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Sammanfattning
I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Rya Kraftvärmeverk under år 2020. En
sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan.
Drifttid (GT1-3):
Förbrukad naturgas:
Förbrukad Eo1
Tillförd bränsleenergi:
Producerad avgiven
energi
Värme:
El:

Utsläpp till luft
Koldioxid (CO2):
Kväveoxider (NOX):
Svaveldioxid (SO2):
Stoft:
Ammoniak (NH3):

2 200
15 000
53
160

h
kNm3
m3
GWh

76 GWh
47 GWh

34
9,8
0,046
0,51
0,4

kton
ton
kg
ton
ton
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Bilageförteckning
Bilaga 1

BAT-slutsatser
Bifogas miljörapporten i SMP.

Bilaga 2

Årlig kontroll av kalibreringsfunkton, AST.
Bifogas miljörapporten i SMP.

Bilaga 3

Jämförande mätning
Bifogas miljörapporten i SMP

Bilaga 4

Kemikalieredovisning – inköpta kemikalier under året.
Bifogas miljörapporten i SMP.
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1 Grunddel
1.1 Uppgifter om verksamhetsutövaren
Verksamhetsutövare
Organisationsnummer

Göteborg Energi AB
556362-6794

1.2 Uppgifter om verksamheten
Anläggningsnummer
Anläggningsnamn
Fastighetsbeteckningar
Besöksadress
Ort
Prövningsnivå enligt
Miljöprövningsförordningen

Tillsynsmyndighet enligt 9 kap MB
Miljöledningssystem
Koordinater enligt SWEREF99TM

1480-1272
Rya Kraftvärmeverk
Rödjan 3:1
Fågelrovägen 20, Ryahamnen
Göteborg
21 kap 8 §
Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.40-i
gäller för anläggning för förbränning med en
total installerad tillförd effekt av mer än 300
megawatt.
Miljö- och klimatnämnden i Göteborg
ISO 14001
6398736, 314678

1.3 Kontaktpersoner för anläggningen
Kontaktperson miljöfrågor
Telefonnummer
E-postadress
Kontaktperson anläggningsfrågor
Telefonnummer
E-postadress

Lina Hammarstrand
031-62 62 07
lina.hammarstrand@goteborgenergi.se
Thomas Larsson
031-62 63 61
thomas.larsson@goteborgenergi.se

1.4 Ansvarig för godkännande av miljörapport
Namn
Telefonnummer
E-postadress
Postadress
Postnummer
Postort

Daniel Eklund
031-62 73 72
daniel.eklund@goteborgenergi.se
Box 53
401 20
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.

2.2 Allmänt om verksamheten
I Rya Kraftvärmeverk finns tre gasturbiner (GT1-3) med tillhörande avgaspannor och en
gemensam ångturbin. Anläggningen drivs med naturgas/biogas, med eldningsolja 1 som
reservbränsle och har en installerad tillförd bränsleeffekt på 600 MW. Med denna bränsleeffekt
kan cirka 261 MW el och 294 MW värme genereras, sammanlagt 555 MW. Det ger en
verkningsgrad på över
92 %.

Figur 1. Produktionens fördelning och verkningsgrad av 600 MW installerad tillförd bränsleeffekt naturgas/biogas
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2.2.1 Processbeskrivning
En schematisk bild över processen för samtidig el- och värmeproduktion på Rya KVV,
åskådliggörs nedan. Anläggningen har tre gasturbiner som nominellt producerar 45 MW el per
gasturbin, men det sker endast under gynnsamma förhållanden. Gasturbinen kan delas upp i tre
huvudkomponenter; kompressor, brännkammare och turbin. Förbränningsluften kommer in
genom kompressorn som tar upp trycket. Den trycksatta luften blandas med bränslet i
brännkammaren och förbränns. Brännarna i brännkammaren är av låg-NOx-typ där bränslet
tillsätts i två steg. Rökgaserna går vidare till turbindelen där de får expandera till strax över
atmosfärstryck. Strax över en tredjedel av den tillförda bränsleenergin blir till el, resterande blir
heta rökgaser som går vidare till avgaspannorna.

Figur 2. Schematisk bild över processen

Avgaspannornas syfte är att ta tillvara på energin i de heta rökgaserna från gasturbinerna för att
producera ånga och värme. Precis i början av respektive avgaspanna sitter det tre brännarlansar
för tillsatseldning. Genom att använda tillsatseldning kan avgaspannornas ångproduktion öka.
Efter tillsatseldningen är de ånggenererande delarna i pannan placerade: överhettare, kokytor
och ekonomisrar. Längst bak i pannorna finns fjärrvärmeekonomisrarna. De tar vara på den
sista värmen i rökgaserna och leder värmen direkt in i fjärrvärmesystemet. På så sätt kan
temperaturen på rökgaserna sänkas till så lågt som 70 °C. Avgaspannorna är försedda med
katalysatorer för selektiv katalytisk reduktion (SCR) där kväveoxidreducering sker genom
injicering av ammoniak i rökgaserna. Kväveoxiderna reagerar med ammoniaken och bildar
kvävgas och vatten genom nedanstående kemiska formel:
4 NO + NH3 + O2  4 N2 + 6 H2O
Ångan som produceras i de tre avgaspannorna leds till den gemensamma ångturbinen.
Ångturbinen klarar av ånga på upp till 542 °C och lastområdet är 4 till 137 MW el. Ångturbinen
är inte alltid i drift när anläggningen är i drift. Faktorer som spelar in om ångturbinen startas
eller inte är förväntad drifttid och förhållande mellan el- och gaspris. Till ångturbinen och varje
gasturbin finns generatorerna där omvandlingen från mekanisk energi till elektisk energi sker.
Via transformatorer levereras den producerade elen till 130 kV-nätet.
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Anläggningen har tre seriekopplade fjärrvärmekondensorerna (värmeväxlare) för produktion
av fjärrvärme. I de två första kondenseras ånga från ångturbinen. Den tredje används under
uppstart eller när ångturbinen inte är i drift.
Efter fjärrvärmekondensorerna har ångan kylts ner och övergått till vatten och pumpas vidare
till ångpannan för att återigen värmas upp. Kraftvärmeverkets fjärrvärmesystem svarar för
tryckhållning och vid behov för spädmatning av fjärrvärmevatten till nätet. Systemet innehåller
dessutom en kylare som gör det möjligt att kyla fjärrvärmesystemet med vatten från Rivö fjord.
Tabell 1. Sammanfattning av gasturbiner på Rya KVV

Pannor

GT1

Installerad
tillförd
bränsleeffekt,
(MW)
200

GT2

200

GT3

200

Total effekt:

Huvudbränsle

Reservbränsle

Naturgas/
biogas
Naturgas/
biogas
Naturgas/
biogas

EO1
EO1
EO1

600 MW
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2.3 Lokalisering
Rya Kraftvärmeverk ligger på fastigheten Rödjan 3:1 i Ryahamnen som är en del av
Energihamnen i Göteborg. Norr om Rya Kraftvärmeverk ligger Göteborg Energis anläggningar
Rya hetvattencentral (HVC) och GoBiGas. Norr om dessa anläggningar är Gryaabs
avloppsreningsverk (Ryaverket) beläget som släpper ut sitt renade avloppsvatten väster om Rya
Nabbe. I nordväst finns naturreservatet Rya skog och sydväst om anläggningen finns
fornlämningen Rya Nabbe. Älvsborgsfjorden är den del av Rivö fjord som utgör vattenområdet
vid Ryahamnen, Rivö fjord avgränsas vid Göta älv i öster och Hake fjord i väster. I
Skarvikshamnen väster om kraftvärmeverket och öster om Ryahamnen finns oljedepåer som
lagrar och hanterar olika typer av petroleumprodukter samt förnybara energiprodukter.
Närmaste bostadsområde är Pölsebo småhusområde i Bräcke, ca 700 meter nordost om
anläggningen, norr om Ivarsbergsmotet. Infart till Energihamnen sker genom Skarviksporten.
Gällande detaljplan för Rya kraftvärmeverk, DP 4702, vann laga kraft 2003-07-08.

Figur 3. Översiktskarta för Rya KVV i Energihamnen, Göteborg, där Skarvikshamnen och Ryahamnen ingår.
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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/biogas innehåller främst koldioxid, men även kväveoxider
samt en mindre mängd svaveloxider, ammoniak och stoft (partiklar). Påverkan på miljön blir
därmed främst bidrag till klimatförändringar när naturgas förbränns, försurning och
övergödning av mark och vatten. Verksamheten bidrar i mindre omfattning till bildandet av
marknära ozon samt spridning av partiklar. Vid förbränning av biogas sker inget nettotillskott
av koldioxid till atmosfären.
I mindre omfattning sker påverkan på miljön genom utsläpp av tempererat kylvatten till havet.
Hantering av eldningsolja, diesel och andra kemikalier förekommer i verksamheten, vilket
innebär en risk för förorening av mark och vatten.

2.5 Förändringar över året






Stabil drift har definierats om från 27 MW till 11 MW när bränslet är gas. 27 MW gäller
fortsatt när reservbränslet EO1 används.
Anläggningen användes som effektreserv då det fanns risk för elbrist på elnätet under
sommaren.
Befintlig kylmaskin, som används för kylning av ställverk/styrrum och kontor, har bytts
ut till en ny med samma glykol som innan (Kemetyl brineol MEG 10) samt med
köldmedia Difluoromethane (R32).
Utbyte av befintlig vattenbehandling för avhärdning av vatten till vatten-ångcykeln samt
för att tillverka fjärrvärmevatten för tryckhållning.
Nytt filter på en av gasturbinerna (GT1). Förbättring för drift på flytande bränslen för att
brännarna inte ska sätta igen pga. rostpartiklar.

3 Gällande beslut och föreskrifter
3.1 Gällande beslut och förelägganden
Nedan listas de tillstånd och förelägganden 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 och förelägganden redovisas under avsnitt 0
nedan.
Tabell 2. Gällande tillståndsbeslut för anläggningen.

Datum

Beslutsmyndighet

Beslutet avser

2004-01-26

Miljödomstolen
Mål nr M 304-01

2004-01-26

Miljödomstolen
Mål nr M 384-02

Tillstånd enligt miljöskyddslagen att
nyanlägga samt uppföra och driva ett
naturgaseldat kraftvärmeverk, Rya
Kraftvärmeverk, vid Ryahamnen i Göteborgs
kommun.
Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att inom
Ryahamnen i Göteborgs kommun, Västra
Götalands län, från Göta älv dels avleda
vatten för kyländamål, dels att i Göta älv
anlägga ett kylvattenintag och en utloppstub.
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Mark- och miljödomstolen Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att från
Mål nr M 697-13
Rivö Fjord bortleda vatten för kylning av
fjärrvärmenätet.

3.2 Förelägganden
Tabell 3. Förelägganden som anläggningen är berörd av.

Datum

Beslutsmyndighet

Beslutet avser

2011-11-21
Dnr 10-20100096

Miljö- och klimatnämnden
M Dnr 10696/10

Föreläggande
Föreläggande om att utföra periodisk
besiktning årligen på Rya KVV.

2017-10-05
Dnr 10-20170988
2018-12-05
Dnr 10-20190169

Miljö- och klimatnämnden

Beslut på mail om att periodisk besiktning
vartannat år är godkänt.

Miljö- och klimatnämnden

Föreläggande
Förläggande om att genomföra
parallellmätningar (QAL2) över minst tre
dygn enligt standard SS-EN 14181:2014.

2019-12-06
Dnr 10-20190293-18

Miljö- och klimatnämnden

Beslut om förbud att genomföra anmälda
ändringar av Rya KVV i fjärrvärmesystemet
samt föreläggande om att söka tillstånd.

3.3 Anmälningsärenden under året
Tabell 4. Anmälningsärende till tillsynsmyndigheten under året.

Datum

Myndighet

Informationen avser

2020-05-19
10-2020-0845

Miljö- och klimatnämnden

Anmälan om ny vattenbehandling för
produktion av totalavsaltat vatten till vattenångcykeln.
Beslut om att vattenbehandlingen ryms
inom verksamhetens tillstånd och villkor
och att anmälan kan godtas.

2020-07-21
10-2020-0845

3.4 Tillståndsgiven och installerad tillförd effekt
Tabell 5. Tillståndsgiven och installerad tillförd effekt för Rya KVV

Tillståndsgiven installerad
tillförd effekt
600 MW

Installerad tillförd effekt
600 MW

10

GÖTEBORG ENERGI AB
Miljörapport 2020
Rya Kraftvärmeverk

Diarienummer: 10-2021-0064

3.5 Efterlevnad av villkor och förelägganden
I följande avsnitt redovisas vilka villkor och förelägganden som idag är aktuella för
verksamheten följt av en kommentar om hur villkoren efterlevs. En kort sammanfattning av
respektive beslut redovisas i avsnitt 3.1 ovan.
Tabell 6 Efterlevnad av villkor i miljötillstånd och vattendom.

Myndighet
och
beslutsdatum
Miljödomstole
n 2004-01-26
(Mål nr M
384-02)

NOx

Ammoniak

Svavel

Slutliga villkor

Kommentar till villkorsefterlevnad

1. Om inte något annat framgår av
detta beslut, skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska
vatten- och luftföroreningar och
andra störningar för omgivningen bedrivas i huvudsaklig
överensstämmelse med vad bolaget
i ansökningshandlingarna och i
övrigt i målet har uppgett eller
åtagit sig.
2. Utsläppet av kväveoxider (NOx)
(uttryckt som NO2) får som
gränsvärde inte överstiga 25
mg/Nm3 som årsmedelvärde vid 15
% O2.

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

Villkorsefterlevnad skall fastställas
på sätt som framgår av
Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2002:26) om utsläpp till luft
av svaveldioxid, kväveoxider och
stoft från förbränningsanläggningar
med en installerad tillförd effekt på
50 MW eller mer.

Gränsvärdet för utsläpp av NOx
underskrids och villkoret uppfylls
därmed.

3. Utsläppet av ammoniak med
rökgaserna skall hållas så lågt som
möjligt samt får som riktvärde och
dygnsmedelvärde inte överstiga 5
ppm.

Av villkoret framgår inte vid vilka
förhållanden som värdet 5 ppm ska
gälla. Enligt överenskommelse med
miljöförvaltningen redovisar Göteborg
Energi värden vid 15 % O2.

4. Svavelinnehållet i använt
reservbränsle får uppgå till högst
0,05 % svavel.

Högsta dygnsmedelvärdet under 2020
har uppgått till 3,8 ppm (GT2). Riktvärde
och dygnsmedelvärde har därmed
innehållits under året.
Eldningsoljans svavelhalt är enligt
leverantörens bränslespecifikation <0,05
%.
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Utsläppet av kväveoxider från någon av
linjerna har som årsmedelvärde 2020
uppgått till högst 23 mg/Nm3 (GT3) vid
15 % O2.

NFS 2002:26 upphörde att gälla den 31
december 2015. Motsvarande regler
finns i förordningen (2013:252) om stora
förbränningsanläggningar.
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5. Använt kylvatten får släppas ut i
Göta älv på plats som bestämts
genom domstolens dom denna dag i
mål nr M 384-02. Den utsläppta
vattenmängden får uppgå till högst
5 m3/s och temperaturhöjningen på
kylvattnet får inte överstiga 10ºC.
Kylvattenmängd och temperatur
vid inlopp och utlopp skall
registreras kontinuerligt.
6. Bolaget skall samråda med
tillsynsmyndigheten beträffande
användningen av
kylvattenkemikalier och följa den
tekniska och miljömässiga
utvecklingen på detta område.
7. Om natriumhypoklorit används
för kylvattenbehandling, får fri Cl2
ej förekomma på ett avstånd av 20
meter från utsläppspunkten.
8. Vatten från
jonbytarregenereringen skall
justeras till ett pH mellan 6 och 10
före utsläpp till recipienten.

Villkorsefterlevnad kommenteras i
villkor till dom meddelad 2013-07-01
nedan.

9. Skyddsanordningar, såsom
säkerhetsventiler,
påkörningsskydd,
uppsamlingsbrunnar,
saneringsutrustning etc., mot
ofrivilliga utsläpp vid hantering och
lagring av hälso- och miljöfarliga
kemiska produkter inklusive farligt
avfall, skall finnas. Lagrings- och
uppställningsplatser för hälso- och
miljöfarliga kemiska produkter och
flytande farligt avfall skall vara
utformade på ett sådant sätt att
minst volymen av den största
behållaren samt 10 % av övrig
lagrad volym kan innehållas inom
en invallning. Förvaring skall ske på
ett sådant sätt att tillträde
förhindras för obehöriga. Förvaring

Täcklock till dagvattenbrunnar finns
tillgängliga vid vattenbehandlingen i
Hus D och dagvattenbrunnar ska täckas
vid påfyllning av diesel eller ammoniak.
Saneringsutrustning finns på utsidan i en
saneringsbox vid Hus G.
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För närvarande finns inga planer på att
använda kylvattenkemikalier.

För närvarande finns inga planer på att
använda kylvattenkemikalier.
Den tidigare vattenbehandlingen har
under året bytts ut till en
vattenbehandling som använder
tekniken RO (omvänd osmos)/EDI
(elektrodionesering). Tekniken använder
enbart koksaltlösning (NaCl) som
används som regenereingskemikalie för
avhärdningen. Kemikalierna natronlut
och saltsyra har därmed fasats ut. Ingen
justering behöver göras av det
rejektvatten som släpps till recipient.

Oljetankar samt processkemikalierna
ammoniak är placerad i invallningar
som rymmer mer än hela tankens volym.
Flytande farligt avfall förvaras invallat
vid avloppsstation tillsammans med
farligt avfall i fast form som förvaras i
behållare under tak.
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av farligt avfall i fast form skall ske i
tät behållare under tak.
10. Anläggningen skall utrustas med
kontinuerlig mätning av NH3, CO,
NOX och O2 i rökgaserna.
11. Utsläppen till luft av rökgaser
skall ske genom en skorsten med en
höjd av minst 100 meter.
12. Buller från verksamheten skall
begränsas så att det inte ger upphov
till högre ekvivalent ljudnivå som
riktvärde utomhus vid bostäder än:
50 dB(A) dagtid (kl 07-18)
45 dB(A) kvällstid (kl 18-22)
samt söndag och helgdag (kl 0718)
40 dB(A) nattetid (kl 22-07)
Momentana ljud nattetid (kl 22-07)
får maximalt uppgå till 55 dB(A).
Buller från verksamheten får inte
heller ge upphov till en högre
ekvivalent ljudnivå än 50 dB(A)
utomhus vid ett avstånd av 100 m
från tomtgränsen.
Ovan angivna värden skall sänkas
med 5 dB(A)-enheter om bullret
innehåller impulsljud eller hörbara
tonkomponenter.

Avfall

13. Avfall skall omhändertas på ett
sätt som tillsynsmyndigheten kan
godkänna.
14. Såväl under byggnadstiden som
efter anläggningens tillkomst skall
åtgärdernas inverkan på
grundvattenbalansen i Rya skog
kontrolleras och åtgärder mot
rubbning av balansen vidtas.
15. Bolaget skall utan dröjsmål
anmäla eventuella planer på att
avsluta hela eller delar av
verksamheten och därefter i
samråd med tillsynsmyndigheten
undersöka om marken inom de
13

Anläggningen är utrustad med
kontinuerlig mätning av NH3, CO, NOX
och O2.
Skorstenen är 100 meter
(betongskorsten 97 m och stålpipor 3 m).
En bullerutredning togs fram 2021 i
samband med ansökan om nytt tillstånd
för anläggningen. Bullerutredningen
redovisar nollalternativet som
motsvarar att Rya KVV används på full
drift med alla tre gasturbiner i drift.
De högsta bullernivåerna för
närboenden beräknades vid
Draggensgatan (beräkningspunkt 10),
ca 900 m ifrån anläggningen. Vid denna
bostad beräknades ljudnivåerna till 26
dBA dag- och nattetid. Detta är med god
marginal under riktvärdet på 40 dBA
nattetid.
Det högsta bullerbidraget uppmättes i
beräkningspunkt 15 som är lokaliserad
strax norr om dagvattendammen i Rya
skog, vilket motsvarar ca 100 m från
tomtgräns. Bullernivån i denna punkt
beräknades till 37 dBA dag- och nattetid.
Riktvärdet 100 m ifrån tomtgräns på 50
dBA innehålls därmed.
Avfallet omhändertas i enlighet med
företagets övergripande rutiner. Avfall
och farligt avfall transporteras av
godkänd transportör till godkänd
mottagare enligt avfallsförordningen.
Ett kontrollprogram för Rya Skog
upprättades år 2004 och kontroller
enligt kontrollprogrammet utfördes
under perioden 2000-2013. Kontroller
och inventeringar har redovisats för
tillsynsmyndigheten och dessa har inte
visat någon påverkan på Rya Skog.
Därför har inte några åtgärder vidtagits.
Villkoret är inte aktuellt.
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områden som berörs av
förändringen är förorenad.
16. Länsstyrelsen skall underrättas
om när arbetena påbörjas och när
de avslutas.

Mark- och
miljödomstole
n 2013-07-01
(Mål nr M
697-13)

Länsstyrelsen har underrättats om när
arbetena påbörjades och när de
avslutades. Villkoret är inte längre
aktuellt.

17. Ett förslag till kontrollprogram
skall lämnas till
tillsynsmyndigheten senast fyra
månader efter det att denna dom
vunnit laga kraft. I programmet
skall beskrivas hur besiktning och
kontroll, såsom utsläppskontroll
och kontroll av verkningarna i
miljön, med angivande av
mätmetod, frekvens och
utvärderingsmetod samt kontroll av
åtgärdernas inverkan på
grundvattenbalansen i Rya skog,
skall ske.
1. Göteborg Energi har tillstånd att
för kylning av Göteborg
fjärrvärmenät tillstånd att avleda
vatten från Rivö fjord. Det avledda
vattnet får tillsammans med det
vatten som används för kyländamål
vid drift av Rya KVV med stöd av
dom meddelad den 26 januari 2004
(M 384-02), inte överstiga 5 m3/s.

Kontrollprogram är inlämnat till
tillsynsmyndigheten och detta
uppdateras kontinuerligt.

2) Verksamheten ska bedrivas i
överrensstämmelse med vad
Göteborg Energi AB redovisat i
ansökan samt i övrigt åtagit sig i
målet
3a) Temperaturhöjning på
kylvatten som släpps ut i Rivö fjord
får inte överstiga 10°C.

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

b)Kylvattenmängd och temperatur
vid inlopp och utlopp skall
registreras kontinuerligt och
journalföras.

Kylvattnets flöde och temperatur
registreras i bolagets
driftledningssystem och följs upp i
samband med veckovisa uppföljningar
av emissioner till luft och vatten.

c) Journalerna ska bevaras under
tiden för oförutsedd skada och
därefter under 5 år.

Data i driftledningssystem sparas under
minst 5 år.

d)Befintlig in-och utloppsledningar
för kylvatten och härtillhörande
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Kontroll av åtgärdernas inverkan på
grundvattenbalansen i Rya Skog är inte
längre aktuell, se villkor 14 ovan.

Enligt uppföljningen har det inte
förekommit något flöde över 5 m3/s
(högsta flöde: 4,8 m3/s).

a) Temperaturhöjningen på kylvattnet
har som timmedelvärde inte varit högre
än 10°C (högsta timmedelvärde: 8,0 C).
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anläggningar som kan påverka
uppgifter i sjökortet ska mätas in i
samråd med och redovisas till
Sjöfartsverket.
e) Kontrollprogram ska upprättas i
samråd med och godkännas av
tillsynsmyndigheten
4-9

In- och utloppsledning är inmätt och
redovisad för Sjöfartsverket som har lagt
in denna i det officiella sjökortet.

Det finns ett upprättat kontrollprogram
som uppdateras kontinuerligt.
Villkoren är av engångskaraktär och
kommenteras därför inte.

Tabell 7. Efterlevnad av förelägganden.

Myndighet och
beslutsdatum
Miljö- och
klimatnämnden
2011-11-21

Beslut

Kommentar till efterlevnad

Föreläggande om att utföra
periodisk besiktning på Rya KVV
varje år.

Periodisk besiktning genomförs
vartannat år efter överenskommelse
med miljöförvaltningen 2017. Se
Förelägganden
Tabell 3.
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3.6 Förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar
Förordningen om stora förbränningsanläggningar (FSF) trädde i kraft den 18 juni 2013. Rya
KVV är enligt definitionen i förordningen en 2013-anläggning. Begränsningsvärden för Rya KVV
enligt SFS 2013:252 gäller för kväveoxider (NOx) och kolmonoxid (CO).
Under 2015 ansökte Göteborg Energi AB om dispens enligt 25 § FSF avseende kontinuerlig
mätning av svaveldioxid från förbränning av naturgas och eldningsolja 1. Beslut fattades 18
november 2015 om beviljad dispens som gäller från 1 januari 2016. Mätning av stoft utförs inte
då gasturbiner är undantagna kraven.
Vid ett eventuellt haveri av reningsutrustning som medför överskridande av
utsläppsgränsvärden ska driften begränsas eller upphöra, om inte normal drift kan återupptas
inom 24 timmar. Tillsynsmyndigheten ska underrättas så snart det är möjligt
och senast inom 48 timmar. Totalt får inte tiden för sådan onormal drift under en
tolvmånadersperiod överskrida 120 timmar.
För ett kalenderår ska det anses att ett krav för utsläpp till luft enligt begränsningsvärdena i
förordningen följs, om kontinuerliga mätningar av utsläppen under förbränningsanläggningens
faktiska drifttid det kalenderåret visar att
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.
Under 2016 skickade bolaget in en redogörelse till tillsynsmyndigheten angående beräkning och
uppföljning av dygns- och månadsmedelvärden. Miljöförvaltningen meddelade den 24 april
2017 att de godtar förslagen. Därmed redovisas maxvärden som uppfyller definitionerna i Tabell
8 nedan; timmedelvärde erhålls efter en timmes stabil drift, med minst 40 minuters giltiga
värden, dygnsmedel erhålls efter två tredjedelars stabil drift under ett dygn och månadsmedel
erhålles efter sju dygns stabil drift. Dygn då mer än tre timmedelvärden är felaktiga på grund av
brister i mätsystemet ska inte medräknas i medelvärdet. Om mer än tio dygn på ett år måste
borträknas av detta skäl ska det vidtas erforderliga åtgärder för att förbättra mätsystemets
driftsäkerhet.
I augusti 2020 inträffade en driftstörning på reningsutrustning för NOx reducering, som framgår
av 5.2. Detta resulterade i högre NOx emissioner än vid normal drift under 10 timmar, men
ingen av dessa värden överskred begränsningsvärden för timmedelvärde eller dygnsmedelvärde
enligt FSF. Tillsynsmyndigheten informerades om händelsen.
Uppmätt maxvärde avseende NOx och CO har inte överskridit begränsningsvärdena beräknat
som månadsmedelvärde, dygnsmedelvärde eller timmedelvärde enligt FSF under 2020. Samtliga
uppmätta maxvärden för alla tre gasturbiner framgår av tabellen nedan.
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Tabell 8. Begränsningsvärden för Rya KVV enligt SFS 2013:252

Parameter
NOx

CO

Begränsningsvärde
(15% O2 halt)
75 mg/Nm3 räknat som
månadsmedelvärde

Maxvärde
(15% O2 halt)
21 mg/Nm3

82,5 mg/Nm3 räknat som
dygnsmedelvärde

49 mg/Nm3

150 mg/Nm3 räknat som
timmedelvärde
100 mg/Nm3 räknat som
månadsmedelvärde

91 mg/Nm3

110 mg/Nm3 räknat som
dygnsmedelvärde

19 mg/Nm3

200 mg/Nm3 räknat som
timmedelvärde

27 mg/Nm3

2 mg/Nm3

3.7 BAT-referensdokument
Industriutsläppsförordningen omfattar bl. a slutsatser om bästa tillgängliga teknik. BATslutsatser för stora förbränningsanläggningar (LCP BAT) offentliggjordes den 17 augusti 2017.
Slutsatserna innehåller utsläppsvärden, så kallade BAT-AEL, som ska klaras vid normal drift
senast fyra år efter offentliggörandet, det vill säga 17 augusti 2021. Även 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 från och med verksamhetsår 2018.
Redovisning av hur verksamheten kommer att uppfylla BAT-slutsatserna görs i bilaga 1.
Sammanfattningsvis uppfyller Rya KVV samtliga BAT-slutsatser.
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3.8 Övriga gällande beslut
3.8.1 Tillstånd enligt förordning om brandfarliga varor
Tillstånd avseende förvaring av brandfarlig vara är beviljat enligt förordningen (2010:1075) om
brandfarliga och explosiva varor för hantering på Rya KVV enligt tabell nedan.
Tabell 11. Gällande tillstånd till hantering av brandfarlig vara.
Datum
Beslutsmyndighet
Beslut
2019-09-12
Gäller till och med
2025-09-12

Räddningstjänsten
Storgöteborg
Dnr: 2019-002203

Tillståndet omfattar hantering av:
40 l Naturgas samt max 35 bar vid hantering i
rörledningar i och ovan mark.
Sammanlagt 9 700 l Eo1
Sammanlagt 1 700 l Spillolja
Sammanlagt 864 l gasol
Sammanlagt 200 l Acetylen

3.8.2 Tillstånd till transport av farligt avfall
Länsstyrelsen har i beslut daterat 2020-08-26, 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. 2025-08-25 och omfattar styckegods- och flakstransport av farligt och
icke-farligt avfall.

3.8.3 Lagen om handel med utsläppsrätter
Anläggningen har tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen om handel med utsläppsrätter.
Tabell 9. Gällande tillstånd till utsläpp av koldioxid.

Datum
2015-09-23

Beslutsmyndighet
Länsstyrelsen
Dnr 567-29478-2015

Beslut
Tillståndsnummer SE-14-563-69212-2004
Tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter.
Ersätter tidigare tillstånd meddelat 2013-0114.

Efterlevnaden av tillståndet följs upp vid den årliga koldioxidrevisionen som ägde rum i januari
2021.
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4 Åtgärder för att säkra drift och kontrollfunktioner
4.1 Egenkontroll
Rya Kraftvärmeverk omfattas av Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens
egenkontroll. Som verktyg använder Göteborg Energi AB bland annat ett integrerat kvalitetsoch 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 Rya Kraftvärmeverk.
Förutom den gemensamma egenkontrollen finns ett kontrollprogram upprättat för Rya KVV.
Detta revideras kontinuerligt.

4.1.1 Kontroll av utsläpp till luft
Utsläpp till luft på Rya KVV mäts kontinuerligt avseende NOx, CO, NH3 och O2 och bevakas i
företagets egenutvecklade driftledningssystem.

4.1.2 Kontroll av utsläpp till vatten
Vatten från golvbrunnar inne i anläggningen och dräneringsvatten avleds via oljeavskiljare till
Rivö fjord. Kontroll av oljeavskiljarna redovisas i avsnitt 4.4.
Använt kylvatten avleds via utloppsledningen till Rivö fjord med kontroll av flöde och
temperatur.
Rejektvatten från vattenbehandlingen som innehåller en uppkoncentrering av joner från vanligt
dricksvatten släpps via dagvattenledningar ut till Rivö fjord.
Sanitärt avloppsvatten pumpas på grund av höjdskillnaden till Rya HVC där det släpps till
Ryaverket. Städvatten från verkstad och produktionsbyggnad omhändertas som avfall efter
beslut av tillsynsmyndigheten.

4.2 Periodisk besiktning
Metod för genomförande samt intervall för periodiska besiktningar regleras i rutin. Enligt
rutinen ska Rya KVV besiktigas vart annat år av oberoende konsult. Nästa besiktning kommer
utföras 2021.
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4.3 Kontroll av mätsystem för emissioner
4.3.1 QAL2 och AST
En QAL2- eller AST-mätning görs av ackrediterad mätkonsult på parametrar som det finns
begränsningsvärden för enligt förordningen om stora förbränningsanläggningar och som mäts
kontinuerligt, se avsnitt 3.6. Som regel utförs QAL2-mätning vart femte år, då en
kalibreringsfunktion och giltighetsområde tas fram. Åren däremellan utförs AST-mätning, då det
kontrolleras att QAL2-funktionen fortfarande är giltig.
QAL2 avseende NOx och CO utfördes 15-19 januari 2018 samt 29-31 januari 2018 på samtliga
gasturbiner på Rya KVV.
AST avseende NOx och CO utfördes under januari 2020 på samtliga gasturbiner och resultatet
visar att aktuell kalibreringsfunktionen är godkänd, se Bilaga 2. Bilagan bifogas i SMP, men inte i
den tryckta miljörapporten.
Tabell 14. Senast genomförda QAL2- och AST-mätningar

Parameter
CO

2018
GT1GT3
QAL2

2020
GT1GT3
AST

NO

QAL2

AST

4.3.2 Jämförande mätning
En jämförande mätning, enligt 17 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:13) om
mätutrustning för bestämmelse av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion,
ska göras varje år på Rya KVV. Syftet med jämförande mätning är att säkerställa att ingen
systematisk skillnad föreligger mellan den fast installerade mätutrustningen för kvävedioxid och
konsultens mobila mätsystem.
Jämförande mätning utfördes under januari 2020 för samtliga gasturbiner. Mätningen av den
stationära mätutrustningen visar att kraven för mätning och registrering av
kväveoxidemissioner är uppfyllda. Rapporten från mätningen finns i sin helhet i bilaga 3. Bilagan
bifogas i SMP, men inte i den tryckta miljörapporten.

4.4 Kontroll av oljeavskiljare och larm
Enligt rutiner som gäller oljeavskiljare på alla anläggningar som Göteborg Energi ansvarar för,
ska behörig extern firma årligen kontrollera larm, slam- och oljenivåer samt vid behov utföra
tömning. Därutöver gör bolaget en intern årlig kontroll av larm och nivåvakter mm. Var femte år
görs det en mer omfattande besiktning.
På Rya KVV finns två oljeavskiljare, båda belägna på anläggningens västra sida, i närheten av
Hus A. Ettårs kontroller enligt SS-EN 858-2 utfördes i oktober 2020 på båda oljeavskiljarna. Inga
anmärkningar noterades vid besiktningstillfället, nivålarm fungerade och oljeavskiljarna
behövde inte tömmas vid besiktningen.

4.5 Åtgärder för att minska risker
Bolaget utvärderar kontinuerligt genom miljöledningssystemet verksamhetens påverkan på
miljön. Med hjälp av internrevisioner, riskanalyser och regelbundna besiktningar förebyggs,
hindras och motverkas skada på miljön och ständiga förbättringar uppnås.
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I enlighet med miljöbalken och förordningen om egenkontroll har Göteborg Energi i
miljöledningssystemet rutiner och instruktioner för att fortlöpande och systematiskt undersöka
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
förändringar i verksamheten.
Senaste riskanalys avseende yttre miljö utfördes i december 2020 på Rya KVV enligt tidplan. Vid
riskanalysen bedömdes inga av riskerna ha ett riskvärde som krävde omedelbar åtgärd. Vissa
förslag på åtgärder identifierades ändå och dessa har åtgärdats.

5 Sammanfattning av miljöpåverkan
5.1 Drifttid, bränsleförbrukning och produktion
En sammanfattande tabell över drifttid, bränsleförbrukning och producerad avgiven energi i
Rya Kraftvärmeverk under året visas nedan. Anläggningen har använts i mindre utsträckning
jämfört med 2019 på grund av det relativt milda klimatet under 2020.
Tabell 10. Redovisning av produktionsdata

Drifttid
(h)

GT1
GT2
GT3
Totalt:

Stabil
drift
exkl.
start/
stopp
(h)

158

118

35
1994
2 187

28
1804
1950*

Förbrukad
Naturgas
(kNm³)

Förbruk
ad Eo1
(m³)

1 104
245
13 938
15 287

3,8
0,8
48
53

Tillförd
bränsleenergi
(GWh)
11
3
144
158
(varav
24
biogas)

Producerad
avgiven
värmeenergi
(GWh)

Producerad
avgiven
elenergi

GT1-GT3

GT1-GT3

76

(GWh)

47

*Antal timmar då någon av gasturbinerna har varit i drift.

Som beräkningsgrund har följande värmevärde för naturgas använts:
Tabell 11. Bränslets värmevärde

Bränsle
Naturgas

Värmevärde
37*

Enhet
MJ/Nm3

*Källa: Årsmedelvärde från naturgasleverantören Swedegas

5.2 Driftstörningar och vidtagna åtgärder
Det inträffade en driftstörning på reningsutrustning lördagen den 22 augusti 2020. Rya KVVs
huvudkylpump på återkylaren slutade att fungera. I samband med detta stängdes en ventil på
ammoniakinsprutningen, vilket resulterade i att reningsutrustningen stoppade. Anledningen till
händelsen var en frekvensomriktaren som fick en trippsignal som troligtvis beror på ett fel i
mjukvaran. När återkylaren sedan startades på nytt startade inte ammoniakinsprutningen. Detta
resulterade i högre NOx emissioner än vid normal drift under 10 timmar, men ingen av dessa
värden har överskridit begränsningsvärden för timmedelvärde eller dygnsmedelvärde enligt
förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar. Rutiner för att säkerställa att
ammoniakinsprutningen startar efter eventuell driftsstörning har setts över för att säkerställa
att händelsen inte inträffar igen.
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5.3 Utsläpp till luft
Följande avsnitt redovisas resultat av mätningar och beräkningar av utsläpp till luft.

5.3.1 Koldioxidutsläpp
Utsläpp av koldioxid (CO2) sker vid förbränning av naturgas i gasturbinerna (GT1-3) på Rya KVV.
CO2 utsläppen har minskat jämfört med förra året på grund av att anläggningen har använts i
mindre utsträckning. I nedanstående tabell redovisas mängden fossil koldioxid som har släppts
ut under 2020.
Tabell 12. Utsläpp av koldioxid under 2020

CO2 fossilt
(ton)
GT1
GT2
GT3
Totalt:

Emissionsfaktor CO2
(g/MJ)
Naturgas

2488
551
31401
34 440

56,89*

*Källa: Naturvårdverkets referenslista ”Emissionsfaktorer och värmevärden 2019”

Den totala mängden koldioxid är beräknad utifrån bränsleförbrukningen och emissionsfaktor
för naturgas.

5.3.2 Kväveoxidutsläpp
Kvävoxider (NOx) uppstår vid förbränning av naturgas med närvaro av luft, men bildandet
begränsas genom selektiv katalytisk reduktion (SCR) i avgaspannan. I nedanstående tabell
redovisas NOx, räknat som NO2 som släpps ut under 2020.
Tabell 13. Utsläpp av kväveoxid

NOx
(kg)
GT1
GT2
GT3
Totalt:

693
140
8987
9 820

NOx *
(mg/Nm3)
12
11
23

* Medelvärde från den kontinuerliga mätningen

Mängden kväveoxider är beräknad utifrån den kontinuerliga mätningen för GT1-3 i enlighet med
NFS 2016:13.
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5.3.3 Svavelutsläpp
Svavelutsläpp från Rya KVV sker vid förbränning av reservbränslet eldningsolja 1 samt en liten
mängd från odöriseringsmedlet tetrahydrotiofen (THT) i naturgasen. I nedanstående tabell
redovisas utsläppen för 2020.
Tabell 14. Utsläpp av svavel

Svavel
(kg)

SO2
(kg)

Svavelhalt i
naturgas

Svavelhalt
enligt villkor
(vikt-%)

<8 ·10-6
g/Nm3
<8 ·10-6
g/Nm3
<8 ·10-6
g/Nm3

-

GT1

1,6

3,3

GT2

0,4

0,7

GT3

21

42

Totalt

23

46

-

Svavelhalten i Eo1 redovisas i leverantörens bränslespecifikation, denna är garanterad till lägre än 0,05 %. I
produktbladet för naturgasen anges halten THT till <0,0018%. Med dessa indata har emissionsfaktorn för
svavel i naturgas beräknats till 8x10-6 g/Nm3.

5.3.4 Stoftutsläpp
Naturgaseldning genererar en mindre mängd stoft varifrån nedanstående mängd stoft har
uppkommit från anläggningen.
Stoft *
(kg)

Stofthalt
naturgas
(mg/MJ)

GT1
37
GT2
8
GT3
469
Totalt
515
0,9**
*Den totala stoftmängden har beräknats utifrån emissionsfaktorn samt förbrukad mängd
naturgas.
** Vid emissionsmätning på Rya KVV 2016 har denna emissionsfaktor tagits fram

23

GÖTEBORG ENERGI AB
Miljörapport 2020
Rya Kraftvärmeverk

Diarienummer: 10-2021-0064

5.3.5 Ammoniakutsläpp
Ammoniak, NH3, injiceras i rökgaserna i den selektiva katalytiska reduktionen (SCR). Det mesta
av ammoniaken reagerar med kväveoxider, men en del följer med rökgaserna som ett så kallat
ammoniakslip. Under året har nedanstående mängd NH3 släppts ut från respektive gasturbin.
Mängderna har varit under gällande villkor.

GT1
GT2
GT3
Totalt

NH3*
(kg)
20
7
386
413

NH3**
(ppm)
2,4
3,8
3,7
3,3

Gällande villkor
(ppm)
5
5
5

Tabell 15. Utsläpp av
ammoniak till luft

* Årsmängden har beräknats utifrån årsmedelvärdet för de tre gasturbinerna och förbrukad mängd bränsle
samt effektiva värmevärden för naturgas respektive Eo1.
** Medelvärde från den kontinuerliga mätningen.

5.4 Utsläpp till vatten
Kontroll av flöde och temperatur av använt kylvatten som släpps till Rivö fjord görs
kontinuerligt. Det högst flödet och temperaturen som har uppmätts under 2020 har varit under
gällande villkor.
Tabell 16 Utsläpp av använt kylvatten till Rivö fjord

Kylvatten
Temperatur (°C)
Flöde (m3/s )

Maxvärde

Gällande villkor

8,0
4,8

10
5

5.5 Buller
En bullerutredning togs fram 2021 i samband med ansökan om nytt tillstånd för anläggningen.
Bullerutredningen redovisar nollalternativet som motsvarar att Rya KVV används på full drift
med alla tre gasturbiner i drift.
De högsta bullernivåerna för närboenden beräknades vid Draggensgatan (beräkningspunkt 10),
ca 900 m ifrån anläggningen. Vid denna bostad beräknades ljudnivåerna till 26 dBA dag- och
nattetid. Detta är med god marginal under riktvärdet på 40 dBA nattetid.
Det högsta bullerbidraget uppmättes i beräkningspunkt 15 som är lokaliserad strax norr om
dagvattendammen i Rya skog, vilket motsvarar ca 100 m från tomtgräns. Bullernivån i denna
punkt beräknades till 37 dBA dag- och nattetid. Riktvärdet 100 m ifrån tomtgräns på 50 dBA
innehålls därmed.

5.6 Kemikalier
De kemikalier som används på Rya Kraftvärmeverk finns förtecknade i det koncerngemensamma
kemikaliedatasystemet Chemsoft. Från systemet erhålls en kemikalieförteckning med de
kemikalier som används på anläggningen. Kemikalierna är bedömda av Göteborg Energis
kemikalieansvarig och godkända att användas på anläggningen.
Rya KVV:s kemikalieförteckning i bilaga 4 anger de kemikalier som använts under året, vilka är
sådana kemikalier som får köpas in för att användas specifikt på Rya Kraftvärmeverk. I Tabell 17
finns en redovisning av de processkemikalier som har använts på anläggningen.
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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 tre stycken farliga kemikalier fasats ut
under 2020 på Göteborg Energi och fyra stycken kemikalier har nekats att användas av
entreprenörer vid tillfälliga arbeten.
Tabell 17. Förbrukning av processkemikalier 2020

Kemikalie
Ammoniak
Saltsyra
Natronlut
Natriumklorid
Trinatriumfosfat

Användningsområde
Katalytisk kväveoxidreducering
Jonbytarregenerering
Jonbytarregenerering
Vattenbehandling
Doseringskemikalie till
avgasångpannorna

Mängd (ton)
76
5
6
3
0,05

5.7 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.
Farligt avfall sorteras i olika fraktioner i för ändamålet avsedda behållare och omhändertas av
behörig mottagare. Genom sortering kan exempelvis spillolja omhändertas för återvinning.
Under 2020 uppkom följande mängder icke farligt avfall.
Tabell 18. Icke farligt avfall

Icke farligt avfall

Transportör

Mottagare

Kontorspapper

Renova AB

1 191

Grovt brännbart avfall

Renova AB

Stena Recycling
AB
Renova AB

Wellpapp
Obrännbart
verksamhetsavfall
Hushållsliknande
matavfall
Brännbart avfall

Renova AB
Renova AB

Renova AB
Renova AB

200
1 780

Renova AB

Jonbytesmassa

Renova AB

Kretslopp och
vatten
Kretslopp och
vatten
Renova AB

Renova AB

25

Mängd (kg)

3600

372
794
7 140
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Samtliga mängder farligt avfall har hanterats enligt följande.
Tabell 19. Farligt avfall.

Farligt avfall

Avfallskod

Transportör

Mottagare

Aerosol
Fast oljeavfall
Elektronik
Ljuskällor
Lysrör
Lösningsmedel
Spillvatten
(avfallsvatten från
golv- och
turbintvätt)
Spillolja

150111
130899
20 01 35
200121
200121
190204
120301

Renova AB
Renova AB
Renova AB
Renova AB
Renova AB
Renova AB
Renova AB

Renova AB
Renova AB
Renova AB
Renova AB
Renova AB
Renova AB
Renova AB

Mängd i
kg
18
26
274
8
48
1 080
1 500

150110

Renova AB

Renova AB

88

Oljefilter

160107

Renova AB

Fortum
Waste
Solutions
AB

42

Totalt

3 084

5.8 Betydande 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.
Anläggningar med den största elförbrukningen har identifierats och fokus läggs primärt på
dessa anläggningar. I energiledningsarbetet kommer åtgärder prioriteras mellan
anläggningarna, vilket kan innebära att vissa anläggningar inte får någon åtgärd ett visst år. Rya
KVV är en av de fem större förbrukarna inom fjärrvärmeproduktionen, vilka tillsammans står
för ca 84 % av den totala elförbrukningen. Under verksamhetsåret 2020 har
energibesparingsåtgärder gjorts i form av att pumpar och annan utrustning har stoppats när
anläggningen har stoppats. Åtgärderna har resulterat i en energibesparing på ca 500 MWh.
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