebyggelse, främst äldre kontorsoch bostadsfastigheter. Bebyggelsen i öst/nordost ligger på en höjd, varför plushöjden för taken
på de högst belägna fastigheterna är ca 60 meter. Runt hela anläggningen finns hårt
trafikbelastade gator. För fastigheten finns en detaljplan som vann laga kraft under 2015 och
som även gäller för området väster och norr om fastigheten.

1

Produktionskapaciteten uppgår endast till 31,6 MW då frikyla (10,5 MW) inte finns att tillgå då övriga maskiner körs.
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2.4 Huvudsaklig miljöpåverkan
Den mest betydande miljöpåverkan från anläggningen är utsläpp av rökgaser till luft.
Rökgaserna från eldning av naturgas och olja innehåller bland annat koldioxid, kväveoxider,
svaveloxider och stoft (partiklar). Påverkan på miljön blir därmed främst bidrag till
klimatförändringar, försurning och övergödning av mark och vatten. Verksamheten bidrar i
mindre omfattning till bildandet av marknära ozon samt påverkan på människors hälsa genom
stoftutsläpp.
Från anläggningen sker även utsläpp till vatten främst i form av kylvatten. Utsläppen från
anläggningen sker nästan uteslutande till Göta älv sedan avloppssystemet byggts om under
2010-2011. Endast en mindre del vatten går till spillvattennätet eller omhändertas som farligt
avfall, se mer under avsnitt 5.4 Utsläpp till vatten.
Buller från anläggningen kommer huvudsakligen från fläktar och skorstenarna.
Inom bolagets miljöledningssystem har miljöpåverkan från produktionsanläggningarna tagits
fram i form av miljöaspekter. För de betydande miljöaspekterna finns miljömål uppsatta.

2.5 Förändringar under året
Under året har följande förändringar gjorts i anläggningen med betydelse för yttre miljö:






Nytt ställverk för tryckhållning samt frekvensstyning av elmotorer har installerats.
Ställverket ersätter ett befintligt ställverk.
Pga höga stofthalter vid de periodiska mätningarna för HP2, HP3 och HP4 har
driftsrestriktioner lagts på pannorna vid de effekter där begränsningsvärdena för stoft
innehålls.
Lagning och rengöring har genomförts på rökgasrören samt konvektionsdelarna i HP2-4.
På grund av en olycka är ÅP5 otillgänglig sedan 1 juli.
Ombyggnation av utloppskanalen för kylvatten är genomförd. Ombyggnationen
omfattade inte ledningen utanför anläggningen utan endast interna ledningar för att
förbättra flödet i anläggningen.

3 Gällande beslut och föreskrifter
3.1 Gällande beslut, förelägganden och anmälningar
Nedan listas de tillstånd, förelägganden och anmälningar som verksamheten i dagsläget är
berörd av samt en sammanfattning av vad besluten innebär. För tidigare, nu överspelade,
förlägganden hänvisas till tidigare miljörapporter. Efterlevnaden av villkor redovisas under
avsnitt 3.3 nedan. Tillsynsmyndighet för anläggningen är Miljö- och klimatnämnden i Göteborg
samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län avseende vattenverksamhet.
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Tabell 3. Gällande beslut, förelägganden och anmälningar.

Datum

Beslutsmyndighet

Beslutet avser

2007-05-10

Miljödomstolen
M 632-05

2008-05-22

Miljööverdomstolen
M 4416-07

Deldom:
Tillstånd att inom fastigheten Inom
Vallgraven 48:3 i Göteborgs kommun driva
förbränningsanläggning för produktion av
energi med en högsta total installerad
tillförd effekt av 826 MW samt att uppföra
och driva en produktionsanläggning för
fjärrkyla inom och utom Rosenlundsverket
med en fullt utbyggd produktionskapacitet
om cirka 90 MW. Tillståndet omfattar även
rätt att från Göta älv bortleda vatten för
kylningsändamål intill en högsta mängd om
34 miljoner m3 per år.
Tillståndsbeslut
Miljööverdomstolen fastställer
miljödomstolens beslut i sin helhet, daterat
2007-05-10.

Beslutet vann laga
kraft 2008-06-19.
2010-02-11

Miljönämnden

Föreläggande
Föreläggande att inkomma med en anmälan
avseende markarbeten på fastigheten Inom
Vallgraven 48:3 mfl.

2011-01-24

Miljönämnden

Föreläggande
Föreläggande att utföra periodisk besiktning
på Rosenlundsverket varje år från och med
år 2011.

2012-04-03

Miljödomstolen
M 632-05

2012-06-11

Miljödomstolen
M 632-05

Dom
Mark- och miljödomstolen avslutar den i
domstolens deldom föreskrivna prövotiden
för fastställande av slutliga villkor för buller
samt åtgärdsbehov för att förhindra förlust
av fisk i kylvattenintaget.
Beslut
Fastställande av slutliga villkor för buller.

Beslutet vann laga
kraft 2012-07-13.
2015-11-18

Miljö- och klimatnämnden

2016-04-18

Miljö- och klimatnämnden

2016-05-03

Miljö- och klimatnämnden
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Beslut
Beslut från MF om dispens från mätning av
svaveldioxid för HP5
Beslut
MF svar på anmälan om installation av ÅP5
samt brännarbyte på ÅP3.
Beslut
Beslut om placering av mät- och
provtagningspunkter avseende HP2-5.
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Miljö- och klimatnämnden

Beslut
Beslut om dispens från mätning av
svaveldioxid från ÅP3 och ÅP5
Mark- och miljödomstolen Dom
Tillstånd enligt 11 kap till flytt av
kylvattenledning, muddring, mm.
Miljö- och klimatnämnden Beslut
Beslut om ny placering av mät- och
provtagningspunkter avseende ÅP3 och ÅP5
Miljö- och klimatnämnden Föreläggande
Förläggande om att genomföra
parallellmätningar (QAL2) över minst tre
dygn enligt standard SS-EN 14181:2014.

Under 2019 har beslut angående ändringstillstånd av utökning av vattendom tagits. Beslutet är
dock överklagat med avseende på en ändring av flöde i villkor 12.

3.2 Tillståndsgiven och installerad effekt
Anläggningen har ingen begränsning i produktion, däremot i total installerad effekt, se tabell 4.
Miljödomstolen har lämnat Göteborg Energi AB tillstånd enligt miljöbalken att driva
förbränningsanläggning för produktion av energi med en högsta total installerad tillförd effekt
av 826 MW samt att uppföra och driva en produktionsanläggning för fjärrkyla inom och utom
Rosenlundsverket med en fullt utbyggd produktionskapacitet om ca 90 MW.
Tabell 4. Tillståndsgiven och installerad effekt.

1

Tillståndsgiven effekt

Installerad effekt

Installerad tillförd bränsleeffekt: 826 MW

Installerad tillförd bränsleeffekt: 778,2 MW

Fjärrkyla produktionskapacitet: 90 MW

Installerad produktionskapacitet kyla:
31,61 MW

Produktionskapaciteten uppgår till 31,6 MW då frikyla (10,5 MW) inte finns att tillgå då övriga maskiner körs.
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3.3 Efterlevnad av villkor
I följande avsnitt redovisas vilka villkor som idag är aktuella för verksamheten följt av en
kommentar till hur villkoren efterlevs.
Tillståndsbeslut
Beslut av Miljödomstolen 2007-05-10 samt Miljööverdomstolen 2008-05-22, vann laga kraft
2008-06-19.

Villkor

Kommentar

1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig
överensstämmelse med vad sökanden angivit i
ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig
i målet, om inte annat framgår av
nedanstående villkor.

Verksamheten bedrivs i huvudsaklig
överensstämmelse med vad som angivits i
ansökningshandlingarna.

2. Till och med den 31 december 2007 gäller
de i Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2002:26) för utsläpp till luft av NOx
(uttryckt som NO2) och stoft angivna värdena
som riktvärden och därefter som gränsvärden.

Naturvårdsverkets föreskrift (2002:26)
upphörde att gälla 2015-12-31.
Då NFS 2002:26 har upphävts gäller inte
villkoret från och med 2016-01-01 för
verksamheten.

3. Till och med den 31 december 2007 gäller
de i Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2002:26) för utsläpp till luft av
svaveldioxid angivna värdena som riktvärden
och därefter som gränsvärden.

Naturvårdsverkets föreskrift (2002:26)
upphörde att gälla 2015-12-31.
Då NFS 2002:26 har upphävts gäller inte
villkoret från och med 2016-01-01 för
verksamheten.

4. Svavelhalten i den olja som eldas får som
riktvärde inte överskrida 0,3 %.

Enligt de bränsleanalyser som gjorts har
S-halten inte överskridit 0,3 vikts-%.

5. Oljeeldning i hetvattenpannorna 2, 3, 4 och
5 får endast ske för spets- och
reservlaständamål. När oljeeldning har skett,
skall detta anmälas till tillsynsmyndigheten.

Oljeeldning har endast skett i spets- och
reservendamål. Totalt har 5 anmälningar om
oljeeldning i hetvattenpanna/-or skickats in till
Miljöförvaltningen under året.

6. Vatten från rökgaskondenseringen, vatten
från backspolning av kondensfilter till
ångturbiner samt vatten från vattensotning av
pannor och regenerering av jonbytare skall
neutraliseras till 6,5<pH<9,5 innan utsläpp
sker till recipient eller spillvattennät.

Under året har inget vatten från
rökgaskondensering eller backspolning av
kondensfilter uppkommit eftersom ÅP1 och ÅP2
tagits ur bruk.
Sedan totalavsaltningsanläggningen byttes ut
mot avhärdarfilter som regenereras med salt
(NaCl) består regenereringsvattnet av vanligt
saltvatten som inte kräver någon neutralisering
för att hamna inom det tillåtna pH-spannet.
Sotvatten omhändertas som farligt avfall.
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Tillståndsbeslut
Beslut av Miljödomstolen 2007-05-10 samt Miljööverdomstolen 2008-05-22, vann laga kraft
2008-06-19.

Villkor

Kommentar

7. Kemiska produkter och avfall i
verksamheten skall förvaras på hårdgjord yta
alternativt vara försedda med sekundärt
skydd och i övrigt hanteras på sådant sätt att
eventuellt spill eller läckage kan samlas upp
och inte förorena mark eller vatten.

Cisternen för Eo5 är utrustad med
överfyllnadsskydd med direktlarm till
ledningscentralen.

8. Farligt avfall som uppstår i verksamheten
skall placeras i miljöstationer under tak och i
övrigt hanteras på sådant sätt att eventuellt
spill eller läckage inte förorenar mark eller
vatten.

Förvaring och hantering sker på föreskrivet
sätt.

9. Utrustning för att förhindra och begränsa
följderna av spill eller läckage skall finnas
tillgängligt och personalen skall hållas
utbildad för ändamålet.

Utrustning finns och personalen är utbildad.

10. Göteborg Energi AB skall i god tid före en
nedläggning av hela eller delar av
verksamheten lämna in en avvecklingsplan till
tillsynsmyndigheten.

Villkoret har inte varit aktuellt under 2020.

11. Göteborg Energi AB skall inge ett förslag
till nytt kontrollprogram i vilket beskrivs hur
besiktning och kontroll – såsom
utsläppskontroll med angivande av mätmetod,
frekvens och utvärderingsmetod – skall ske av
verksamheten och utsläpp från denna.
Förslag till nytt kontrollprogram skall lämnas
till tillsynsmyndigheten senast sex månader
efter det att denna dom vunnit laga kraft.

Ett kontrollprogram har upprättats för
anläggningen och lämnades in till
tillsynsmyndigheten inom föreskriven tid.
Kontrollprogrammet uppdateras löpande när
behov finns.

12. Anordningar för intag av vatten för
kyländamål skall utformas så att
strömningshastigheten inte överstiger
0,5 m/sek och spaltvidden i inloppssilen skall
vara maximalt 20 mm.

Anordningen är uppförd enligt dessa krav.

13. Arbetena med anläggande av ledning för
bortledande av kylvatten skall vara utförda
inom 2 år från det att domen vunnit laga kraft,
annars förfaller tillståndet.

Arbetet är slutfört. Villkoret är inte längre
aktuellt.

14. Anspråk i anledning av oförutsedd skada
får framställas inom fem år från arbetstidens
utgång. Denna tid gäller även de befintliga
anläggningarna och anordningarna för
bortledning av vatten från Göta älv som
lagligförklarats genom denna dom.

Villkoret är inte aktuellt.
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Tillståndsbeslut
Beslut av Miljödomstolen 2007-05-10 samt Miljööverdomstolen 2008-05-22, vann laga kraft
2008-06-19.

Villkor

Kommentar

15. Tillståndet får tas i anspråk även om
domen inte vunnit laga kraft. Detta förutsätter
dock att sökanden ställer säkerhet hos
Länsstyrelsen i Västra Götalands län för den
ersättning som kan komma att utgå om domen
ändras.

Tillståndet har vunnit laga kraft och villkoret är
inte längre aktuellt.

16. Prövningsavgiften fastställs till
etthundrafyrtiotusen (140 000) kr. Avgiften är
betald.

Villkoret är inte längre aktuellt.

17. Verksamheten får senast 18 månader från
det att denna dom vunnit laga kraft inte ge
upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus
vid närmaste bostad under driftperioden majseptember än 45 dB(A) nattetid (kl. 22-07)
och 50 dB(A) övrig tid samt till högre
ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmaste
bostad under driftperioden oktober-april än
50 dB(A) hela dygnet. Momentana ljud
nattetid får inte överskrida 55 dB(A) vid
närmaste bostad oavsett driftperiod.

Kontroll av bullret från anläggningen genom
mätning vid bullerkällorna (närfältsmätning)
samt beräkningar utfördes 2019. Kontrollen
visade att Göteborg Energi klarar
bullervillkoret.

De angivna värdena ska kontrolleras genom
mätning vid bullerkällorna (närfältsmätning)
och beräkningar eller genom mätning vid
berörda bostäder (immissionsmätning).
Kontroll ska ske så snart det har skett
förändringar i verksamheten som kan medföra
ökade bullernivåer, dock minst vart tredje år.
Under genomförandetiden ska bullervärden
angivna i provisoriska föreskriften P1,
miljödomstolens deldom M 632-05 meddelad
den 10 maj 2007 gälla för verksamheten.
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Efterlevnad av aktuella förordningar, föreskrifter och slutsatser
om bästa möjliga teknik

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport ska följande föreskrifter
och förordningar, enligt tabellen nedan, sammanfattas och efterlevnaden för aktuellt år
kommenteras.
Tabell 5. Tabellen visar hur verksamheten berörs av de förordningar och föreskrifter som ska redovisas i miljörapporten.

Föreskrifter och förordningar

Aktuell

Förordning om stora förbränningsanläggningar, SFS 2013:252
Förordning om förbränning av avfall, SFS 2013:253
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken,
när avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2
Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av
avloppsvatten från tätbebyggelse, NFS 2016:6
Förordning om användning av organiska lösningsmedel,
SFS 2013:254
Miljöprövningsförordningen, tillståndsplikt enligt 29 kap, SFS
2013:251

Ej aktuell

X
X
X
X
X
X

3.4.1 Förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar
Förordningen om stora förbränningsanläggningar reglerar utsläpp till luft från
förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt över 50 MW. Begränsningsvärdena i
förordningen började gälla 2016-01-01 för Rosenlundsverket.
Då anläggningens olika förbränningsanläggningar som fortfarande är i drift släpper ut
rökgaserna genom olika rökgaskanaler, men i samma skorsten, anses anläggningen vara en stor
förbränningsanläggning. Rosenlundsverket fick sitt första beslut enligt miljöskyddslagen före 1
juli 1987, vilket innebär att anläggningen är en 1987-anläggning.
3.4.1.1
Kontroll av utsläpp
Kontinuerlig övervakning av kväveoxider, stoft och kolmonoxid sker i enlighet med
förordningen på HP5. Mätutrustningen kontrolleras i enlighet med standarden SS-EN
14181:2004 genom mätning av ackrediterat mätlaboratorium.
Den återstående livslängden för HP2, HP3 och HP4 bedöms understiga 10 000 driftstimmar med
nuvarande förutsättningar, vilket innebär att kontinuerlig mätning enligt SFS 2013:252 inte
krävs för dessa pannor. Befintlig mätutrustning för NOx, stoft och SO2 har dock valts att behållas.
Instrumenten för stoft används endast för intern uppföljning och kraven i förordningen
kontrolleras med hjälp av periodisk mätning för HP2, HP3 och HP4.
Mätutrustningen för HP2-5 kontrolleras i enlighet med standarden SS-EN 14181:2014 genom
mätning av ackrediterat mätlaboratorium. För utförda mätningar under året, se stycke 4.3.
ÅP5 mäts periodiskt var sjätte månad och ÅP3 då pannan har varit i drift högst 700
drifttimmar/år från föregående mätning, dock aldrig senare än ett år efter föregående mätning.
Rapport från de periodiska mätningarna under 2020 finns i bilaga 1 och 2. Eftersom ÅP5 har
varit otillgänglig sedan 1 juli 2020 är endast en mätning genomförd under 2020. Då det inte
finns kontinuerlig uppföljning av ÅP3 samt ÅP5 är det svårt att följa upp pannornas drifttimmar
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utan start och stopperioder. ÅP5 är tänkt som anläggningens baslast och bedöms vara i
kontinuerlig drift dygnet runt. I och med detta bedöms antal drifttimmar för pannan vara
ungefär densamma som drifttid utan start och stopp. ÅP3 har under året haft en intermittent
drift med mycket start och stopp då pannans minimilast överskrider basbehovet i anläggningen..
Trots detta görs bedömningen att antal drifttimmar för pannan är ungefär detsamma som
drifttid utan start och stopp. Från och med att ÅP5 blev otillgänglig har ÅP3 använts för baslast
på anläggningen
För ett kalenderår anses begränsningsvärdena följas om:
1. inget validerat månadsmedelvärde överskrider begränsningsvärdet,
2. inget validerat dygnsmedelvärde överskrider 110 procent av begränsningsvärdet,
3. minst 95 procent av de validerade timmedelvärdena understiger 200 procent av
begränsningsvärdet.
I beräkningen av de medelvärden som avses ovan ska det inte ingå mätvärden som har uppmätts
under en start- eller stopperiod.
För kontinuerlig mätning gäller att genomsnittsvärden för timmar, dygn och månader ska
valideras för mätosäkerhet genom att multiplicera kolmonoxid med 0,9, svaveldioxid med 0,8,
kväveoxider med 0,8 och stoft med 0,7. De validerade värdena ska jämföras med
begränsningsvärdena.
Om det inte krävs kontinuerliga mätningar ska resultaten från andra mätningar eller från
förfaranden som används för att kontrollera utsläppen visa att begränsningsvärdena inte har
överskridits.
För HP2-4 samt HP5 vid oljeeldning gäller, förutsatt att de enskilda pannornas drifttimmar är
färre än 1 500 h/år beräknat som ett rullande medelvärde under en femårsperiod,
begränsningsvärdena i 48 § 2 stycket samt 59 § 1 stycket. I nedanstående tabell redovisas
drifttimmar som ett rullande 5-årsmedel för pannorna HP2-5.
Tabell 6. Drifttider rullande 5-årsmedel exklusive start/stopp

Panna

HP2
HP3
HP4
HP5

Max antal drifttimmar
Drifttimmar
exkl. start/stopp
exkl. start/stopp
Rullande 5-årsmedel Rullande 5-årsmedel
1 500
8
1 500
6
1 500
8
1 500
116

Drifttimmar
exkl. start/stopp
2020
6
6
7
69

Dygn då fler än tre timmedelvärden är felaktiga på grund av brister i mätsystemet anses ogiltiga.
Om fler än tio dygn är ogiltiga under ett år ska verksamhetsutövaren vidta lämpliga åtgärder för
att förbättra mätsystemets tillförlitlighet. Under 2020 har inga dygn räknats bort.
Under 2016 skickade Göteborg Energi in en redogörelse till tillsynsmyndigheten angående
beräkning och uppföljning av dygns- och månadsmedelvärden. Miljöförvaltningen meddelade
2017-04-24 att de godtar förslagen. I nedanstående tabeller redovisas därmed maxvärden som
uppfyller definitionerna: timmedelvärde erhålls efter en timmes stabil drift, med minst 40
minuters giltiga värden, dygnsmedel erhålls efter 2/3 stabil drift under ett dygn och
månadsmedel erhålles efter sju dygns stabil drift. Då HP2-5 inte har gått mer än enstaka timmar
har inte kriterierna för månadsmedelvärden eller dygnsmedelvärden uppfyllts för någon av
pannorna. I avsnitt 3.4.1.2 till 3.4.1.5 redovisas därför endast timmedelvärdena.
För 2020 redovisas följande emissioner:
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HP2

Tabell 7. Emissioner från kontinuerlig mätning för HP2 enligt SFS 2013:252 under 2020.

Parameter Typ av värde

Begränsningsvärde
(mg/Nm3

Maxvärde efter
validering

Maxvärde före
validering

(mg/Nm3 vid 3 % O2)

(mg/Nm3 vid 3 %
O2)

vid 3 % O2)

NOx

Månadsmedel
Dygnsmedel
Timmedel

400
440
Minst 95% under 800

423

528

SO2

Månadsmedel
Dygnsmedel
Timmedel

400
440
Minst 95% under 800

378

473

Tabell 8. Emissioner från periodisk mätning för HP2 enligt SFS 2013:252 under 2020.

Parameter Typ av värde

Begränsningsvärde
(mg/Nm3

Stoft

Begränsningsvärde

vid 3 % O2)

Uppmätt värde
(mg/Nm3 vid 3 %
O2)

20

136

Vid emissionsmätningarna som genomfördes i december 2020 uppmättes höga halter av stoft.
Dock konstaterades det vid mättillfället att det syntes rostflagor på stoftfiltren vilket bidrog till
de höga halterna. Pannan har endast körts i samband med mätningen. På grund av de höga
stofthalterna lades körförbud på pannan. Efter mätning har en grundlig rengöring gjorts och nya
mätningar genomfördes sedan i januari 2021.
3.4.1.3

HP3

Tabell 9. Emissioner från kontinuerlig mätning för HP3 enligt SFS 2013:252 under 2020.

Parameter Typ av värde

Begränsningsvärde

Maxvärde efter
validering

Maxvärde före
validering

(mg/Nm3 vid 3 % O2)

(mg/Nm3 vid 3 %
O2)

(mg/Nm3 vid 3 % O2)

NOx

Månadsmedel
Dygnsmedel
Timmedel

400
440
Minst 95% under 800

477

596

SO2

Månadsmedel
Dygnsmedel
Timmedel

400
440
Minst 95% under 800

355

443

Tabell 10. Emissioner från periodisk mätning för HP3 enligt SFS 2013:252 under 2020.

Parameter Typ av värde

Begränsningsvärde
(mg/Nm3

Stoft

Begränsningsvärde

vid 3 % O2)

20

17

Uppmätt värde
(mg/Nm3 vid 3 %
O2)

48
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Under 2020 har HP3 endast körts då en AST-mätning genomfördes på pannan i december. ASTmätningen med avseende på stoft blev inte godkänd och det kontinuerliga instrumentet har
därför inte använts för uppföljning gentemot SFS 2013:252. De värden som redovisas i tabell 10
är de uppmätta värdena som genomfördes av ackrediterad mätfirma vid AST-mätningen. På
samma sätt som för HP2 konstaterades det vid mättillfället att det syntes rostflagor på
stoftfiltren vilket bidrog till de höga halterna. På grund av de höga stofthalterna lades körförbud
på pannan. Efter mätning har en grundlig rengöring gjorts och nya mätningar genomfördes
sedan i januari 2021.
3.4.1.4

HP4

Tabell 11. Emissioner från kontinuerlig mätning för HP4 enligt SFS 2013:252 under 2020.

Parameter Typ av värde

Begränsningsvärde
(mg/Nm3

Maxvärde efter
validering

Maxvärde före
validering

(mg/Nm3 vid 3 % O2)

(mg/Nm3 vid 3 %
O2)

vid 3 % O2)

NOx

Månadsmedel
Dygnsmedel
Timmedel

400
440
Minst 95% under 800

391

489

SO2

Månadsmedel
Dygnsmedel
Timmedel

400
440
Minst 95% under 800

381

476

Tabell 12. Emissioner från periodisk mätning för HP4 enligt SFS 2013:252 under 2020.

Parameter Typ av värde

Begränsningsvärde
(mg/Nm3

vid 3 % O2)

Uppmätt värde Avgiven effekt
(MW)
(mg/Nm3 vid 3 %
O2)

Stoft

Begränsningsvärde

20

14

Ca 48

I december 2019 samt januari 2020 genomfördes QAL2 på HP4. Då mätningarna inte uppvisade
godkänt resultat med avseende på stoft användes istället resultaten till en periodisk mätning. Då
det uppmättes höga halter vid full effekt sattes en driftbegränsning på pannan till en effekt på 50
MW vilket är en effekt där begränsningsvärdet klarades. Precis som för HP2 och HP3 syntes
visuella rostflagor på proverna.
3.4.1.5

HP5

Tabell 13. Emissioner från kontinuerlig mätning för HP5 enligt SFS 2013:252 under 2020 vid drift på naturgas.

Parameter Typ av värde

Begränsningsvärde
(mg/Nm3

vid 3 % O2)

Maxvärde efter
validering

Maxvärde före
validering

(mg/Nm3 vid 3 % O2)

(mg/Nm3 vid 3 %
O2)

NOx

Månadsmedel
Dygnsmedel
Timmedel

100
110
Minst 95% under 200

74

93

CO

Månadsmedel
Dygnsmedel
Timmedel

100
110
Minst 95% under 200

9,3

10
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5
5,5
Minst 95% under 10

0,14

0,2

HP5 har endast provstartats på Eo5 under året och har inga registrerade drifttimmar exkl.
start/stopp. Därmed redovisas inga halter från oljeeldning i pannan.
3.4.1.6
ÅP3
Periodisk mätning av ÅP3 har utförts under året och resultatet redovisas i tabellen nedan.
Tabell 14. Emissioner för ÅP3 enligt SFS 2013:252 under året vid drift på naturgas.

Parameter Typ av värde
NOx
CO
Stoft

Månadsmedel
Månadsmedel
Månadsmedel

Begränsningsvärde

Uppmätt värde

(mg/Nm3 vid 3 % O2)

(mg/Nm3 vid 3 % O2)

100
100
5

88
1,5
<2

3.4.1.7
ÅP4
Under 2020 har det endast varit provdrift på ÅP4 och några emissioner från pannan redovisas
därför inte.
3.4.1.8
ÅP5
Periodisk mätning av ÅP5 har utförts vid ett tillfälle under året då det endast var drift under
halva året.
Tabell 15. Emissioner för ÅP5 enligt SFS 2013:252 under 2020.

Parameter Typ av värde

Begränsningsvärde
(mg/Nm3

vid 3 % O2)

Högsta uppmätta
värde
(mg/Nm3 vid 3 % O2)

NOx
CO
Stoft

Månadsmedel
Månadsmedel
Månadsmedel

100
100
5

52
2,4
< 1,8

3.4.1.9
Dispens från att mäta svaveldioxid
Göteborg Energi har fått dispens från att mäta halten svaveldioxid i rökgaserna vid förbränning
av naturgas från HP5, ÅP3 och ÅP5. Naturgas innehåller inget svavel, men för att upptäcka
läckage tillsätts tetrahydrotiofen, som innehåller en liten mängd svavel. Enligt beräkning är
svaveldioxidhalten mindre än 0,016 mg/Nm3 i rökgaserna, vilket är mindre än
begränsningsvärdet 35 mg/Nm3. Enligt dispensen för HP5 ska förbrukad mängd naturgas samt
halten tetrahydrotiofen i naturgasen redovisas i miljörapporten. För ÅP3 och ÅP5 ska den
beräknade mängden svaveldioxid som släpps ut utifrån förbrukad mängd naturgas samt halten
tetrahydrotiofen redovisas. Redovisning sker under punkt 5.3.3.

3.4.2 Efterlevnad av slutsatser om bästa möjliga teknik
Industriutsläppsförordningen omfattar bl. a slutsatser om bästa tillgängliga teknik. BATslutsatser för stora förbränningsanläggningar (LCP BAT) offentliggjordes 2017-08-17 i EUT
(Europeiska unionens officiella tidning). Slutsatserna innehåller utsläppsvärden, s k BAT-AEL,
som ska klaras vid normal drift senast fyra år efter offentliggörandet, dvs 2021-08-17. Även
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horisontella slutsatser samt sidoslutsaster ska följas från denna tidpunkt förutsatt att det
offentliggjorts senast samma dag som huvudslutsatsen (LCP BAT). Inga sådana slutsatser berör
anläggningen.
Bedömning av hur verksamheten uppfyller BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar
ska redovisas i miljörapport f o m verksamhetsår 2018. BAT-AEL bedöms klaras, se bilaga 3.

3.5 Övriga gällande beslut
3.5.1 Tillstånd för transport av farligt avfall
Göteborg Energi har tillstånd för transport på väg av farligt avfall som uppkommer i den egna
verksamheten, med stöd av avfallsförordningen (2011:927).
Tabell 16. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillstånd för transport av farligt avfall.

Datum

Beslutsmyndighet

Beslut

2020-08-26

Länsstyrelsen
Västra Götalands län

Länsstyrelsen har i beslut daterat 2020-0826, gett Göteborg Energi AB tillstånd till
vägtransport av farligt och icke-farligt avfall,
med stöd av 36 § avfallsförordningen
(2011:927). Tillståndet gäller t.o.m. 2025-0825 och omfattar styckegods- och
flakstransport av farligt och icke-farligt
avfall.

3.5.2 Tillstånd enligt lagen om handel med utsläppsrätter
Anläggningen har tillstånd till utsläpp av koldioxid.
Tabell 17. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillstånd till utsläpp av koldioxid.

Datum
2016-06-02

Beslutsmyndighet
Länsstyrelsen
Dnr: 536-19306-2016

Beslut
Tillståndsnummer SE-14-563-059267-2004
Tillstånd till utsläpp av växthusgaser enligt lag
(2014:1199) om handel med utsläppsrätter,
Göteborg Energi AB – Rosenlunds
kraftvärmeverk i Göteborgs kommun.

Efterlevnad av tillståndet följs upp vid den årliga koldioxidverifieringen.

4 Åtgärder för att säkra drift och kontrollfunktioner
4.1 Egenkontroll
Anläggningen omfattas av Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
Som verktyg använder Göteborg Energi AB bland annat ett integrerat kvalitets- och
miljöledningssystem för att säkerställa att förordningen följs. Detta bygger till stor del på
gemensamma rutiner och instruktioner för olika produktionsanläggningar men även specifika
rutiner och instruktioner för Rosenlundsverket. Relevanta parametrar redovisas i
miljörapporten.
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Förutom den gemensamma egenkontrollen finns ett kontrollprogram upprättat för
Rosenlundsverket. Detta omfattar bl.a. rapportering av driftstörningar, tillfälliga utsläpp samt
funktions- och driftskontroll.

4.1.1 Egenkontroll av utsläpp till vatten
I anläggningen finns två oljeavskiljare. Oljeavskiljarna kontrolleras årligen. Se mer under stycke
4.4 Kontroll av oljeavskiljare och larm.
Tvättvatten från tvätt av plattväxlarna släpps ut i spillvattennätet. Enligt överenskommelse med
Gryaab under 2016 ska tvättvattnet framöver provtas en gång per år och resultatet ska jämföras
med kraven i Svenska Vatten Publikation P95, Råd vid mottagande av avloppsvatten från
industri och annan verksamhet. Vid avvikande resultat kommuniceras det med Gryaab. Då
tvättvattnet har uppvisat förhöjda halter av bland annat koppar släpps enligt överenskommelse
med Gryaab endast sköljvattnet till Gryaab medans tvättvattnet tas omhand som avfall. Göteborg
Energi arbetar för att minska halterna av metaller i vattnet för att återigen kunna släppa allt
vatten till Gryaab.

4.1.2 Egenkontroll av utsläpp till luft
För egenkontroll av emissioner finns följande instrument för kontinuerlig mätning installerade:


Kväveoxider (NO)

Extraktiv mätning, (IR) fabrikat ABB för för HP5. Hetvattenpannorna
HP2, HP3 och HP4 har installerat instrument för kontinuerlig
extraktiv mätning av fabrikat SICK.



Kolmonoxid (CO)

Extraktiv mätning (IR) av fabrikat ABB för HP5. Ingen mätning på
HP2-4.



Syre (O2)

Extraktiv mätning (paramagnetisk) av fabrikat ABB för HP5. På HP24 finns mätning av fabrikatet SICK.



Stoft

Insitumätning av fabrikat SICK finns för HP2-5 (för HP2-4 används
dessa instrument endast för intern uppföljning).



Svaveldioxid (SO2)

Extraktiv mätning (IR) av fabrikat SICK för HP2-4.

Signaler från mätinstrumenten går till driftdatorn. O2 mäts i volymprocent och används som
underlag till ovanstående beräkningar.

4.2 Periodisk besiktning
Metod för genomförande samt intervall för periodiska besiktningar regleras i rutin. Enligt
föreläggande från Miljönämnden 2011-01-24 samt enligt rutin ska Rosenlundsverket besiktigas
varje år av oberoende konsult.
I oktober 2020 genomfördes periodisk besiktning vid Rosenlundsverket. Besiktningen
resulterade i två anmärkningar och fjorton förbättringsförslag. Anmärkningarna och
förbättringsförslagen är inlagda i Göteborg Energis system för avvikelsehantering och hanteras
enligt gällande rutin.
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4.3 Kontroll av mätsystem för emissioner
4.3.2 QAL2
Syftet med QAL2 är att kalibrera mätsystemet. QAL2 utförs minst vart femte år och däremellan
görs årlig AST-mätning. Under 2020 har QAL2 med avseende på NOx och SO2 genomförts på
HP4. Dessa mätningar påbörjades i december 2019 men avslutades på grund av problem med
pannan i januari 2020. Rapporten från dessa mätningar redovisades i miljörapporten för 2019

4.3.3 AST
Syftet med AST-kontrollen är att utvärdera om mätsystemets kalibreringsfunktion fortfarande
är giltig. Under året har AST-kontroll utförts på HP2 med avseende på NOx och SO2, HP3 med
avseende på NOx, SO2 och stoft samt för HP5 med avseende på NOx, CO och stoft. Mätningarna
genomfördes med godkänt resultat för alla parametrar förutom för stoft för HP3 där
mätsystemet blev underkänt. Mätrapporterna redovisas i bilaga 4 och 5.

4.3.4 Jämförande mätning
Enligt NFS 2016:13, skall mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av
kväveoxider vid energiproduktion kontrolleras genom jämförande mätning. Jämförande
mätning skall utföras minst en gång per år om nyttig producerad energi överstigit 25 GWh. Om
drifttiden understiger 2000 timmar får jämförande mätning ske var 2000:e timme dock minst
vart tredje år. Under 2020 översteg inte den nyttiga producerade energin 25 GWh (gäller per
panna) och ingen jämförande mätning redovisas därför med miljörapporten.

4.4 Kontroll av oljeavskiljare och larm
Enligt rutiner som gäller oljeavskiljare på alla anläggningar som Göteborg Energi ansvarar för,
ska behörig extern besiktningsman årligen kontrollera larm, slam- och oljenivåer. Vart femte år
ska en mer omfattande besiktning göras av behörig besiktningspersonal, där hela avskiljaren
töms och besiktningsmannen stiger ner i den för att kontrollera systemets täthet och skick.
Utöver den externa besiktningen gör Göteborg Energi en intern kontroll en gång om året av
larm, nivåvakter etc. i oljeavskiljarna samt vid pumpgropar där oljelarm finns installerat.
Tabell 18. Sammanställning över oljeavskiljare och den kontroll som utförts av extern part.

Kontroll av oljeavskiljare
Benämning

Senaste kontroll

Kommentar

Oljegården

2020-09-30

Olja: 0 cm

R1.GE0.V6-TX0001

(1-årsbesiktning)

Slam: 1 cm
Larm: ok

Turbinhallen

2020-09-30

Olja: 0 cm

R1.GE0.V6-TX0003

(1-årsbesiktning)

Slam: 0 cm
Larm: ok

4.5 Åtgärder som vidtagits för att minska risker
Göteborg Energi AB utvärderar kontinuerligt genom sitt miljöledningssystem sin verksamhets
påverkan på miljön. I enlighet med miljöbalken och förordningen om egenkontroll har bolaget i
miljöledningssystemet rutiner och instruktioner för att fortlöpande och systematiskt undersöka
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och bedöma riskerna med verksamheten. För produktionsanläggningarna finns en plan för
genomförandet av riskanalyser avseende yttre miljö. Dessa sker vart tredje år eller oftare vid
t.ex. förändringar i verksamheten. Åren däremellan sker uppföljning av att planerade åtgärder
genomförs.
Rosenlunds riskanalys delas in i tre delområden där ett delområde riskbedöms årligen.
Under 2020 har inga större riskminskande åtgärder genomförts på anläggningen.

5 Sammanfattning av miljöpåverkan
5.1 Drifttid, bränsleförbrukning och produktion
En sammanfattande tabell för Rosenlundsverket över drifttid, bränsleförbrukning och avgiven
energi under år 2020 visas nedan.

5.1.1 Fjärrvärme
Tabell 19. Sammanställning över drifttider, bränsleförbrukning, tillförd och avgiven energi.

Pannor

Drifttimmar
exkl.
start/stopp
(h)

Drifttid1

Tillförd
bränsleenergi

Avgiven
energi 2

(GWh)

(GWh)

HP 2

6

8

-

70

0,8

0,7

HP 3

6

10

-

88

0,9

0,8

HP 4

7

11

-

97

1,0

0,9

HP 5

69

162

700

-

7,2 (NG)

6,5

(h)

Förbrukat bränsle
Naturgas
Eo5
(kNm3)
(m3)3

0 (Eo5)
ÅP3 Processånga

3 044

3 044

329

-

3,4

3,1

ÅP4 Processånga

0

5

-

1

0,006

0,006

ÅP5 Processånga

3 276

3 276

101

-

1,0

0,9

Totalt

6 408

6 516

1 130

256

14

13

Som beräkningsgrund har nedanstående värmevärden använts.

1

För HP2-5 avser drifttid här tid då värme levererats ut på fjärrvärmenätet.
värme från ÅP3-5 är endast för intern process.
3
För att rengöra Eo5-systemet används Eo1 som matas in i bränslesystemet och förbränns. Totalmängden Eo5 kan därför utgöras av en
mindre del Eo1.
2 Avgiven
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Tabell 20. Värmevärden för naturgas och Eo5.

Bränsle

Värmevärde

Naturgas

37,0761

GJ/kNm3

10,82

MWh/m3

Eo5

Enhet

5.1.2 Fjärrkyla
Tabell 21. Driftdata för fjärrkyla. Siffrorna är totalt för absorptions-, kompressor- och frikyla.

Fjärrkyla

Kylvattenuttag

Förbrukad el

(m3)

(MWh)

9,6 milj

Förbrukad
fjärrvärme
(GWh)
31,6

4 696

Producerad kyla
(GWh)
41,9

5.2 Driftstörningar och vidtagna åtgärder
I följande avsnitt redovisas driftstörningar eller liknande händelser som lett eller hade kunnat
leda till olägenhet för människors hälsa eller miljö.


Under 2020 har det i samband med emissionsmätningar på HP2-4 upptäckts att det
följer med rostflagor med emissionerna. Detta har lett till driftsrestriktioner på
pannorna samt att rengöring har genomförts. Miljöförvaltningen har informerats om
restriktionerna.

5.3 Utsläpp till luft
Här redovisas den årliga mängden utsläpp av kväveoxider, koldioxid, svaveldioxid och stoft till
luft baserat på mätningar och/eller beräkningar.
Hur stora utsläppen blir under året beror till största delen på hur kallt året har varit och
följaktligen hur mycket anläggningen har behövt vara i drift. Förutom utomhustemperaturen
kan även driftstörningar i andra anläggningar eller anläggningsdelar, effektbehov i nätet, läckor i
nätet etc. innebära att Rosenlundsverkets pannor behöver vara i drift. Under 2020 har HP2-4
endast körts i samband med lagstadgade emissionsmätningar.

1

Källa: Årsmedelvärde från naturgasleverantör Swedegas.
på en bränsleanalys från 2020. Under 2020 skedde inga leveranser av olja till Rosenlundsverket.

2 Baseras
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5.3.1 Kväveoxidutsläpp
Tabell 22. Kväveoxidutsläpp, NOx, räknat som NO2.

Pannor

Bränsle

Emissionsfaktor NOx

NOx

HP2

Eo5

(mg/Nm3)
472

(kg)
374

HP3

Eo5

570

565

HP4

Eo5

484

531

HP5

Naturgas

78

616

Eo5
ÅP3

Naturgas

88

299

ÅP4

Eo5

511

3

ÅP5

Naturgas

52

56

Totalt:

2 444

Den totala mängden kväveoxider för HP2-5 har beräknats utifrån den uppmätta halten
(medelvärde) i rökgaserna i den kontinuerliga mätningen.
För ÅP3, ÅP4 och ÅP5 har den totala mängden kväveoxider räknats fram från den uppmätta
halten vid de periodiska mätningarna.

5.3.2 Koldioxidutsläpp
Tabell 23. Koldioxidutsläpp.

Pannor, bränsle

HP5, ÅP3, ÅP5 (Naturgas)
HP2-5, ÅP4 (Eo5)

Emissionsfaktor
CO2

CO2
(ton)

(g/MJ bränsle)
56,89

2 548

76,2

757

Totalt:

3 306

Den totala mängden koldioxid är beräknad utifrån bränsleförbrukningen och emissionsfaktorer
för respektive bränsle. Emissionsfaktorn för Naturgas, Eo1 samt Eo5 är enligt Naturvårdsverkets
referenslista över emissionsfaktorer och värmevärden.
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5.3.3 Svaveldioxidutsläpp
Svavelutsläpp från Rosenlundsverket härrör från Eo5 samt en mycket liten mängd från
odöriseringsmedlet tetrahydrotiofen i naturgasen.
Tabell 24. Svaveldioxidutsläpp.

Pannor

Bränsle

HP2

Eo5

Emissionsfaktor
SO2
(mg/Nm3)
468

SO2
(kg)

HP3

Eo5

434

430

HP4

Eo5

472

514

HP5

Naturgas

0,016

0,01

Eo5

-

-

ÅP3

Naturgas

0,016

0,005

ÅP4

Eo5

286

2

ÅP5

Naturgas

0,016

0,002

Totalt:

1 317

371

Den totala mängden svaveldioxid för HP2-4 har beräknats utifrån den uppmätta halten
(medelvärde) i rökgaserna i den kontinuerliga mätningen. För ÅP4 har den totala mängden
svaveldioxid räknats fram från den uppmätta halten vid de periodiska mätningarna.
Vid naturgaseldning i HP5, ÅP3 och ÅP5 har den totala mängden svaveldioxid beräknats fram
utifrån svavelhalten i tetrahydrotiofen respektive halten tetrahydrotiofen i naturgasen. I
produktbladet för naturgasen anges halten tetrahydrotiofen till <0,0018%. Som emissionsfaktor
för svavel i naturgas används 0,008 mg/Nm3, vilket motsvarar 0,016 mg/Nm3 svaveldioxid.

5.3.4 Stoftutsläpp
Tabell 25. Stoftutsläpp.

Pannor

Bränsle

HP2

Eo5

Emissionsfaktor Stoft
(mg/MJ bränsle)
28

HP3

Eo5

14

48

HP4

Eo5

9

33

HP5

Naturgas

0,3

8

Eo5

-

ÅP3

Naturgas

0,6

7

ÅP4

Naturgas

16

0,4

ÅP5

Naturgas

0,5

2

Totalt:

175
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Den totala mängden stoft för HP2-4 har beräknats med hjälp av den uppmätta halten i
rökgaserna vid den periodiska mätningen.
Den totala mängden stoft för HP5 (naturgas) samt ÅP3, ÅP4 och ÅP5 har beräknats utifrån den
uppmätta halten stoft (medelvärde) vid periodisk mätning. För HP5 har periodisk mätning
genomförd 2018 använts. För ÅP4 genomfördes senaste mätningen 2016.

5.4 Utsläpp till vatten
Utsläpp till vatten består huvudsakligen av kylvatten som återförs till älven via en ledning som
går ut i Rosenlundskanalen.
Eftersom ångpannorna är avställda uppkommer inget rökgaskondensat.
Allt sotvatten, som uppstår i samband med sotning av hetvattenpannorna, slamsugs och
transporteras bort som farligt avfall. Under 2020 har inga hetvattenpannor sotats.

5.5 Markföroreningar
En MIFO-undersökning har tidigare gjorts inom fastigheten. Undersökningen visade att halter
högre än Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning förekom.
Bedömningen är att de befintliga markföroreningarna inte utgör någon miljörisk för
omgivningen. Fastigheten är dock att betrakta som förorenad, vilket innebär att alla
markarbeten ska anmälas till tillsynsmyndigheten.
Under 2019 har en statusrapport tagits fram för fastigheten. Då det är svårt att genomföra
markprovtagningar på fastigheten har rapporten tagits fram baserat på tidigare provtagningar
genomförda på fastigheten samt på intilliggande fastigheter. Statusrapporten lämnades in till
Mark- och Miljödomstolen i samband med en ansökan om ändringstillstånd 2019-04-07

5.6 Buller
Buller i verksamheten alstras främst från fläktar, ventilation och skorstenarna.
I miljötillståndet för verksamheten finns ett bullervillkor. För att säkerställa att inte
bullervillkoret överskrids under nattetid maj-september finns driftsrestriktioner.
Restriktionerna innebär att endast en hetvattenpanna kan vara i drift nattetid under majseptember. Under övrig tid kan samtliga hetvattenpannor vara i full drift. Restriktionerna kan
följas i emissionsövervakningssystemet och uppföljning sker i samband med den veckovisa
emissionsuppföljningen.
Under 2019 utfördes en kontroll av buller genom bullermätning vid bullerkällorna
(närfältsmätning) och beräkningar. Kontrollen visade på att Göteborg Energi klarar
bullervillkoren under förutsättning att ovanstående restriktioner följs.

5.7 Kemikaliehantering
De kemikalier som används på Rosenlundsverket finns förtecknade i det koncerngemensamma
kemikaliedatasystemet Chemsoft. Från systemet erhålls en kemikalieförteckning med specifika
kemikalier för anläggningen. Kemikalierna är bedömda av Göteborg Energis kemikalieansvarige
och godkända att användas på anläggningen.
Kemikalieförbrukningen redovisas i bilaga 6. I bilagan redovisas inköpta mängder under året,
dock inte hygienprodukter såsom diskmedel och tvål. De inköpta mängderna fås fram genom
koppling mellan inköpssystemet EAM och Chemsoft.
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Göteborg Energi arbetar med utfasning av farliga kemikalier i syfte att bidra till
en giftfri miljö. Med farliga kemikalier i det här avseendet avses kemikalier som innehåller en
halt >0,1 % av ämnen som är klassificerade som antingen cancerogena, mutagena,
reproduktionsstörande, hormonstörande, särskilt farliga metaller, ozonstörande ämnen samt
ämnen med egenskaperna persistenta, bioackumulerande och toxiska s.k. PBT/vPvB-ämnen. Det
rör sig om kemikalier med skiftande användningsområden, både underhålls- och
processkemikalier. Som ett resultat av detta arbete har 3 st. farliga kemikalier fasats ut under
2020 på Göteborg Energi och 4 st. kemikalier har nekats att användas av entreprenörer vid
tillfälliga arbeten.

5.8 Avfallshantering
Inom Göteborg Energi finns olika styrande dokument för att säkerställa att avfall hanteras i
enlighet med gällande lagstiftning och andra krav bl.a. rutiner, avfallsplaner, avfallsmanualer
och avfallsguider. Syftet är också att minimera miljöpåverkan vid hanteringen av avfallet och att
om möjligt minimera uppkomsten av avfallet.

5.8.1 Icke farligt avfall
I tabellen nedan redovisas det icke-farliga verksamhetsavfallet som uppkommit på
Rosenlundsverket under året.
Tabell 26. Icke farligt avfall.

Avfallsslag

Transportör

Mottagare

Blandskrot

Stena Recycling

Stena Recycling

9,4

Blandskrot

Stena Recycling

Stena Recycling

1,7

Elektronik

Renova

Renova

0,3

Grovt brännbart
verksamhetsavfall

Renova

Renova

1,9

Grovt brännbart
verksamhetsavfall

Stena Recycling

Stena Recycling

0,1

Grovt brännbart
verksamhetsavfall

Actemium

Stena Recycling

0,04

Kontorspapper

Renova

Renova

2,1

Obrännbart verksamhetsavfall

Renova

Renova

2,2

Spillvatten

Cleanpipe

Gryaab

5

Tvättvatten

Ragn-Sells

Ragn-Sells

1,7

Wellpapp

Renova

Renova

0,8

Totalt

Mängd
(ton)

ca 25

Mängderna av icke farligt avfall har minskat drastiskt vid en jämförelse med 2019. Detta beror
på ett stort rivningsprojekt som pågick under 2019 vilket skapade stora avfallsmängder.
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5.8.2 Farligt avfall
Farligt avfall sorteras i olika fraktioner, i för ändamålet avsedda behållare, och omhändertas av
behörig mottagare.
Nedan listas det farliga avfall som uppkommit under året.
Tabell 27. Farligt avfall.

Avfallsslag

Avfallskod

Transportör

Mottagare

Spillolja

13 02 08*

Cleanpipe

Fortum Waste
Solutions

95

Fast oljeavfall

13 08 99*

Renova

Renova

52

Aerosoler

15 01 11*

Renova

Renova

23

Absorbenter

15 02 02*

Linntec

Fortum Waste
Solutions

45

Förorenat vatten

16 07 09*

Cleanpipe

Fortum Waste
Solutions

42 740

Vatten med lösta oorganiska
ämnen (CIP-rengöring)

16 10 01*

Ragn-Sells

Ragn-Sells

16 076

Kabelskrot

17 04 10*

Stena Recycling

Stena Recycling

1 000

Lysrör

20 01 21*

Renova

Renova

Totalt

Mängd
(kg)

16
60 047

Mängden farligt avfall har ökat jämfört med 2019. De poster som har ökat är förorenat vatten
(160709*) samt vatten med lösta oorganiska ämnen (161001*) vilket förklaras nedan.



Det förorenade vattnet uppkom i samband med att hetvattenpannorna HP2-4 rengjordes
för att få bort löst rost som hade samlats.
Under 2020 har tvättvattnet från rengöringen av plattvärmeväxlarna för
fjärrkylaproduktionen lämnats som avfall då det har innehållit för höga halter av
metaller för att Gryaab ska kunna ta emot det.

5.9 Transporter av bränsle
Inleverans av Eo5 sker framförallt via tankbåt. 400 m3 – 600 m3 olja kan levereras per båt, vilket
kan jämföras med tankbil som tar ca 40 m3. Då Rosenlundsverket är lokaliserat i centrala
Göteborg är det att föredra att ha så få tunga transporter till anläggningen som möjligt, dels ur
trafikbelastningssynpunkt, men också ur perspektivet att risk för olyckor ökar. Av den
anledningen är båttransporter att föredra.
Utsläppsmässigt är också båttransporter fördelaktigt då större volymer last kan tas per leverans.
Vid en jämförelse av utsläpp/km1 ger lastbilstransport i stora drag ca 4 ggr mer utsläpp av CO2
än båt. För NOx blir utsläppen ungefär det dubbla. Därtill kommer att lastbilarna får åka en
längre sträcka än tankbåten från Skarvikshamnen till Rosenlundsverket. Under 2020 har inga
leveranser av olja skett till Rosenlundsverket
1

Godskalkyl enligt www.ntmcalc.se
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5.10 Åtgärder som vidtagits för att minska förbrukning av råvaror och
energi
Koncernen Göteborg Energi har ett gemensamt mål om att minska energiförlusterna i
anläggningar och distributionsnät. För att nå målet har energikartläggningar utförts och för att
genomföra åtgärder där de gör mest nytta har en för anläggningarna gemensamma
”åtgärdsbank” skapats.
Under 2020 har följande insatser genomförts:


Frekvensomriktare för tryckhållningspumpar för en effektivare drift har installerats
vilket medför en energibesparing.



Rutiner för kontinuerlig läcksökning av tryckluft samt ånga har förbättrats för att
tidigare upptäcka och åtgärda läckor.



Ett befintligt ställverk för tryckhållning samt frekvensstyrning av elmotorer har bytts ut
mot ett nytt vilket har lett till en energibesparing.
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