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Sammanfattning Tynnereds panncentral
I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Tynnereds Panncentral under år 2020. En
sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan.
Drifttid:

2

h

Förbrukad Eo1:

3

m3

Tillförd bränsleenergi: 30

MWh

Avgiven energi:

23

MWh

Svaveldioxid (SO2):

2,6

kg

Kväveoxider (NOx):

11

kg

Koldioxid (CO2):

7

ton

Stoft:

0,25

kg

Utsläpp till luft:

1
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1 Grunddel
1.1 Uppgifter om verksamhetsutövaren
Verksamhetsutövare

Göteborg Energi AB

Organisationsnummer

556362-6794

1.2 Uppgifter om verksamheten
Anläggningsnummer

1480-1203

Anläggningsnamn

Tynnereds panncentral

Fastighetsbeteckningar

Tynnered 2:2

Besöksadress

Lilla Grevegårdsvägen 2

Kommun

Göteborg

Prövningsnivå enligt
Miljöprövningsförordningen:

21 kap 10 §

Tillsynsmyndighet

Miljö- och klimatnämnden i Göteborg

Miljöledningssystem

ISO 14001

Koordinater enligt SWEREF99 TM

6393907, 314427

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.51
gäller för anläggning för förbränning med en
total installerad tillförd effekt av mer än 20
megawatt men mindre än 50 megawatt.

1.3 Kontaktpersoner för anläggningen
Kontaktperson miljöfrågor

Karin Svenstig

Telefonnummer

031-6262 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 Göteborgs 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 Tynnered panncentral
Sedan 1992 är fjärrvärmenätet i Tynnered anslutet till Göteborg Energis huvudnät med hjälp av
en värmeväxlarstation. Sedan dess utgör Tynnered Panncentral en spets- och reservanläggning
som kan tas i drift vid kall väderlek eller som reserv vid driftstörningar. Den kan även tas i drift
för att förstärka nätet i samband med att utbyggnad eller reparationer sker på fjärrvärmenätet.
Den sammanlagda drifttiden under året är normalt sett förhållandevis liten.
Panncentralen inrymmer totalt två hetvattenpannor, HP1 och HP2. Skorstenshöjden är 50 m.
Pannornas effekt redovisas nedan.
Tabell 1. Sammanställning av pannornas effekt och bränsleslag

Panna

Installerad tillförd
effekt
(MW)

Avgiven värmeeffekt
(inkl verkningsgrad) Bränsle
(MW)

HP1
HP2
Totalt:

11,1
11,1
22,2

10
10
20

Eo1
Eo1

Eldningsoljan förvaras i en invallad cistern på 30 m3 som står utomhus framför panncentralen.
Invallningen är försedd med nivålarm. Cisternen är utrustad med ett överfyllnadsskydd.
Ingen reningsutrustning för rökgaserna finns installerad.
Panncentralen är normalt obemannad. Tillsyn av anläggningen sker 1 gång/48:e timme alt 1
gång/72:e timme på helg enligt AFS 2017:3.

2.3 Lokalisering och recipientförhållanden
Tynnereds panncentral är belägen i stadsdelen Tynnered i Västra Frölunda. Dagvatten från
fastigheten leds via kommunens dagvattennät till tre dagvattendammar vid Välen som har sitt
utlopp i Välenviken. Dammarna renar dagvatten från vägar och bostadsområden i Åkered och
Tynnered.
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Tynnered PC

Dagvattendammar

Figur 1. Lokalisering av Tynnered panncentral. Källa: Eniro.

2.4 Huvudsaklig miljöpåverkan
Den mest betydande miljöpåverkan från anläggningen är utsläpp av rökgaser till luft.
Rökgaserna från eldning av Eo1 innehåller bland annat koldioxid, kväveoxider, svaveloxider och
stoft. 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 nedsmutsning genom stoftutsläpp. I samband med en tidigare olycka finns
en markförorening under byggnaden vilken tidigare har medfört utsläpp av föroreningar till
dagvattennätet.
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
På anläggningen finns en cistern för lagring av olja med en volym på 800 m3 . Cisternen är
invallad och nederbördskyddad. Då cisternen inte längre är godkänd för förvaring av olja är den
sedan i maj 2020 tömd. I väntan på byggnation av ny cistern för oljan har en mindre tank
tillfällig ställts upp på utsidan av panncentralen. Tanken rymmer 30 m3 och har en tillhörande
invallning. Påfyllning av olja sker genom anslutningsanordning på tanken. Bränsleledningen
mellan tanken och byggnaden är luftburen.
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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 villkoren redovisas under
avsnitt 3.3.
Tabell 2. Gällande beslut, förelägganden och anmälningar

Datum

Beslutsmyndighet

Beslutet avser

2007-10-02

Länsstyrelsen
Dnr 551-51371-2004

Tillståndsbeslut:
Tillstånd enligt miljöbalken till panncentral.
Tillståndet omfattar 4 pannor med en
sammanlagd tillförd effekt av 49 MW.

3.2 Tillståndsgiven och installerad effekt
Anläggningen har ingen begränsning i produktionen, däremot i total installerad effekt. Detta
framgår av tabellen nedan.
Tabell 3. Tillståndsgiven och installerad effekt

Tillståndsgiven effekt

Installerad effekt

Fyra pannor med en sammanlagd tillförd
effekt av 49 MW.

De två pannorna HP1 och HP2 har en
sammanlagd tillförd effekt av 22,2 MW.

3.3 Villkorsefterlevnad
Tabell 4. Villkor för verksamheten enligt gällande tillstånd samt kommentar till efterlevnad

Slutliga villkor

Kommentar till villkorsefterlevnad

1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig
överensstämmelse med vad sökanden angivit i
ansökningshandlingarna om inte annat
framgår av nedanstående villkor.
2. Anläggningen får endast drivas som spetsoch reservanläggning.
3. Utsläpp av stoft från rökgaserna får som
riktvärde inte överstiga 50 mg/Nm³ vid 3
volymprocent O2.
4. Utsläppen av svavel får som gränsvärde inte
överstiga 24 mg svavel per megajoule tillfört
bränsle.
5. Utsläppen av kväveoxider (NOx) beräknat
som NO2, får som riktvärde inte överstiga 350
mg/Nm³ torr rökgas vid 3 % O2.

Verksamheten bedrivs i huvudsaklig
överensstämmelse med vad som angivits i
ansökningshandlingarna.
Anläggningen drivs endast som spets- och
reservanläggning.
Under året har endast Eo1 eldats på
anläggningen. Eo1 har en askhalt på <0,01 vikt% vilket ger stoftemissioner under riktvärdet.
Eldning med Eo1 medför ett utsläpp
motsvarande ca 12 mg svavel/MJ tillfört
bränsle.
Mätning av emissioner av kväveoxider till luft
från samtliga pannor utfördes av ILEMA
Miljöanalys i februari 2018. Resultatet från
mätningarna visar på en kväveoxidhalt på 303
mg/Nm3 för HP1 samt 346 mg/Nm3 för HP2.
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Slutliga villkor

Kommentar till villkorsefterlevnad

6. Flytande bränsle skall lagras i en invallad
cistern där invallningen rymmer hela
cisternens volym. Tapp- och påfyllnadsplatser
skall ingå i det invallade tankområdet eller på
annat sätt säkras för utsläpp till omgivningen.
Invallningen inklusive
ledningsgenomdragningar m.m. skall vara
utförd i material som inte är genomsläppligt
för petroleumprodukter eller biobränsle.
Invallningen skall vara skyddad från
nederbörd.

På anläggningen finns en cistern för lagring av
olja med en volym på 800 m3 . Cisternen är
invallad och nederbördskyddad. Då cisternen
inte längre är godkänd för förvaring av olja är
den sedan i maj 2020 tömd. I väntan på
byggnation av ny cistern för oljan har en
mindre tank tillfällig ställts upp på utsidan av
panncentralen. Tanken rymmer 30 m3 och har
en tillhörande invallning. Påfyllning av olja sker
genom anslutningsanordning på tanken.

Bränsleledningen mellan tanken och
byggnaden är luftburen.
7. Buller skall begränsas så att det, som
De ljud som kan uppkomma från anläggningen
riktvärde inte ger upphov till högre ekvivalent är från fläktar, skorsten samt transporter till
ljudnivå vid bostäder än
och från anläggningen. Några mätningar av
50 dB(A) vardagar dagtid (07.00-18.00)
buller har inte genomförts. Bullermätning sker i
40 dB(A) nattetid (22.00-07.00)
händelse av återkommande klagomål. Inga
45 dB(A) övrig tid
klagomål på buller har inkommit under året.
Momentana ljud nattetid får som riktvärde vid
bostäder inte överskrida 55 dB(A).
8. Aska skall vid hantering och lagring
Någon större mängd aska uppkommer inte i
behandlas så att besvärande damning, lukt
verksamheten. Sotning har skett under 2020
eller brandfara inte uppstår. Om olägenhet
genomtorrsotning.
uppstår skall bolaget vidta åtgärder så att
olägenhet upphör.
9. Vatten från sotning eller liknande får inte
Under 2020 har pannorna torrsotats. Inget
släppas till det kommunala avloppsreningsvatten från sotning eller liknande har därför
verket eller till recipient utan skall lämnas
uppkommit.
som avfall.
Vid eventuell våtsotning tas sotvattnet omhand
som farligt avfall med sugbil.
10. Kemiska produkter, inklusive bränsle och Förutom bränsle förvaras inga kemikalier på
farligt avfall, skall hanteras på sådant sätt att
anläggningen. Se vidare avsnitt 5.6.
spill eller läckage inte kan nå avloppet och så
att förorening av mark, ytvatten eller
grundvatten inte kan ske.

3.4 Förordningar och föreskrifter enligt NFS 2016:8
Verksamheten omfattas inte av någon av de förordningar eller Naturvårdsverkets föreskrifter1
som ska redovisas i miljörapporten enligt Naturvårdsverkets föreskrift om miljörapport (NFS
2016:8).

1 SFS 2013:252 (stora förbränningsanläggningar, SFS 2013:253 (förbränning av avfall), SFS 2013:254 (användning organiska
lösningsmedel), NFS 2016:6 (rening och utsläpp av avloppsvatten till tätbebyggelse), SNFS 1994:2 (användning av avloppsslam), SFS
2013:251 (tillståndsplikt enligt 29 kap och som tar emot bygg- och rivningsavfall).
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3.5 Övriga gällande beslut
3.5.1 Gällande beslut enligt lagen om brandfarlig vara
Då den mängd bränsle som finns på anläggningen understiger de mängder där det är krav på
tillstånd för brandfarlig vara finns det idag inget tillstånd. Räddningstjänsten Storgöteborg är
informerade av förändringen på anläggningen och tillstånd kommer att sökas då en ny större
cistern finns på plats på anläggningen.

3.5.2 Tillstånd till 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 5. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillstånd för transport av farligt avfall.

Datum
2020-08-26
Gäller till och
med
2025-08-26.

Beslutsmyndighet
Länsstyrelsen
Västra Götalands län
Dnr: 562-34646-2020

Beslut
Tillståndet omfattar styckegods- och
flaktransport av visst farligt avfall och ickefarligt avfall.

För Tynnereds panncentral innebär det att farligt avfall som uppkommer i verksamheten
normalt transporteras till Sävenäsanläggningen för omhändertagande av godkänd transportör
och mottagare.

3.5.3 Tillstånd till utsläpp av koldioxid
Anläggningen har tillstånd till utsläpp av koldioxid.
Tabell 6. Gällande tillstånd till utsläpp av koldioxid

Datum

Beslutsmyndighet

Beslutet avser

2016-06-02

Länsstyrelsen
Dnr 563-19386-2016

Tillståndsnummer SE-14-563-059252-2004
Tillstånd till utsläpp av växthusgaser enligt lag
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter,
Göteborg Energi AB – Tynneredscentralen i
Göteborgs kommun.

4 Åtgärder för att säkra drift och kontrollfunktioner
4.1 Egenkontroll
För verksamheten gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Som
verktyg har Göteborg Energi AB ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem för att
säkerställa att förordningen följs. Detta bygger till stor del på gemensamma rutiner och
instruktioner för olika produktionsanläggningar. Relevanta parametrar redovisas i
miljörapporten. Ett kontrollprogram finns upprättat och uppdateras vid behov.
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4.2 Periodisk besiktning
Metod för genomförande samt intervall för periodiska besiktningar regleras i rutin. Enligt
rutinen ska Tynnereds panncentral besiktigas vart tredje år av oberoende konsult. Senaste
periodisk besiktning genomfördes 2020. Besiktningen resulterade i två anmärkningar och fem
förbättringsförslag. Anmärkningarna och förbättringsförslagen är inlagda i Göteborg Energis
system för avvikelsehantering och hanteras enligt gällande rutin.

4.3 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 7. Sammanställning över oljeavskiljare och den kontroll som utförts av extern part.

Kontroll av oljeavskiljare
Benämning
Mellan oljetank och
byggnad

Senaste kontroll
2020-09-30

Kommentar
Olja: 0 cm

(1-årsbesiktning)

Slam: 0 cm

R6.GE0.V6-TX0001

Larm: ok

Mellan byggnad och grind

2020-09-30

Olja: 0 cm

R6.GE0.V9-TX0001

(1-årsbesiktning)

Slam: 0 cm
Larm: ok

4.4 Besiktning av cisterner
Bränslecisternen besiktigades under 2019. Pga yttre korrosion godkändes cisternen endast ett
år, till och med maj 2020. Innan cisternens besiktningsintervall hade gått ut var den tömd och är
nu tagen ur bruk.
Besiktning av spilloljetanken på 1,5 m3 utfördes 2020. Tanken fick ett förkortat
besiktningsintervall på 1 år på grund av en avluftning som ska åtgärdas. Nästa kontroll ska
genomföras senast 2021-04-30. Avluftningen är åtgärdad efter besiktningen.

4.5 Kontroll av invallningar
Invallningen kontrolleras okulärt vid FU-rond som utförs en gång per månad samt i samband
med besiktningen av cisternen vart 6:e år. Kontroll av invallningen genomfördes under 2020.
Invallningen bedömdes vid tillfället att inte vara tät.
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4.6 Åtgärder för att minska risker
I enlighet med miljöbalken samt egenkontrollförordningen har Göteborg Energi i
miljöledningssystemet rutiner och instruktioner för att undersöka och bedöma riskerna med
verksamheten. För produktionsanläggningarna finns en plan för genomförandet av riskanalyser.
Dessa sker vart tredje år eller oftare vid t.ex. förändringar. Senaste riskanalysen med avseende
på yttre miljö utfördes under 2018. Enligt utförd riskanalys finns inga risker som måste åtgärdas
omedelbart, men några risker kommer att hållas under uppsikt tills nästa riskanalys som enligt
plan ska utföras 2021.

5

Sammanfattning av miljöpåverkan

5.1 Drifttid, bränsleförbrukning och produktion
Tabell 8. Redovisning över drifttid, bränsleförbrukning samt energi för 2020

Pannor
HP1
HP2
Totalt:

Bränsleenergi
Drifttid Förbrukad Eo1
(tillförd
energi)
(h)
(m3)
(MWh)
0
0
0
2
3
30
2

3

Producerad avgiven
energi
(MWh)
0
23

30

23

5.2 Driftstörningar och vidtagna åtgärder
I följande avsnitt redovisas de driftstörningar och liknande händelser som lett eller hade kunnat
leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön samt vidtagna åtgärder.
Under 2020 har inga driftstörningar som lett till eller kunnat leda till olägenhet för människors
hälsa eller miljön noterats.

5.3 Utsläpp till luft
Här redovisas resultat av mätningar och beräkningar av utsläpp till luft.
Tabell 9. Svavelutsläppet för 2020

HP1

0

Svavel
(vikt-% i
bränslet)
< 0,05

HP2

1,3

< 0,05

Totalt:

1,3

Pannor

Svavel
(kg)

Svavel
(mg/MJ bränsle)

Gällande villkor
(mg S/MJ)

12

24

12

24

Den totala mängden svavel är beräknad utifrån bränsleförbrukningen och bränslets specifika
svavelinnehåll. Produktspecifikationen för eldningsolja 1 från leverantören Preem anger
svavelhalten till max 0,05 vikt %. Enligt Naturvårdsverkets lathund tabell 8 motsvarar det 12 mg
S/MJ bränsle.
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Tabell 10. NOx-utsläppet för 2020

86,5

NOx
(mg NO2/m3ntg
vid 3 % O2)
303

Gällande villkor
(mg NO2/m3ntg
vid 3 % O2)
350

98,3

346

350

NOx (kg)

NOx (mg/MJ
bränsle)

HP1

0

HP2

11

Totalt:

11

Pannor

Den totala mängden kväveoxider är beräknad utifrån bränsleförbrukningen och senaste
emissionsmätning.
Tabell 11. CO2-utsläppet för 2020

CO2 fossilt
(ton)

CO2
(g/MJ bränsle)

HP1

0

74,26

HP2

7

74,26

Totalt:

7

Pannor

Den totala mängden koldioxid är beräknad utifrån bränsleförbrukningen och en emissionsfaktor
för Eo1 på 74,26 g/MJ bränsle. Emissionsfaktorn är hämtad från Naturvårdsverkets referenslista
över emissionsfaktorer och värmevärde.
Tabell 12. Stoftutsläppet för 2020

Stoft
(kg)

Stoft
(vikt-% i aska)

HP1

0

< 0,01

HP2

0,25

< 0,01

Totalt:

0,25

Pannor

Mängden stoft beräknas utifrån askhalten i bränslet enligt produktinformation för Eo1 samt
bränslemängden.

5.4 Utsläpp till vatten
Förutom avloppen från det sanitära spillvattnet finns det i pannhuset ett utlopp till
spillvattennätet som går via sotvattentanken. Detta utlopp är försett med en avstängningsventil
som normalt hålls stängd och som måste öppnas manuellt. Sotvattentanken är även försedd med
nivåvakt och oljefilmsvakt.
Vid eventuellt behov av tömning av dränagevatten från oljecisternens invallning sker detta
manuellt med en pump efter okulär kontroll av att vattnet inte innehåller olja. Dränagevattnet
pumpas till spillvattennätet via en oljeavskiljare.
Dagvatten leds till dagvattennätet och vidare till Välendammarna, Välen och slutligen
Askimsviken.
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5.5 Buller
Buller från anläggningen uppstår främst från fläktar, skorsten samt transporter till och från
anläggningen. Inga klagomål på buller har kommit till Göteborg Energis kännedom under året.

5.6 Kemikaliehantering
De kemikalier som används på Tynnered panncentral finns förtecknade i det
koncerngemensamma kemikaliedatasystemet Chemsoft. Dessa är sådana som är bedömda av
Göteborg Energis Kemikalieansvarig och godkända att användas på anläggningen. Vid införande
av nya kemikalier som inte finns på Göteborg Energis kemikalieförteckning måste godkännande
inhämtas av kemikalieansvarig före inköp.
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.
Kemiska produkter hanteras inte på anläggningen mer än tillfälligt vid underhållsarbeten och
liknande. Därmed finns det heller ingen lagring av kemikalier på anläggningen mer än för
bränslet som förvaras med sekundärt skydd. Enligt överenskommelse med miljöförvaltningen
ska en kemikalieförteckning bifogas till miljörapporten med de kemikalier som har köpts in
specifikt till Tynnered panncentral under året. Under 2020 har inga kemikalier köpts in specifikt
till Tynnered panncentral.

5.7 Avfallshantering
Göteborg Energi AB arbetar kontinuerligt med att hushålla med råvaror och energi samt utnyttja
möjligheterna till återanvändning och återvinning.
Inget avfall som härrör från Göteborg Energis drift och underhåll av anläggningen förvaras
normalt i panncentralen. Hanteringen av avfallet är kortvarig i anläggningen och avfallet tas
antingen med till Sävenäs för vidare transport (Göteborg Energi har tillstånd för interna
avfallstransporter) eller tas om hand av anlitad entreprenör vid reparationer.
Under 2020 har oljecisternen tömts vilket har lett till nedanstående avfall.
Tabell 13. Farligt avfall.

Avfallsslag

Avfallskod

Transportör

Mottagare

Oljeskadat vatten

160709*

Cleanpipe

Fortum Waste Solutions AB

1 320

Diesel

130701*

Cleanpipe

Fortum Waste Solutions AB

200

Totalt

Mängd
(kg)

1 520
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5.8 Åtgärder som vidtagits för att minska förbrukning av råvaror och
energi
Bolaget arbetar kontinuerligt med att hushålla med råvaror och energi samt utnyttja
möjligheterna till återanvändning och återvinning. Allt avfall som uppkommer i verksamheten
sorteras. En stor del av de bilar som ingår i bolagets bilpool är miljöbilar och drivs av el eller
naturgas/biogas.
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.
Panncentralen står, tillsammans med ett antal övriga spets- och reservanläggningar, för ca 6 %
av den totala elförbrukningen. Panncentralen ingår därför primärt inte i
energikartläggningsarbetet. .
Under 2020 har inga större åtgärder genomfört har resulterat i en energieffektivisering.
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