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1. Administrativa uppgifter 
 
Anläggningsnamn: Rya kraftvärmeverk (KVV) 

Fastighetsbeteckningar: Rödjan 3:1, Rödjan 727:18, Rödjan 727:4, 
Sannegården 734:9, Färjestaden 20:6. 

Besöksadress: Fågelrovägen 

Kommun: Göteborgs kommun 

Fastighetsägare: Göteborg Energi AB (Rödjan 3:1) 
Göteborgs Stad (Rödjan 727:18) 
Göteborg Energi AB (Sannegården 734:9) 
GRYAAB (Färjestaden 20:6) 
Göteborgs Hamn (Rödjan 727:4) 
 

Huvudman: Göteborg Energi AB 

Organisationsnummer: 556362-6794 

Adress: Box 53 
401 20 Göteborg 
 

Telefon: 031-62 60 00 

Kontaktperson: Erika Andersen 
erika.andersen@goteborgenergi.se 
031-62 69 20 
 
Lina Hammarstrand 
lina.hammarstrand@goteborgenergi.se 
031-62 62 07 

  

mailto:erika.andersen@goteborgenergi.se
mailto:lina.hammarstrand@goteborgenergi.se
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2. Bakgrund 
Göteborg Energi tillgodoser sina kunder med värme via ett väl förgrenat fjärrvärmenät som 
levererar energi från olika värmekällor. Mycket av fjärrvärmen i Göteborg kommer från 
återvunnen värme från avfallsförbränning och andra industriverksamheter. Vid kall väderlek 
ökar effektbehovet och värme måste även produceras i Göteborg Energis egna 
produktionsenheter (total installerad värmeeffekt ca 1700 MW). Värmeproduktion i egna 
produktionsanläggningar sker normalt under perioden oktober till april. 
                                
Fjärrvärmenätet i Göteborg har cirka 135 mil kulvert från Ale i norr till Askim i söder. 
Fjärrvärmenätet värmer ca 90 procent av Göteborgs flerbostadshus, ca 12 000 villor och otaliga 
industrier, kontor, affärer och andra publika fastigheter. Antal bostäder i Göteborgs stad växer 
ständigt och tillväxttakten planeras öka de närmsta åren, vilket förväntas leda till ett fortsatt 
högt behov av fjärrvärme, även om stora insatser görs för energieffektiviseringar. Som ett led i 
arbetet för att endast använda förnybara bränslen vid produktion av värme och el planerar 
Göteborg Energi ett antal ändringar vid den befintliga anläggningen Rya kraftvärmeverk (KVV). 
Ändringarna kommer även att bidra till ökad värmekapacitet och tryggare lokal och regional 
elförsörjning.  
 
Rya KVV är förberedd för en fjärde linje och denna kommer nu installeras i form av en ny 
bioångpanna, till de idag tre befintliga gasturbinerna med efterföljande avgasångpannor (linje 1-
3). Den nya bioångpannan utformas för att kunna leverera totalt ca 140 MW värme till 
fjärrvärmenätet vid en maximal elproduktion på ca 35 MW i befintlig ångturbin. Installerad 
tillförda effekt avseende bränsle för bioångpannan blir ca 170 MW. Total installerad tillförd 
effekt för hela anläggningen ökar därmed från befintliga 600 MW och nytt tillstånd söks för upp 
till 820 MW total installerad effekt för att få en viss marginal för trimning, uppgradering av 
gasturbiner och mindre ändringar i framtiden.  
 
Bioångpannan kommer att eldas med biobränsle, huvudsakligen skogsflis och returträ (RT-flis). 
Drift kommer huvudsakligen ske när utomhustemperaturerna sjunker och den återvunna 
värmen i Göteborgs fjärrvärmesystem inte räcker till. Det innebär kontinuerlig drift de flesta 
dygn (dag som natt) under årets kalla period. Biobränsletransporter kommer ske med lastbil. 
Bränslet kommer vägas och tippas i en ny tippficka placerad norr om Fågelrovägen. Därefter 
bearbetas bränslet och transporteras med inkapslade bandtransportörer till lagringssilos. Från 
dessa silos matas bränslet in i pannan. För maximalt utnyttjande av energin i bränslet installeras 
rökgaskondensering. Pannan kopplas till befintlig ångturbin på Rya KVV för elgenerering. 
 
Även andra ändringar planeras för Rya KVV. Anläggningen ska kunna användas flexibelt och 
kommer byggas om för att kunna separera elkraft- och värmeproduktion i syfte att motverka 
kapacitetsbrist i elnätet. Gasturbinerna kan då starta tidigare och reglera snabbare utan en 
efterföljande avgasångpanna. På så sätt förkortas uppstartstiden på anläggningen vilket 
möjliggör att Rya KVV kan stötta med elproduktion vid behov av el i elnätet. Befintliga 
gasturbiner på Rya KVV kommer fortsatt använda naturgas och allokerad biogas som bränsle 
samt eldningsolja 1 som reservbränsle. Det kan även bli aktuellt med andra flytande- eller 
gasformiga förnybara bränslen. 

2.1 Avgränsning  
Inför denna tekniska beskrivning har det inte tagits något beslut om vilka tekniker som ska 
tillämpas för bioångpannan med tillhörande utrustning samt för den separata elproduktionen, 
då upphandling och detaljutformning av detta inte är genomfört. Därför redovisas en 
beskrivning av anläggningens tekniska utformning i generella termer för tänkbara lösningar. 
Bioångpannan och separat elproduktion kommer att upphandlas, uppföras och drivas så att dess 
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funktion och prestanda i huvudsak överensstämmer med vad som anges i denna tekniska 
beskrivning.  

2.2 Produktion 

2.2.1 Befintlig produktion 

Befintlig produktion består av tre linjer med en gasturbin och en avgaspanna per linje (linje 1-3). 
Avgaspannorna är utrustade med brännare för att kunna tillsatselda avgaserna från 
gasturbinerna. Ångan som produceras i avgaspannorna leds till en gemensam ångturbin. Den 
energi som är kvar i ångan efter ångturbinen blir till värme i fjärrvärmenätet. Befintlig maximal 
produktion summeras i Tabell 1. Fördelningen mellan el och värme beror av, för anläggningen, 
yttre omständigheter, så som utomhustemperatur, lufttryck och fjärrvärmetemperatur. 
Uppgradering av gasturbinerna planeras och då kommer den befintliga produktionen öka.  

Tabell 1 Befintlig maximal produktion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

2.2.2 Planerad produktion 

Ansökan omfattar drift av en bioångpanna med total installerad tillförd effekt på 170 MW. Den 
nya bioångpannan utformas för att kunna leverera totalt ca 140 MW värme till fjärrvärmenätet 
vid en maximal elproduktion på ca 35 MW i befintlig ångturbin. Bioångpannan kommer att 
förses med en rökgaskondensering, vilken återvinner energin från bränslets vatteninnehåll som 
går ut med rökgaserna. Rökgaskondenseringens effektuttag beror på pannans installerade effekt 
och bränslets fukthalt. Exempel på anläggningsdata för en likvärdig bioångpanna med dessa 
egenskaper redovisas i Tabell 2 nedan. Observera att exakt utfall beror på energivärde och 
fukthalt i bränslet samt fördelningen mellan värme- och elproduktion med fler faktorer. 
Elproduktionen beror på valda ångdata. Det är viktigt med möjlighet till flexibilitet gällande 
dessa faktorer vid upphandling av bioångpannan för att kunna få en kostnadseffektiv anläggning 
med hög miljöprestanda, då olika leverantörer kan erbjuda olika lösningar.   
  

 
Enhet  

Installerad tillförd effekt  MW 600 

Tillfört bränsle per gasturbin MW 123 

Elproduktion per gasturbin MW 45 

Extra tillfört bränsle per 
avgaspanna 

MW 77 

Elproduktion ångturbin MW 133 

Total elproduktion (brutto) MW 268 

Internförbrukning el MW 7 

Total elproduktion (netto) MW 261 

Total värmeproduktion MW 294 
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2.3 Anläggningslayout 
Rya KVV är lokaliserad på fastighet Rödjan 3:1 i Ryahamnen vilket är en del av Energihamnen i 
Göteborg. En översiktskarta med placering av Rya KVV framgår av Figur 1. Byggnaden för 
bioångpannan kommer att placeras på samma fastighet som Rya KVV på ytan strax väster om 
anläggningen. Bränslemottagning med tillhörande byggnader kommer att uppföras på 
fastigheterna Rödjan 3:1, Rödjan 727:4, Rödjan 727:18, Sannegården 734:9 och Färjestaden 
20:6. Fastighetsbeteckningar framgår av Figur 2 nedan.  
 

 

Figur 1: Översiktskarta för hamninloppet i Göteborg där placering av Rya KVV illustreras 

  

Tabell 2 Exempel på anläggningsdata för likvärdig bioångpanna 
 

Enhet  

Bioångpanna bränsle tillförd 
effekt  

MW 158 

Termisk effekt i bioångpanna MW 140 

Beräknad elproduktion MW 35 

Beräknad värmeproduktion 
från bioångpanna 

MW 96 

Beräknad värmeproduktion 
från bioångpannans 
rökgaskondensering 

MW 44 

Beräknad Total 
värmeproduktion från 
bioångpannan inkl 
rökgaskondensering 

MW 140 
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Figur 2 Översiktsritning över planerad placering av nytt kraftvärmeverk inkl bränslemottagning, 

beredning samt lagring 

3. Befintlig anläggning, linje 1-3 
En schematisk bild över processen i befintliga Rya kraftvärmeverk, där samtidig el- och värme 
produceras genom gasturbiner och avgasångpannor, vilket utgörs av linje 1-3, samt vidare till 
ångturbin eller direkt till ångkondensorn, åskådliggörs nedan.  
 

 

Figur 3 Schematisk bild över processen på Rya KVV 
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3.1 Gasturbiner  
Anläggningen har tre gasturbiner som i sin tur lite grovt 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 avgasångpannorna. 
 
Gasturbinerna på Rya KVV är byggda för att kunna använda både gasformiga och flytande 
bränslen. Huvudbränslet är naturgas/allokerad biogas och eldningsolja 1 är reservbränsle för 
den befintliga anläggningen. Nominellt producerar varje gasturbin 45 MW el, men det sker 
endast under gynnsamma förhållanden. Det normala är någon eller några megawatt mindre. 
Uppgradering av gasturbinerna planeras och då kommer den befintliga produktionen öka. 

3.2 Avgasångpannor 
Avgasångpannornas syfte är att ta tillvara på energin i de heta rökgaserna från gasturbinerna för 
att producera ånga och värme. Precis i början av respektive avgasångpanna sitter det tre 
brännarlansar för tillsatseldning. Genom att använda tillsatseldning kan avgasångpannornas 
ångproduktion öka. Efter tillsatseldningen är de ånggenererande delarna i pannan placerade: 
överhettare, kokytor och ekonomisrar. Längst bak i pannorna är fjärrvärmeekonomisrarna 
placerade. De tar vara på den sista värmen i rökgaserna och kör in den direkt 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) av NOx. 
Dessa är placerade inne i ekonomiserdelarna av avgaspannorna för att de ska verka inom ett 
fördelaktigt temperaturområde. 

3.3 Ångturbin 
Ångan som produceras i de tre avgaspannorna leds till den gemensamma ångturbinen. 
Ångturbinen klarar av ånga på upp till 542 °C och 100 bar. 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-, gas- och 
fjärrvärmepris. 

3.4 Ångkondensorer 
Anläggningen har tre seriekopplade ångkondensorer för produktion av fjärrvärme. I de två 
första kondenseras ånga från ångturbinen. Den tredje används under uppstart eller när 
ångturbinen inte är i drift. 

3.5 Generatorer 
I generatorerna sker omvandlingen från mekanisk energi till elektisk energi. Det finns totalt fyra 
generatorer på anläggningen, en per gasturbin samt en för ångturbinen. 
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4. Ändrad verksamhet  

4.1 Separat el- och värmeproduktion  
De befintliga linjerna byggs om för att kunna separera elkraft- och värmeproduktion. Med 
dagens konfiguration sker alltid samtidig el- och värmeproduktion, vilket inte alltid är optimalt. 
Genom att separera el- och värmeproduktionen blir det möjligt att använda gasturbinerna för 
enbart elproduktion och avgaspannorna för enbart värmeproduktion. Detta skapar möjligheten 
för Rya KVV att flexibelt kunna växla mellan elkraft- och värmeproduktion, men även fortsatt 
kunna köra samtidig elkraft- och värmeproduktion. 
 
Dessutom kan gasturbinerna starta tidigare och reglera snabbare utan en efterföljande 
avgasångpanna. På så sätt förkortas uppstartstiden på anläggningen vilket möjliggör att Rya KVV 
kan stötta med lokal elproduktion vid brist på el i elnätet. Rya KVV kan då startas i de tillfälliga 
situationer när prognosen för elförbrukning överstiger tillgänglig produktion i elnätet. 
 
För att möjliggöra detta behöver anläggningen byggas om med ett spjäll och tre separata bypass-
skorstenar som installeras från varje gasturbin. Via dessa släpps värmen ut med rökgaserna 
istället för att gå vidare till avgasångpannan. Spjällen ska kunna öppnas eller stängas beroende 
på om avgasångpannan och ångturbinen ska vara inkopplade eller inte. Rökgaserna kommer 
inte genomgå katalytisk kväveoxidreducering (SCR) som är belägen i avgasångpannorna vid 
separat elproduktion, utan släpps ut direkt efter gasturbinerna. Elproduktion kan behövas under 
hela året, men den separata elproduktionen kommer framförallt tillämpas för snabb uppstart av 
anläggningen vid brist i elnätet. Vid behov av längre drift kommer rökgasflödet växlas över via 
spjället, när avgasångpannan är uppvärmd, för drift via gasturbin och avgasångpanna. Vid 
avsaknad av värmebehov kyls värmen istället bort med hjälp av vatten från havet via 
återkylaren. Det kan även förekomma längre drift via gasturbin och bypass-skorsten exempelvis 
när avgaspannan är otillgänglig.  
 
När det finns värmebehov används anläggningen med gasturbiner och avgasångpannorna för 
samtidig elkraft- och värmeproduktion eller separat värmeproduktion. Den separata 
värmeproduktionen innebär att värme produceras separat genom att luft tillförs direkt till 
avgasångpannorna som kommer tillsatseldas med gas. Rökgaserna genomgår SCR och släpps ut 
via den befintliga skorstenen. Avgasångpannan kommer då fungera som en hetvattenpanna. 
Detta driftsätt kan bli aktuellt när de ekonomiska förutsättningarna inte är tillräckligt 
gynnsamma för att producera el från gas.  
 
Tekniken för separat el- och värmeproduktion visas i Figur 4 nedan. Sammanfattningsvis för att 
möjliggöra tekniken behöver linjerna kompletteras med följande ny utrustning: 
 

 Ett nytt bypass-spjäll installeras på samtliga linjer mellan gasturbin och avgaspanna.  
 En ny bypass-skorsten per linje, totalt tre stycken nya skorstenar. Bypass-skorstenarna. 

kan byggas lägre än befintlig skorsten på grund av den högre lyftkraften från de heta 
rökgaserna. Bypass-skorstenarna kommer ha en höjd på minst 5 m över den högsta 
punkten på den befintliga anläggningens tak som är ca 30 m. 

 De nya bypass-skorstenarna förses sannolikt med ljuddämpare. 
 Avgaspannorna förses med luftfläktar för tillförsel av förbränningsluft (i dagsläget sker 

lufttillförseln uteslutande från gasturbinernas avgaser).  
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Figur 4 Spjäll och skorsten efter gasturbin. Lufttillförsel sker direkt till avgasångpannan (blå pilar) samt 

tillsatseldning med naturgas/biogas (gula pilar), ånga (röd pil) till ångturbinen. 

 

4.2 Ny bioångpanna, linje 4 
Den nya bioångpannan utformas för att kunna leverera totalt ca 140 MW värme till 
fjärrvärmenätet vid en maximal elproduktion på ca 35 MW i befintlig ångturbin. Bioångpanna 
kommer ha en totalt installerad tillförd effekt på 170 MW. Den kommer att förses med en 
rökgaskondensering, vilken återvinner energin från bränslets vatteninnehåll som går ut med 
rökgaserna. Rökgaskondenseringens effektuttag beror på pannans installerade effekt och 
bränslets fukthalt. 
 
Byggnaden för bioångpannan kommer att placeras på samma fastighet som Rya KVV på ytan 
strax väster om anläggningen. Den högsta byggnadsdelen kommer att vara pannbyggnaden på ca 
60 m. Hur många byggnader som uppförs och exakt placeringen bestäms senare, men förutom 
en bioångpanna finns även byggnad innehållande processutrustning såsom t.ex. rökgasrening 
och rökgaskondensering. Det uppförs även byggnader för till exempel vågbyggnad, 
bränslemottagning, bränslelossning, bränsleberedning, askutlastning och ett eller flera 
bränslelager. I Figur 5 nedan illustreras en exempellayout för bioångpannan med tillhörande 
byggnader samt ny väg.   
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Figur 5 Exempellayout för bioångpannan och tillhörande byggnader samt förslag på ny vägsträckning. 

Befintliga Rya KVV illustreras i svart.  

 

 
Vilken typ av bioångpanna anläggningen förses med avgörs vid upphandlingen. Aktuella 
alternativ är fluidbäddteknik eller rosterteknik. Bioångpannan byggs så att den kan uppfylla de 
tekniska kraven i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. Returträ kan leda till 
förvärrad högtemperaturkorrosion på värmeöverförande ytor, detta kan avhjälpas med en låg 
dosering av svavel till bränslet. En låg dosering av svavel till bränslet kan också bidra till bättre 
förbränning. En schematisk bild, över processen för produktion av värme genom bioångpannan, 
åskådliggörs nedan.  
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Figur 6 Schematisk bild över ny bioångpanna ansluten till befintligt kraftvärmeverk 

 

4.2.1 Fluidbäddpanna  

I en fluidbäddpanna förbränns bränslet i en bädd av varm sand. Förbränningsluften tillförs 
under sanden och får sanden att sväva (fluidisera). Fördelen med denna teknik är att den klarar 
ett bredare spektrum av bränslen med stora variationer av bränslesammansättning. 
Fluidiseringstekniken ger en väldigt bra omblandning mellan luft och bränsle vilket ger låga 
halter av oförbränt i aska och emissioner. Den goda omblandningen och sandens massa gör det 
möjligt att styra temperaturen väldigt exakt i eldstaden.  
 
Det finns två vanliga typer av fluidbäddpannor, bubblande (BFB) och cirkulerande (CFB). I den 
bubblande pannan är hastigheten så låg att sanden stannar kvar i pannans nedre del. I den 
cirkulerande pannan är lufthastigheten så hög i eldstaden att sanden och bränslet rör sig som en 
sandstorm i hela eldstadsutrymmet, fram till en cyklon där sanden avskiljs innan den återförs till 
sandbädden i eldstadens nedre del. CFB-tekniken har den stora fördelen att den ökar 
flexibiliteten ytterligare vad gäller bränslekvalitet i form av fukthalt och finandel.  
 
Oavsett typ av fluidbäddpanna förbrukas det en del sand och den följer med askan ut som 
bottenaska. Ofta används natursand som bäddmaterial, men det forskas mycket kring 
alternativa bäddmaterial, så även andra bäddmaterial kan vara tillämpbara. 
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CFB, cirkulerande fluidbäddpanna 

 
 

BFB, bubblande fluidbäddpanna 

Figur 7 Exempel på fluidbäddpannor 

4.2.2 Rosterpanna 

Alternativet till fluidbäddpannan är att använda en rosterpanna istället. I en rosterpanna matas 
bränslet ut på en sluttande och rörlig roster med hål för tillförsel av luft genom rosterplanet 
underifrån. Rosterpannan tillåter större bränslefraktioner varför bränsleberedningen kan 
förenklas. Däremot kräver en rosterpanna ett förhållandevis homogent bränsle avseende t.ex. 
värmevärde. Luft tillsätts på olika nivåer i eldstaden för att få god förbränning och minimera 
emissionerna.  

 

Figur 8 Schematisk bild av en rosterpanna 
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4.2.3 Elproduktion – ångturbin 

För elproduktion kommer den befintliga ångturbinen på Rya KVV användas som finns beskriven 
i avsnitt 3.3. För omvandling av energin i ångan till fjärrvärme kommer befintliga kondensatorer 
som finns beskrivna i avsnitt 3.4 användas.  

4.2.4 Rökgaskondensering 

Användning av bränslen med hög fukthalt såsom skogsbränslen t.ex. GROT och bark, medför en 
ökad fukthalt i rökgaserna. För att utvinna maximal energimängd ur rökgaserna kommer 
anläggningen sannolikt att utrustas med en rökgaskondensor efter bioångpanna och 
rökgasrening. Rökgaskondensering innebär att rökgaserna kyls ner till under vattenångas 
daggpunkt. När vattenångan i rökgasen kondenseras frigörs kondensationsvärmen, vilken tas 
om hand och tillförs fjärrvärmenätet. Rökgaskondensering medför i sig även en viss ytterligare 
rening av rökgaserna, dels avseende stoft, dels avseende vattenlösliga emissioner som till 
exempel svaveldioxid och ammoniak som löses i kondensatet. Kondensatet måste därför renas 
och justeras till rätt pH innan det släpps ut till recipient. Teknik för vattenrening redovisas i 
avsnitt nedan.   

 

Figur 9 Schematisk bild av en fluidbäddpanna med rökgasrening och rökgaskondensering 

 

4.2.5 Bränslemottagning och -hantering 

Inkommande bränsle lossas i en mottagningsbyggnad med en tippficka. Lastbilstransporterna 
mäts och vägs vid en inmätningsstation innan lossning sker. Bränslet transporteras från 
tippfickan (se exempel i Figur 10) direkt vidare via en bränsleberedning till bränslelager i silos. 
Förflyttningen av bränslet sker med hjälp av transportörer, som kan vara elevatorer, band eller 
kedjetransportörer, som alla är inkapslade för att undvika damning. Det kommer finnas två, 
bränslesilos med en lagringsvolym på vardera 5 000-10 000 m3s. Från lagerbyggnaderna 
transporteras bränslet via täckta transportörer till mindre pannhussilos för vidare transport och 
dosering till pannans eldstad. 
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Skogsbränsle har en fukthalt på ca 40-60 %. Den relativt låga damningsrisken för detta bränsle 
gör att den temporärt kan hanteras och lagras utomhus med rätt skyddsåtgärder om akut behov 
skulle uppstå. Med tanke på bränslets egenskaper är risk för lakvatten begränsat vid kortare 
lagringstider utomhus. Det huvudsakliga bränsleflödet ska dock hanteras och lagras i inneslutna 
utrymmen. 
 
Flyg- och bottenaska hanteras åtskilt inne i byggnader och på sådant sätt att damningsproblem 
inte uppstår. Bottenaskan transporteras till slutna containrar, eller motsvarande, som lastas på 
lastbil för vidare transport. Flygaskan transporteras och lagras i en silo och utlastning till lastbil 
sker inne i en byggnad. Flygaskan kommer sannolikt både kunna lastas ut vått och torrt till 
lastbil. 
 
 

 

Figur 10 Ett exempel på bränslehantering med mottagning i tippficka, transportörer, bränsleberedning, 

silos, nödficka och matning till panna. 

 

4.2.6 Dagvattendammar 

I Ryahamnen intill Rya skog finns en damm som benämns ”Stora dammen” i handlingarna i 
denna tillståndsansökan samt en mindre damm som benämns ”Lilla dammen” strax söder om 
denna, vilket illustreras i Figur 8 nedan.  
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Figur 11 Dagvattendammar som benämns Stora och Lilla dammen i Ryahamnen 

 
För att kunna anlägga bränslemottagningen tas en ny yta i anspråk norr om befintlig anläggning. 
Ytan har tidigare använts för bränslemottagning för förgasningsanläggningen Gobigas. I 
samband med anläggningsskedet för bränslemottagningen kan åtgärder behöva utföras inom 
vattenområdet för den stora dammen. Åtgärderna innebär att en spont slås ner eller en mur 
anläggs, vilket medför begränsad grävning, inom vattenområdet för den stora dammen. Detta 
görs för att förhindra att massorna vid bränslemottagningen inte åker ner i dammen. Den stora 
dammen kommer finnas kvar i sin helhet, men strandkanten mot den upphöjda ytan ersätts med 
sponten/muren.  
 
Då den nya bränslemottagningen är mer platskrävande kommer ytan utökas något och även 
omfatta ytan för den befintliga lilla dammen. Den lilla dammen kommer inte finnas kvar som en 
öppen damm efter att bränslemottagningen är byggd. Däremot kommer funktionen om 
hantering av dagvatten finnas kvar, troligtvis som ett överbyggt vattenmagasin.  

4.3 Drifttid 
Återvunnen värme utgör basen i Göteborgs fjärrvärmesystem, med energi från främst 
industriella processer, avfallsförbränning och avloppsvatten. När utomhustemperaturen sjunker 
tas även förbränningsanläggningar i drift. Den nya bioångpannan kommer användas i de flesta 
fall när utomhustemperaturerna sjunker och den återvunna värmen inte räcker till i Göteborg 
Energis fjärrvärmesystem. Även faktorer som tillgång och pris på bränslen och el samt 
värmebehov i de olika delarna av fjärrvärmenätet tillkommer, det senare då pumpkapaciteten 
kan vara begränsande. Det innebär, under nuvarande förutsättningar, en kontinuerlig drift de 
flesta dygn (dag som natt) under främst årets kalla period, dvs. oktober till april. Även under maj 
och september kan drift förekomma. Uppskattningsvis kan drifttiden bli 5 000 timmar per år för 
bioångpannan, men detta kommer variera beroende på väderlek och behov i fjärrvärmenätet.  
 
Rya KVV kommer som helhet bli en anläggning med ett flexibelt körsätt anpassat till sina olika 
funktioner. De ekonomiska förutsättningarna för kraftvärmeverk förändrades kraftigt under 
hösten 2019. Förändringen berodde på slopad skattenedsättning för fossil värmeproduktion 
med kraftvärme, vilket innebar kraftigt ökade produktionskostnader för fossila 
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kraftvärmeanläggningar. I och med detta uppstod ett behov av att i ökad grad variera driften vid 
Rya KVV beroende på situationen i elnätet och bränslepriser.  
 
Bland annat utifrån föränderliga förutsättningar och ombyggnation till separat el- och 
värmeproduktion kommer anläggningen i framtiden att användas flexibelt utifrån aktuellt el- 
och/eller värmebehov. Ändras förutsättningarna för anläggningen kan ett behov att köra 
anläggningen för värme- och elproduktion även under sommarmånaderna uppkomma. En 
flexibel anläggning möjliggöra också minskad användningen av naturgas på anläggningen, då 
gasturbinerna till exempel skulle kunna begränsas till att köras då det är ekonomiskt gångbart 
att köpa in biogas eller annat förnybart bränsle. Det fossila bränslet ersätts då med förnybart 
bränsle, vilket är i linje med Göteborg Stads mål om att 100 % av den värme och el som 
produceras i Göteborg Energis anläggningar ska vara producerad av förnyelsebara bränslen från 
år 2025. 

4.4 Personalutrymmen  
Befintliga personalutrymmen liksom kontrollrum på intilliggande anläggningen Rya KVV 
kommer att användas gemensamt för anläggningarna. 

4.5 Rivning 
Rivning av hela eller delar av befintlig bränsleinmatning till Gobigas behöver göras för att ge 
plats för ny bränslemottagning. I samband med markarbeten för den nya bränslemottagningen 
behöver ledningar för att ta hand om släckningsvatten från Gobigas beaktas och sannolikt dras 
om i ny sträckning. 
 
Vissa befintliga utrustningar och rörledningar på fastighet Rödjan 727:18 behöver demonteras 
och flyttas till ny placering. Slutlig placering kommer att beslutas i samråd med Nynas under 
projektgenomförandet. 
 

5. Systembeskrivning  

5.1 VA-system  
Anläggningen försörjs med kommunalt vatten. Vatten används dels för sanitära ändamål, till 
befintlig vattenbehandling för avhärdning av vatten till vatten-ångcykeln och i tillägg mindre 
mängder för processändmål t.ex. vid fyllning av tom bioångpanna. För att minimera 
förbrukningen av kommunalt stadsvatten planeras spädmatningen vid drift av bioångpannan 
ske med renat rökgaskondensat. Cistern för brandvatten och spädvatten finns tillgänglig på den 
befintliga anläggningen och kan eventuellt komma att nyttjas. 

5.1.1 Kylvatten 

På Rya KVV finns det en återkylare som möjliggör drift även när det saknas värmeunderlag. Den 
möjliggör även att kyla fjärrvärmenätet när det är ett överskott av återvunnen värme. Drift utan 
värmeunderlag sker i syfte att stötta elnätet.  
 
Själva kylningen görs med hjälp av vatten från Rivö fjord som värmeväxlas mot fjärrvärmesidan. 
De tillståndsmässiga begränsningarna på kylningen är maximalt flöde 5 m³/s och maximal 
temperaturhöjning på 10 °C. Utloppsledningen finns markerat i sjökortet och uppskattade 
koordinaterna för den enligt koordinatsystemet SWEREF99 TM (nord, öst) är 6398451, 314537.  
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5.1.2 Dagvatten  

Vatten från golvbrunnar inne i befintlig anläggning och dräneringsvatten avleds via 
oljeavskiljare till Rivö fjord. Uppskattade koordinater för utloppet av dagvattenledningen är 
6398584, 314715 enligt koordinatsystemet SWEREF99 TM (nord, öst).   
 
Samtliga brunnar inomhus i bioångpannabygganden kommer att gå via oljeavskiljare innan det 
går vidare ut till Rivö fjord. Som en skyddsåtgärd för dagvatten kommer eventuell temporär 
bränslelagring utomhus ske på hårdgjord yta. 
 
En översiktlig utredning avseende dagvatten- och släckvatten har genomförts och finns i sin 
helhet i Bilaga B1. Utredningen visar att den planerade verksamheten medför att aktuella 
områden blir mer hårdgjorda än de är i dagsläget. Avrinningen från områdena kommer att öka 
och belastningen på befintligt dagvattensystem samt recipienten Rivö fjord. Som följd av en 
högre andel hårdgjorda ytor inom planområdet kommer även föroreningarna i dagvattnet bli 
högre, vilket innebär att dagvatten kommer behöva genomgå enklare rening. I dagsläget 
planeras för oljeavskiljare samt ett dagvattenmagasin för sedimentering.  
 
Den planerade verksamheten kommer att kopplas samman med befintlig dagvattenhantering 
från Rya KVV och använda befintlig utsläppspunkt i Rivöfjord. Slutlig utformning av systemet 
kommer att ske i samband med detaljprojektering när val av utrustning och leverantörer har 
skett. 
 
Översiktlig hantering av dag- och släckvatten visas i Figur 12 och Figur 13.  
 

 

Figur 12 Föreslagen dagvatten och släckvattenhantering 
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Figur 13 Föreslagen dagvatten och släckvattenhantering  

 

5.2 Vattenrening 

5.2.1 Befintlig vattenbehandling  

Vattenbehandlingen på Rya KVV används för rening av dricksvatten till totalavsaltat vatten som 
går in i vatten-ångcykel i kraftvärmeverket. Vattenbehandlingen är uppbyggd på tekniken RO 
(omvänd osmos)/EDI (elektrodionesering). Vattenbehandlingen är nästan kemikaliefri förutom 
natriumklorid (NaCl), vanligt koksalt, som används som regenereringskemikalie för 
avhärdningen. Nedan visas en schematisk bild över vattenbehandlingen.  
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Figur 14 Schematisk bild över befintlig vattenbehandling på Rya KVV 

 
Regenereringsvätska som uppstår från avhärdningen och rejekt från RO-enheten släppas via 
dagvattenbrunnar till recipienten Rivö fjord där Rya KVVs dagvatten släpps ut idag. Regenere-
ringsvätska från avhärdningen innehåller kalcium- och magnesiumjoner samt ett överskott av 
natriumklorid. Salthalten är alltså högre i detta vatten jämfört med vanligt dricksvatten. Vid 
utsläpp blandas detta vatten med det salta vattnet i Rivö fjord. Vattenkvaliteten för övriga 
parametrar är likvärdig med den kvalitet som finns i dricksvatten.  
 
Rejektvattnet som släpps ut från RO-enheten är en uppkoncentrering av de joner som finns i 
vanligt dricksvatten. Flödet på regenereringsvatten från avhärdningen och rejektvatten från RO-
enheten uppskattas till 3-8 m3/h, vilket är ett väldigt litet flöde i jämförelse med använt 
kylvatten som får släppas till Rivö fjord med ett flöde på upp till 5 m3/s. Temperatur och pH 
halten ändras inte i någon större utsträckning från det inkommande dricksvattnet i processen 
till rejektvattnet. Temperaturen är inom intervallet 10-25 °C och pH mellan 6,5 till 10 vid 
utsläpp till recipient. 

5.2.2 Vattenbehandling bioångpanna 

För att kunna använda det renade kondensatet för att tillverka ånga i bioångpannan krävs att 
vattnet är helt avhärdat. Detta sker i flera steg. Det finns olika tekniker för denna rening. 
Exempelvis kan ett koldioxidmembran avskilja koldioxid som eventuellt kan finnas löst i 
kondensatet så att detta kan användas som matarvatten i pannan. Efter CO2-membranen kan 
elektroavjonisering (EDI), som används i vattenbehandlingen på Rya KVV, plockar bort salter i 
vattnet ner till 0,06 µS/cm. Framför allt vid uppstart kan det vara problem att få EDI att fungera 
till 100 %, varför det behövs en jonbytare som extra säkerhet. Detta steg kallas för blandbädd 
eller polisfilter.  

5.3 Energiförsörjning 
Elkraft som produceras kommer att matas ut med en 130 kV anslutning via befintlig anslutning 
på Rya KVV. Inmatning av elkraft kommer att ske via befintlig inmatning av 10 kV på Rya KVV. 
Vidare detaljprojektering får utvisa om inkommande elmatning behöver förstärkas. 
 
För att få ut fjärrvärmen till kunderna kommer befintliga fjärrvärmeledningar till 
fjärrvärmenätet att nyttjas. Anläggningen kommer ha egna interna distributionspumpar för 
fjärrvärme. 
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5.4 Tryckluft 
Tryckluft kommer sannolikt att erhållas via befintliga kompressorer på befintliga Rya KVV. 
Utredning krävs för att utreda om behov att komplettera denna kompressorcentral med 
ytterligare kapacitet. Ledningar för tryckluft kommer byggas. 

5.5 Reningsutrustning för rökgaser 
Rökgaser från linje 1-3 innehåller främst koldioxid (CO2), kvävoxider (NOx) och en mindre 
mängd fasta pariklar/stoft och svaveldioxid (SO2) från odöriseringsmedlet tetrahydrotiofen 
(THT) i naturgasen/biogasen samt vid eldning av eldningsolja 1 och flytande förnybara 
bränslen. Den reningsteknik som använts till dessa linjer är selektiv katalytisk reduktion (SCR), 
vilket är en reningsteknik som beskrivs nedan, som sker i avgasångpannan.  
 
Rökgaserna från bioångpannan innehåller bl.a. koldioxid (CO2), fasta partiklar/stoft, kväveoxider 
(NOX), svaveldioxid (SO2), väteklorid (HCl), ammoniak (NH3) och kolmonoxid (CO). En del av 
komponenterna är direkt beroende av bränslets sammansättning och egenskaper, medan andra 
mer beror av förbränningsbetingelserna. Nedan visas exempel på rökgasreningstekniker som 
kan bli aktuella, men det slutgiltiga valet sker vid upphandlingen av anläggningen. Samtliga 
nedanstående tekniker anses vara BAT (bästa tillgängliga teknik) enligt BAT-slutsatserna för 
stora förbränningsanläggningar, se avsnitt 10.1.1. 
 
Rening av rökgaser startar i bioångpannan. För att reducera kväveoxider i rökgasen planeras en 
icke katalytisk kväveoxidrening (SNCR) eller selektiv katalytisk reduktion (SCR) att användas 
där ammoniak sprutas i direkt i eldstaden. För avskiljning av stoft placeras ett slang- eller elfilter 
efter pannan, vilket visas i Figur 15 nedan. Rökgaskondenseringen som installeras efter 
stoftavskiljning bidrar till ytterligare rening av rökgasen. Efter rening går rökgasen vidare till en 
ny separat pipa i befintlig skorsten. 
 
 

 

Figur 15 Schematisk bild av reningsutrustning 

 

5.5.1 Rening av kväveoxid 

Kväveoxider (NOx) är en samlingsbeteckning av kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). 
Utsläppet sker till helt dominerande delen i form av NO som successivt oxideras till NO2 i 
atmosfären. Kväveoxider bildas vid förbränning när luftens syre reagerar med kväve från luften 
eller från bränslet. Emissioner av kväveoxider reduceras i första hand genom primära 
förbränningstekniska åtgärder i form av stegad förbränning och lägre syremängd.  
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För att sänka mängden kväveoxider ytterligare måste rening ske med sekundära 
reningstekniker. Dessa är oftast selektiv katalytisk reduktion (SCR) respektive selektiv icke 
katalytisk reduktion (SNCR) eller en kombination av dessa. SNCR är enkel robust och driftsäker 
medan SCR är mer komplicerad, dyrare och med högre underhållskostnader SNCR har en lägre 
reningsgrad som i allmänhet är 40-60 %. 

SNCR 

Med icke katalytisk rökgasrening sprutas ammoniak (eller urea, ammoniumsulfat) in i 
eldstadens rökgaser. Kväveoxiderna reduceras till vatten och kvävgas utan närvaro av 
katalysator enligt de kemiska reaktionerna nedan. De kemiska reaktionerna sker vid ett specifikt 
temperaturfönster, 800 – 950 °C.  
 
4 NO + 4 NH3 + O2 --> 4N2 + 6H2O 
 
NO + NO2 + 2 NH3 --> 2N2 + 3H2O 
 
Med hänsyn till pannans last och aktuell emissionsnivå beräknas automatiskt optimal mängd 
insprutad ammoniak. En nackdel kan vara att all ammoniak inte reagerar utan följer med rök-
gaserna i form av s.k. ammoniak-slip. Huvuddelen av icke reagerad ammoniak avskiljs normalt i 
fasta restprodukter, men en mindre andel släpps ut med rökgasen. När anläggningen är utrustad 
med rökgaskondensor absorberas en del av denna ammoniak till rökgaskondensatet.  

SCR 

Med katalytisk rökgasrening omvandlas NOx till kväve och vatten med ammoniak som 
reduktionsmedel. Denna reningsteknik används på Rya KVV idag och kommer fortsatt användas 
för gasturbinerna (linje 1-3). Ammoniak sprutas in i rökgaserna och pannan är dessutom 
försedd med en katalysator som påskyndar reaktionen där ammoniak och kväveoxid bildar 
vatten och kvävgas enligt samma kemiska reaktion som för SNCR. Katalysatorn arbetar oftast 
vid en temperatur mellan 200 till 400 °C. Även urea kan användas som reduktionsmedel, som 
ersättning för ammoniak.  
 
Katalysatorn kan installeras direkt i bioångpannans rökgaskanal innan rökgasrening, men vid 
förbränning av fast biobränsle är troligtvis inte detta möjligt, då flisens rökgaskomponenteter 
riskerar att förstöra katalysatorn. Risken är särskilt stor när avsikten är att kunna elda 
avfallsklassat returträ i pannan. Därför placeras katalysatorn istället sannolikt efter 
rökgasreningen. Då måste antingen rökgasreningen vara anpassad för rening av mycket varma 
rökgaser eller så sker en temperatursänkningen innan rökgasreningen och rökgaserna värms 
igen före katalysatorn. I det senare fallet måste rökgaserna återigen kylas efter katalysatorn för 
att inte anläggningen ska tappa i verkningsgrad. Denna process är kostsam och kan kräva både 
energi och utrymme beroende på utformning och exakt teknikval. Reningsgraden med SCR-
teknik är i allmänhet 80-95 %.  
 
Det finns även exempel på kombinationer av SNCR och SCR. 

5.5.2 Stoftavskiljning samt rening av HCl, HF, tungmetaller och dioxiner i 
bioångpannan 

Ibland används någon typ av cyklon för grovavskiljning av stoft, men det behövs ytterligare 
rening och avskiljning av finare stoftpartiklar och då används oftast elektrofilter eller textilt 
filter (slangfilter), eller en kombination av dessa. Även våt reningsteknik kan utgöra ett 
alternativ till elektrofilter och textilt slangfilter. 
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Elfilter 

Ett elfilter består av flera parallellt placerade plåtar eller elektroder varav en är positivt laddad 
och en är negativt laddad. Stoftpartiklarna i rökgaserna bombarderas med negativa laddningar 
som fastnar på stoftpartiklarna vilka då blir negativt laddade och accelereras av det elektriska 
spänningsfältet och fastnar på positivt laddade plåtar. Plåtarna töms genom skakning/bankning 
då stoftet avskiljs.  Avskiljningsgraden beror på en rad olika parametrar.  

Textilfilter 

Textila spärrfilter, eller påsfilter/slangfilter som de också kallas, består av ett antal trådkorgar 
av stål på vilka slangarna/strumporna är uppträdda. Materialet i strumporna väljs med hänsyn 
till rökgasernas stoftinnehåll och temperatur. Rökgasen passerar genom filtren från utsidan 
varvid stoftet avskiljs. När ett visst differenstryck uppstår blåses filtren rena med tryckluft från 
insidan varvid stoftet faller ner i en container eller motsvarande. Ibland kan kalk, aktivt kol eller 
bikarbonat doseras för att fånga upp till exempel väteklorid (HCl), väteflourid (HF), tungmetaller 
och dioxiner. Ett textilfilter har mycket god reningsförmåga av partiklar i alla storlekar och i 
kombination med planerad doseringen av svavelgranulat till bränslet fås en extra bra utfällning 
av metaller. Nackdelen med textilfilter är att de är utrymmeskrävande och att tekniken ofta 
medför högre drift- och underhållskostnader.  

Våta reningstekniker 

Våt reningsteknik i skrubbrar bygger på att vatten sprayas in i rökgaserna och partiklarna 
absorberas i vattnet och övergår till ett kondensat. Vissa rökgaskomponenter som t.ex. HCl och 
SO2 kan också fångas upp. Det finns en rad olika tekniker som har sina specifika egenskaper för 
att rena olika rökgaskomponenter. Våt-torr metod innebär att ett absorptionsmedel, t.ex. kalk, 
blandas med vatten till en slurry som sprayas in i rökgaserna i en reaktor. När slurryn reagerar 
med de sura ämnena, torkar den och partiklarna i rökgaserna kan sedan avskiljas i en 
slutavskiljare. Våta reningstekniker kan även kombineras med ett elektrofilter som föravskiljare. 

Rökgaskondensering 

Användning av rökgaskondensor, vilket sannolikt blir aktuellt i Göteborg Energis fall, medför 
också en stoftavskiljning.  

5.5.3 Rening av försurande ämnen i bioångpannan 

Det kan bli aktuellt att reducera halten försurande ämnen i rökgaserna. Försurande gaser kan 
avskiljas med olika reningsmetoder torra metoder, våt-torra metoder och våta metoder. 

Torra metoder  

Vid torra metoder tillsätts en torr, vanligtvis kalkbaserad, sorbent i rökgaserna. Vanligen går 
detta till på så sätt att rökgaserna först fuktas och kyls genom vatteninsprutning. Därefter 
tillsätts släckt kalk i torr form i en reaktor. Kalken binder de sura ämnena i rökgaserna (t.ex. 
klorväte, vätefluorid och svaveldioxid) och en torr restprodukt, blandad med flygaska, bildas. 
Ytterligare avskiljning erhålls om rökgaserna får passera genom ett slangfilter eftersom 
filterkakan i slangfiltret innehåller kalk. Tillsammans med kalken kan man även spruta in aktivt 
kol som kan fånga tungmetaller och dioxiner, se även avsnitt 5.5.2. 

Våt-torra metoder 

Vid en våt-torr metod blandas ett absorptionsmedel, t.ex. kalk, med vatten till en slurry som 
sprayas in i rökgaserna i en reaktor. När slurryn reagerar med de sura ämnena, torkar den och 
partiklarna i rökgaserna kan sedan avskiljas i en slutavskiljare.  
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Våta metoder 

Vid våta metoder avskiljs i huvudsak klorväte, men även stoft, kvicksilver och dioxiner. För 
beskrivning av metoden se avsnitt 5.5.2. 

5.5.4 Rening av rökgaskondensat från bioångpannan 

Eftersom bioångpannan eldas med ett askhaltigt bränsle antas kondensatet innehålla 
suspenderande ämnen, försurande ämnen, tungmetaller samt ammoniak eller urea. 
Rökgaskondensatet behandlas i en intern vattenreningsanläggning. Det renade vattnet används 
till att spädmata bioångpannan och eventuell fuktning av förbränningsluften, men överskottet 
släpps till recipient. Vid haveri i vattenreningsanläggningen bör det finnas möjlighet att tillfälligt 
få släppa kondensatet till spillvattennätet. För detta kan det upprättas ett separat avtal. 
 
I Figur 16 nedan ges exempel på en reningsanläggning för rökgaskondensat, men 
reningsanläggningens utformning kan ändras efter upphandling. 

Ammoniakavskiljning 

En viss del av den ammoniak som sprutats in i bioångpannan för NOx-reduktion förbrukas inte 
utan följer med rökgaserna ut och kan behövas avskiljas. Detta kan ske antingen i början eller i 
slutet av rökgasreningen. Ammoniak kan avskiljas antingen i en rotor eller med en skrubber 
eller både och. I reningen tvättas ammoniak ur vattnet och avgår till luft som ammonium. Denna 
luft återförs till pannan. 

Ultrafiltrering 

Genom olika typer av filtrering tas de suspenderade partiklarna bort. De avskilda 
föroreningarna, eller rejektet, används så långt det är möjligt till befuktning av aska och bränsle 
men eventuellt överskott omhändertas av avfallsentreprenör. Det är även möjligt att kombinera 
ett sandfilter med ett lamellfilter i vilket flockningsmedel tillsätts för att avskilja ytterligare 
partiklar. I ett sådant fall avskiljs de flockade partiklarna med bottenaskan. 

Avhärdning 

Ångpannan och ångturbinen ställer höga krav på vattenkvaliteten på det matarvatten som 
används vid produktion av ånga. För att säkerställa kvalitetskraven behandlas inkommande 
vatten i avhärdningsfilter med jonbytarmassa för reduktion av kalcium och magnesium, men 
jonbytarmassan avskiljer även zink och kvicksilver. Detta görs oavsett om kondensatvatten eller 
stadsvatten används som matarvatten. Avhärdaren regenereras med saltvatten (NaCl). 

Omvänd osmos (RO-filtrering) 

Efter ultrafiltrering och avhärdning avsaltas vattnet med omvänd osmos i RO-filter. Avskilda 
salter leds till kondensattanken. Det renade vattnet som inte behövs i produktionen blandas med 
rejektvattnet och släpps ut i recipient.  
 
Tekniken med omvänd osmos används i vattenbehandlingen på Rya KVV idag.  
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Figur 16 Exempel på möjlig kondensathantering 

 

5.6 Möjliggöra framtida koldioxidinfångning 
Det ska vara en möjlighet att i framtiden separera koldioxiden i rökgasen från anläggningen för 
lagring på stora djup i marken. Trots att teknik för CCS använts i Nordamerika i mer än 25 år för 
utvinning av mer råolja i oljefälten anses tekniken obeprövad för syftet att lagra koldioxid. 
Infrastruktur för transport av koldioxid saknas idag.  
 
För att separera koldioxid från rökgas i en befintlig anläggning är t.ex. post combustion teknik 
lämplig. Tekniken använder olika aminer för att binda CO2 och frigöra CO2 i efterföljande steg 
där även CO2 komprimeras till över 200 bar och övergår i vätskeliknande fas (kallad dense 
phase) för vidare transport. Det går även att använda tekniker för att kyla CO2 och nå samma 
pumpbara, vätskeliknande, tillstånd.  
 
För detta ändamål kommer en yta att reserveras i anslutning till de planerade byggnaderna för 
bioångpannan. Planer att komplettera anläggningen med CCS teknik anses ligga i framtiden och 
ingår inte i denna ansökan.  

5.7 Skorsten 
Rökgaserna kommer efter reningen att avledas genom den befintliga skorstenen på Rya KVV 
som är 100 meter hög. Uppskattade koordinater för befintlig skorstenen är 6398755, 314713 
enligt koordinatsystemet SWEREF99 TM (nord, öst). Denna skorsten är förberedd för en fjärde 
linje i form av en skorstenspipa för bioångpannan. Varje skorstenspipa har en diameter på ca 3 
m.  
 
För den separata elproduktionen behöver det byggas tre nya bypass-skorstenarna som kommer 
anslutas till respektive gasturbin på befintliga Rya KVV. Dessa kommer ha en höjd på minst 5 m 
över den högsta delen av anläggningens tak som är ca 30 m, ett exempel på placering av dessa 
illustreras i Figur 17. 
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Figur 17 Exempellayout på de tre bypass-skorstenarna för separat elproduktion på Rya KVV:s befintliga 

tak  

5.8 Kyla 
På befintlig anläggning finns det ett glykolsystem för att ta hand om och kyla bort lågvärdig 
spillvärme från processen mot omgivande luft. Systemet räcker sannolikt även för den 
tillkommande bioångpannans behov. 
 
Ställverk och personalutrymmen kyls av ett separat system med hjälp av en kylmaskin. Det 
systemet kan komma att behöva kompletteras för den nya pannans utrustning. 
   

6. Bränslen, kemikalier, råvaror, askor och avfall 
Lagring av befintliga och tillkommande bränslen eller kemikalier kommer inte överstiga den 
lägre kravnivån enligt förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor då det inte kommer lagras mer än 2500 ton 
petroleumprodukter och alternativa bränslen på ett och samma tillfälle.  

6.1 Befintliga bränslen 
Befintliga bränslen på Rya KVV sammanställs i tabell nedan.  
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Tabell 3: Befintliga bränslen i anläggningen. 

Bränslen Beskrivning 
Naturgas/allokerad 
biogas 

Gasturbinernas huvudbränsle, används även för tillsatseldningen i 
avgasångpannorna. 

Eldningsolja Eo1 Reservbränsle till gasturbinerna. Förvaras i två cisterner med en 
sammanlagd volym på ca 6000 m³ i närliggande bergrum. Total lagrad 
volym hålls alltid under 2500 m³. 

Gasol Gasol används som startbränsle för gasturbinerna. Sex gasolflaskor på 
45 kg/flaska lagras i anläggningen.  

Diesel Används till nödkraftdiesel. Cistern 5 m3.  
 

 

6.2 Tillkommande bränslen 
Tillkommande bränslen på den befintliga anläggningen samt för bioångpannan redogörs för i 
tabellen nedan.  
 

Tabell 4 Bränslen som ska användas i anläggningen. 

Bränslen Beskrivning 
Skogsbränsle Bränslet kan komma direkt från skogen i form av flisade rester från 

skogsavverkning såsom grenar och toppar, men kan även vara rundved som 
flisats. Restprodukter så som spån och bark från skogsindustrin kan också 
vara aktuellt.  

Returträ  Returträ upp till maximalt 100 000 ton  eller högst 50 % av total inblandning 
per år. 
Returträ är restprodukter av trä från konsumtion som materialåteranvänds, 
återvinns eller energiåtervinns. Detta kan vara bygg och rivningsvirke eller 
annat träavfall från t ex träförpackningar. Returträ kan bestå av båda omålat 
och målat trä. Göteborg Energi söker inte tillstånd för att förbränna CCS-
impregnerat virke (farligt avfall).  

Eldningsolja 
Eo1 eller 
motsvarande 
kvalitéer av 
bio- och 
vegetabiliska 
oljor 

För att starta fastbränslepannan kommer olja att förbrännas i en eller flera 
brännare vid driftstarter och eventuella driftstörningar. Eldningsoljan 
kommer att förvaras i en cistern på 50-500 m3.  
 

Gasol Tillkommande gasol kan eventuellt komma att användas för att starta 
oljebrännare på bioångpannan. Ytterligare en eller flera gasolflaskor på upp 
till 45 kg/flaska lagras då i anläggningen.  
 

Förnybara 
flytande och 
gasformiga 
bränslen 

Flytande förnybara bränslen såsom biooljor kan bli aktuellt att använda till 
linje 1-3. Även förnybara gasformiga bränslen kan bli aktuellt i form av t ex 
vätgas i framtiden. Lagring kommer i så fall i cisterner alternativt försörjning 
direkt från rörledning.   

 
  



 31 (52) 
 
 
 

6.3 Bränslebehov 
Den befintliga anläggningens bränslebehov varierar från år till år beroende på faktorer som 
utomhustemperatur, elpris, gaspris och tillgängligheten för övriga anläggningars tillgänglighet. 
Vid gasdrift av gasturbinerna är bränsleförbrukningen ca 65-600 MW. Motsvarande siffra för 
flytande bränsle är ca 90-370 MW. 
 
Mängden bränslen som bioångpannan kommer använda är direkt kopplat till pannans 
effektuttag, bränslets värmevärde samt antal drifttimmar per år. För en anläggning med en 
uteffekt på 140 MW värme och 35 MW el beräknas 700 GWh användas under ett normalt år, 
men det är helt avhängt antal drifttimmar. Uppskattningsvis kommer 34 000 m3 bränsle per 
vecka eller ca 800 000 m3 bränsle per år att förbrukas, men dessa siffror kommer variera mycket 
från vecka till vecka och år till år utifrån de förutsättningar som angivits ovan. 
 

6.4 Kemikalier 
Förbrukningen av bulkkemikalier är proportionell mot effektuttaget från anläggningen. Exempel 
på kemikalier som är och kan bli aktuella att använda, dess användningsområde och hantering 
redovisas i Tabell 5 nedan. 

Tabell 5: Exempel på kemikalier som kan vara aktuella 

Kemisk produkt Användningsområde Hantering 
Ammoniak 25 % 
/urea (utspädd) 

SNCR-systemet för 
kväverening. Alternativt 
ammoniumsulfat. 

Transport i lastbil, lagring i 
tank om cirka 70 m3. 

Svavelsyra (96%) pH justering i 
rökgaskondensering.  

Transport i lastbil, lagring i 
tank om ca 5-30 m3. 

Natrium-hydroxid 
(50%) 

pH-justering av 
rökgaskondensat och 
regenerering av blandbädd 

Transport i lastbil, lagring i 
tank om ca 5-30 m3. 

Salt 
(natriumklorid) 

Vattenrening 
för regenerering av 
avhärdaren tillsätts i 
tablettform  

förvaras i storsäckar 

Aktivt kol Eventuellt till rökgasrening Lagring i silo 
Kalk Olika former av kalk kan bli 

aktuellt till rökgasreningen. 
Lagring i silo 

Bikarbonat Eventuellt till rökgasrening Lagring i silo 
Smörj/ 
hydraulolja  

Exempelvis till turbin 1-10 m3, förvaring bestäms 
senare 

Svavel granuler Elementärt svavel. Tillsätts 
till bränslet under 
kontrollerade former för att 
minska korrosionen i 
pannan.  

Silo 1-20 m3, förvaring kan 
ske i storsäck 

Bäddmaterial Till fluidbäddpanna. 
Förmodligen natursand men 
andra bäddmaterial kan vara 
tillämpbara. 

Silo 50- 100 ton 

 
Där så är möjligt och lämpligt kommer kemikalier att lagras på befintliga anläggningsbyggnader 
på Rya KVV.  
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25%-ig ammoniak för ett SNCR-system finns möjligt att lagra i befintlig ammoniaktank på Rya 
KVV. Utredning krävs avseende tankens volym för samtidig drift av gasturbiner och 
bioångpanna. Alternativt kan en egen cistern för lagring av ammoniak komma att uppföras. Nya 
ledningar med pumpar för ammoniak kommer byggas. 

6.5 Råvaror 
Förutom ovan beskrivna bränslen används råvaror i form av bäddsand och dricksvatten 
(råvatten) till processen. Till befintlig vattenbehandling som förser linje 1-3 och fjärrvärmenätet 
med totalavsaltat vatten sker en uppskattad råvattenförbrukning på ca 15 000 m3 per år. Till 
bioångpannan förbrukas normalt inget råvatten, renat rökgaskondensat används, men vid 
tillfällen då renat rökgaskondensat inte räcker används råvatten. Uppskattningsvis blir 
årsförbrukningen till bioångpannan ca 15 000 m3. 
 
För sand är förbrukningen ca 250 kg/h och uppskattningsvis 1000 ton per år. 
 

6.6 Askor och avfall 
De absolut största avfallsmängderna härrör från bränslet i form av aska. Mängderna beror av 
producerad energimängd, bränslets askhalt och typ av rökgasrening. Två typer av aska bildas, 
flygaska respektive bottenaska, vilka kommer i två skilda strömmar. Uppskattningsvis kommer 
totalt ca 8 700 ton aska att bildas per år. Dessa askor transporteras bort med lastbil, vilket 
bidrar med totalt ca 530 transporter per år till och från anläggningen. 

En förbränningsteknik som ger en låg askhalt kommer att väljas. Beroende på askornas 
beskaffenhet och kemiska sammansättning nyttiggörs askorna i möjligaste mån. Om flygaskan 
uppfyller skogsstyrelsens norm och det finns avsättning för den i närområdet kommer askan 
återföras till skog. Andra möjliga avsättningar kan också finnas, t.ex. jordtillverkning. Om någon 
av askorna är av den beskaffenheten att de inte kan nyttiggöras måste de troligtvis istället 
deponeras. Askhanteringen bedöms inte medföra någon lakvattenhantering.  

Förutom askor uppkommer mindre avfallsmängder enligt exempel nedan: 
 

 Brännbart verksamhetsavfall. 
 

 Återvinningsbart avfall såsom wellpapp, skrot, glas, plast, elektronik etc. 
 

 Avfall från normalt underhåll, såsom färg, spillolja och liknande. 
 

 Slam från kondensatreningen som eventuellt måste deponeras. 
 

Avfall kommer att hanteras på ett sådant sätt att en miljömässigt god vidarebehandling 
underlättas. Förvaring sker inom en avfallsstation där avfallet sorteras ut i behållare märkt med 
innehåll. Avfallshantering kommer att samordnas med befintliga Rya KVV.  
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6.7 Cisterner, invallningar och förvaring 
På anläggningen finns det cisterner för förvaring av t.ex. flytande bränsle samt ammoniak. 
Cisterner är försedda med överfyllnadsskydd och är antingen dubbelmantlade eller har egen 
invallning. Påfyllningsstället kommer att vara invallat. Ledningar kommer att dras så att risken 
för påkörning minimeras. Cisterner och invallningar m.m. besiktigas i enlighet med gällande 
lagstiftning. 
 
Gasol används idag som startbränsle till gasturbinerna och kan komma att användas som 
startbränsle till bioångpannan. Gasol förvaras i gasolskåp. 
 

Tabell 6. Redovisning av typ av förvaring och skydd 

Bränslen/Kemikalier Typ av förvaring och skydd 
Eldningsolja Eo1 
eller motsvarande 
kvalitéer av bio- och 
vegetabiliska oljor 

För att starta fastbränslepannan kommer olja att förbrännas i en 
eller flera brännare vid driftstarter och eventuella driftstörningar. 
Eldningsoljan kommer att förvaras i en cistern på 50-500 m3.  
 
Reservbränsle till gasturbinerna. Förvaras i två cisterner med en 
sammanlagd volym på ca 6000 m³ i närliggande bergrum. Total 
lagrad volym hålls alltid under 2500 m³. 
 

Svavelsyra Dubbelmantlad tank som står i en invallning inomhus.  
Natriumhydroxid Dubbelmantlad tank som står i en invallning inomhus. I samband 

med lossning från bil behöver renspolning av slangar utföras samt 
uppsamling av förorenat spolvatten. Påfyllnadsledning måste vara 
uppvärmd utomhus för att förhindra kristallisering av media. 

Gasol Gasol kan ev komma att användas för att starta oljebrännare. En 
eller flera gasolflaskor på upp till 45 kg/flaska lagras då i 
anläggningen.  
 
Gasol används som startbränsle för gasturbinerna. Sex gasolflaskor 
på 45 kg/flaska lagras i anläggningen. 
 

Diesel Används till eventuell nödkraftdiesel. Cistern 1-10 m3.  
 

 

7. Transporter 
Anläggningen kommer att gå från att vara en verksamhet med få transporter till en relativt 
transportintensiv verksamhet. Skälet till detta är uppförandet av den planerade bioångpannan, 
vilken bidrar med tillkommande biobränsletransporterna.  

7.1 Befintliga transporter 
Det förekommer väldigt begränsat antal bränsletransporter till befintlig anläggning, 
naturgas/allokerad biogas kommer från gasnätet (Svenska stamnätet) via rörledning. De 
enstaka transporterna för Eo1, propan och diesel körs med tankbil. 
 
Göteborg Energis avsikt är att huvudsakligen transportera bränslet via lastbil. För Eo1 pågår en 
utredning att koppla in Rya KVV på hamnens oljepoolsystem. Det skulle i så fall kunna bli möjligt 
att få leveranserna av flytande bränsle direkt via ledning. 
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7.2 Tillkommande transporter och totalt 
En lastbil med släp kan oftast inte transportera mer än cirka 140 m3 bränsle. Målsättningen vid 
lastbilstransporter kommer att vara att hitta transportlösningar som vid varje tillfälle nyttjar 
maximal tillåten totalvikt och tillåten totallängd. Detta i syfte att minimera antalet transporter. 
Allt fastbränsle kommer att transporteras med lastbil. Antalet lastbilstransporter blir ca 280 
pervecka vid högsäsong ett normalår och ca 340 per vecka vid ett värsta fall i form av ett år med 
kall väderlek, vilket motsvarar ca 7 500 transporter per år. 
 
Lastbilstransporter når anläggningen via Lundbyleden eller Söderleden och vidare Oljevägen-
Fågelrovägen. Transporterna kommer att ske kl. 06.00-22.00, med de flesta transporter förlagda 
under vardagar ca kl 6-20. Under högsäsong kan transporter förekomma även dagtid på 
lördagar och söndagar.  
 
Vid ankomst vägs bilarna vid en vågstation och bränsleprover tas. Bilarna lossar sin last i en 
mottagningsbyggnad med en tippficka. Efter lossning vägs lastbilen återigen. Antalet transporter 
varierar med antalet drifttimmar och om anläggningen körs med full alternativt reducerad 
kapacitet. Redovisade antal transporter, som visas i Tabell 7, är en bedömning baserad på ett 
troligt scenario med de ingångsvärden som finns tillgängliga idag. 
 

Tabell 7 Antal transporter per år 

Transport totalt efter ändring Antal per år 
Biobränslen 6100 
EO1/Bioolja 4 

Bottenaska 200 
Flygaska 350  
Ammoniak 20 
Natriumhydroxid 5 
Svavelsyra 3 
Sand 29 

Svavelgranuler 6 
Avfall/Övrigt 20 
  
Totalt 6532 

7.3 Transportvägar och omdragning av väg 
Varifrån bränslet köps och transporteras varierar från år till år. En kvalificerad bedömning är att 
hälften av transporterna kommer norrifrån, via E6 och Lundbyleden samt via E45 och 
Marieholmstunneln och att hälften av transporterna kommer söderifrån via Söder-Västerleden 
och Älvsborgsbron. 
 
För ytterligare information avseende transporter hänvisas till transportutredningen i Bilaga B2.  
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Figur 18 Översiktsbild över transportvägar till anläggningen på lederna söderifrån och norrifrån, 

numrerade markeringar symboliserar antal känsliga objekt inom 150 meter. Uppmätta trafikmängder 

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT per mätår). (Källa: Trafikverket, Göteborgs stad och Västra 

Götalandsregionen.) 

 
I samråd med Göteborg Hamn planeras att transporter norrifrån och söderifrån ankommer till 
anläggningen via Västra Eriksbergsgatan, Karl IX:s väg och Fågelrovägen, vilket illustreras i 
Figur 19. I undantagsfall kan transporter angöra anläggningen via ordinarie grind in till 
Energihamnen. Ankommande bränsletransporter planeras att svänga av från Fågelrovägen och 
in vi befintlig grind på Rya HVC och vidare till den planerade bränslemottagningen. Efter att 
lastbilarna tömt kommer utfart ske genom att lastbilen rundar ackumulatortanken i Ryahamnen 
och sedan svänger österut på Fågelrovägen för att köra tillbaka samma väg som lastbilen körde 
in. 
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Figur 19 Transportvägar på lokalt vägnät. 

 
Omdragning av Nabbevägen till ett läge på fastighet Rödjan 727:18 kommer utföras, vilket visas 
i figur 5. För att möjliggöra omdragningen planeras sprängning av berg på fastigheten och 
eventuellt sprängning vid nordvästra hörnet av befintligt KVV planeras. Omfattning kommer att 
utredas i samband med kommande detaljprojektering.  
 
Den förhöjda ytan för nuvarande mottagning av bränsle till befintlig Gobigas anläggning kommer 
att utökas för att skapa utrymme för den nya planerade bränslemottagningen. 
 
Vid den befintliga vågen på Fågelrovägen planeras att bygga ett våghus samt komplettera med 
ytterligare en våg. Exakt placering av vågar och våghus kommer att fastställas vid kommande 
detaljprojektering och i samråd med Fastighetskontoret, GRYAAB och Göteborg Hamn. 
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8. Risker och skyddsåtgärder 

8.1 Risk och säkerhetsarbete 
I planeringsarbetet för den nya samförbränningsanläggningen har det genomförts flera 
riskanalyser. Syftet med dessa är att identifiera övergripande riskobjekt och presentera 
potentiella oönskade skadehändelser. Det är viktigt att nämna att dessa riskanalyser inte bör 
betraktas som statiska dokument utan snarare som levande dokument som 
kontinuerligt kommer att uppdateras i takt med att förhållanden ändras. Riskanalyser 
kommer därför att omarbetas i flera steg under tiden anläggningen tar form fram 
tills att anläggningen tas i drift. De riskanalyser som hittills utförts avser driftläge och inte 
anläggningsskede. 

8.1.1 Brand och släckvattenhantering 

Ett fokusområde vid riskanalysarbetet har varit brand och släckvatten. Risker avseende dessa 
områden finns redovisade i Bilaga B3 samt sammanfattas nedan. 

8.1.2 Miljörisker 

Riskanalys avseende miljörisker redovisas som en Bilaga C8 till miljökonsekvensbeskrivningen. 

8.1.3 Identifierade riskobjekt 

De riskobjekt som identifierats i genomförda riskanalyser härrör främst från hantering och 
lagring av bränsle samt olika kemikalier. För bränslen är det främst brand och explosionsrisk 
och för kemikalier är det risker för utsläpp vid brand samt hantering. I samband med 
släckningsarbete med, sprinkling, manuell vattenbegjutning, lämpning ska det vara möjligt att ta 
hand förorenat släckvatten före det leds till recipient. 
 
Av de riskobjekt som identifierats är det främst brand i bränslesilor som kan medföra en så 
kallad dominoeffekt då värme från brand eller flygande glödpartiklar skulle kunna påverka 
intilliggande oljecisterner på fastighet Rödjan 727:18. 

8.1.4 Fortsatt riskarbete 

I det fortsatta projekteringsarbetet kommer resultatet från genomförda riskanalyser att 
implementeras. Riskreducering kommer generellt att genomföras enligt följande principer. 
 
Olycksförebyggande åtgärder 
Olycksförebyggande åtgärder syftar till att reducera sannolikheten för att en viss skadehändelse 
ska inträffa, t.ex. genom att förbättra tillförlitligheten av ingående komponenter, införa 
övervakande/ingripande system, förbättrade instruktioner, utbildning, etc. 
 
Preventiva skadebegränsande åtgärder 
Preventiva skadebegränsande åtgärder är sådana åtgärder som vidtas innan en olycka har 
inträffat och syftar till att reducera konsekvensen av inträffade olyckor, t.ex. genom aktiva eller 
passiva brandskyddssystem, invallningar, avstånd, etc. 
 
Akuta skadebegränsande åtgärder 
Akuta skadebegränsande åtgärder syftar också till att reducera konsekvensen av möjliga olyckor 
men avser, till skillnad från de preventiva skadebegränsande åtgärderna, de åtgärder som ska 
sättas in då en olycka har inträffat. Detta är åtgärder som kan vara beskrivna i ett företags 
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beredskapsplaner och kan inkludera larmrutiner, utrymning samt andra räddnings- och 
bekämpningsinsatser. 

8.1.5 Slutsats riskanalys och fortsatt projekteringsarbete 

Under förutsättning att de åtgärder som föreslagits i genomförda riskanalyser implementeras 
bedöms konsekvenser vara acceptabla och inte utgöra hinder för den fortsatta 
planeringsprocessen. 

8.2 Skyddsåtgärder buller  
Nedan ges exempel på olika tänkbara stora bullerkällor och exempel på skyddsåtgärder. 
 
Roterande processutrustning med höga varvtal som fläktar, turbin och pumpar genererar höga 
bullernivåer. Roterande processutrustning med höga varvtal monteras i möjligaste mån inne i 
byggnader. För turbiner och fläktar är det vanligt att skapa speciella rum i byggnaden för att 
dämpa buller inne i byggnaden. 
 

Tabell 8: Exempel på bullerkällor utomhus och möjliga skyddsåtgärder 

Bullerkälla Förslag/exempel på skyddsåtgärd 
Friblåsning av ånga vid driftstörning 
(intermittent störning) 

Ljuddämpare 

Ventilationsutblås Ljuddämpare 
  
  
Lastbilstransporter inne på fastighet Lastbilstransporter sker 06.00-22.00 

 
Bullerreducerande åtgärder kommer installeras på bypass-skorstenar.  

8.3 Skyddsåtgärder damning och lukt  
De främsta källorna till damm är bränslet och askan. Askhanteringen sker inne i byggnader och i 
inneslutna asktransportörer vilket minimerar risken för damning.  
 
Bränslehanteringen från lossning i tippfickan till pannan sker med täckta transportörer och 
slutna byggnader. Returträ är till sin beskaffenhet ett torrt bränsle (10–30 % fukthalt) och vissa 
material har också en hög andel finfraktion. Detta sammantaget gör att returträ är ett 
dammande bränsle som inte bör lossas eller hanteras utomhus. Skogsbränsle har en högre 
fukthalt (40–60 % fukthalt) och inte lika hög andel finfraktion som returträ. Den lägre 
damningsrisken för detta bränsle gör att den kan hanteras och lagras utomhus med rätt 
skyddsåtgärder. Det huvudsakliga bränsleflödet kommer att hanteras och lagras i inneslutna 
utrymmen.  
 
Skogsbränsle kan avge låga halter av terpener och andra organiska föreningar som kan ge en 
svag lukt. Lukten transporteras med luftströmmarna, så avskärmningar begränsar även 
luktspridning. 
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9. Emissioner  
Emissioner från ett kraftvärmeverk utgörs huvudsakligen av utsläpp till luft och vatten. Även 
emissioner orsakade av transporter tillkommer beroende på bränsle. Emissioner i form av 
buller, lukt och damning förekommer fast i mindre omfattning. Under denna rubrik redovisas 
uteslutande de stora emissionerna i form av utsläpp till luft och vatten. En kortare redovisning 
gällande buller, lukt och damning finns under rubriken Risker och skyddsåtgärder ovan. 
 
Då det i dagsläget inte är bestämt vilken reningsutrustning som kan komma att bli aktuell för 
anläggningen kan utsläppsnivåerna komma att ändras.  

9.1 Utsläpp till luft 
De förväntade emissionsfaktorerna är framtagna med en viss marginal jämfört med de 
historiska värdena under de senaste åren för befintlig anläggning samt de förväntade värdena 
för den nya pannan. Detta för att ta hänsyn till olika framtida driftsförutsättningar som ansökan 
omfattar, t ex variationer i bränslesammansättningar och bränsleslag. Samma marginal finns för 
både nollalternativet och den planerade verksamheten. Denna marginal gör att utsläppen blir 
högre jämfört med de historiska utsläppen. Syftet är dock att jämföra nollalternativet med den 
planerade verksamheten, inte med historiska värden. Vidare är det viktigt att vid bedömningar 
av miljökonsekvenserna även ta höjd så att bedömningarna kan innehållas även vid variation i 
förutsättningar.  

9.1.1 Scenarier för beräkning av utsläpp till luft 

Fyra olika scenarier har tagits fram för utsläpp till luft: 
 

 Nollalternativ – Befintliga Rya KVV används som basanläggning  
 Normalfall – Befintliga Rya KVV flexibelt körsätt, bioångpanna och separat elproduktion  
 Värsta fall – Befintliga Rya KVV flexibelt körsätt, bioångpanna och separat elproduktion 

ett extremt kallt år 
 Separat värmeproduktion Rya KVV innan bioångpannan är färdigbyggd 

 
För samtliga scenarier används allokerad biogas till gasturbinerna.  

Nollalternativ 

Nollalternativet motsvarar den troliga utvecklingen om den ansökta verksamheten inte kommer 
till stånd. I detta fall innebär nollalternativet att befintliga Rya KVV används på samma sätt som 
idag, det vill säga att anläggningen används som en basanläggning under den delen av året då 
det finns ett värmebehov. Förnybar eller fossil gas eller olja används i detta alternativ.  

Normalfallet 

Normalfallet innebär att befintliga Rya KVV inte längre används som en basanläggning utan den 
har ett flexibelt körsätt med mer eller mindre drifttid. I det beräknade fallet kommer samtidig el- 
och värmeproduktion användas mindre på anläggningen jämfört med nollalternativet. 
Anläggningen har byggts om för att kunna använda separat elproduktion och gasturbinerna 
används i detta driftsätt vid behov i elnätet. Bioångpannan är byggd och driftsatt i detta 
scenario. Förnybara bränslen används efter år 2025, men som reservbränsle kan fossila 
bränslen fortsatt komma att användas.   

Värsta fall 

Detta scenario är likvärdigt med normalfallet i form av att befintliga Rya KVV har ett flexibelt 
körsätt, den separata elproduktionen används vid behov i elnätet och bioångpannan är i drift. 
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Det enda som skiljer scenarierna är att i detta scenario råder det ett extremt kallår, med större 
behov av värme. Detta innebär att befintliga Rya KVV och bioångpannan används mer i detta 
scenario jämfört med normalfallet och driften är även mer än nollalternativet.  

Separat värmeproduktion  

Detta scenario innebär att befintliga Rya KVV kan användas med ett flexibelt körsätt och att 
ombyggnationen har gjorts så att separat el- och värmeproduktion kan utföras på anläggningen. 
Anläggningen används med samtidig el- och värmeproduktion samt även med separat 
värmeproduktion för att enbart producera värme i avgaspannorna. Bioångpannan är inte 
färdigbyggd och inte driftsatt än i detta scenario.  

9.1.2 Beräkning av emissioner till luft 

Vid beräkning av årsutsläpp för de olika scenarierna har olika emissionsfaktorer använts. 
Emissionsfaktorerna baseras dels på kunskap om nuvarande anläggning samt de krav som finns 
på den planerade bioångpannan. De använda emissionsfaktorerna redovisas i Tabell 9.  
 

Tabell 9. Emissionsfaktorer använda vid beräkning av årsutsläpp 

Parameter Uppskattad 

emissionsfaktor 

linje 1-3 

(mg/m3ntg) 

Uppskattad 

emissionsfaktor 

separat 

elproduktion 

(mg/m3ntg) 

Uppskattad 

emissionsfaktor 

bioångpanna, 

linje 4 (mg/m3ntg) 

Stoft 2,6 2,6 5 

NOx 13 29,4 110 

SO2 0,008 0,008 20 

HCl - - 5 

HF - - 1 

NH3 3 - 3 

TOC - - 2 

Hg - - 0,005 

Sb+As+Pb+Cr+Co+ 

Cu+Mn+Ni+V 

- - 0,3 

Cd+Tl - - 0,005 

Dioxiner och 

furaner 

- - 0,0000001 

 
I nollalternativet är det drift med linje 1-3 på befintliga Rya KVV som en basanläggning under 
den delen av året då det finns ett värmebehov. De förväntade emissionerna redovisas i Tabell 10.  
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Tabell 10: Beräknat årsutsläpp för nollalternativ 

Parameter Enhet Beräknat 

årsutsläpp 

linje 1-3 

Stoft ton 1 

NOx ton 11 

SO2 ton 0,01 

NH3 ton 2,7 

 
Normalfallet baserar sig på ett normalt driftår då befintliga Rya KVV, linje 1-3, används flexibelt, 
separat elproduktion sker och bioångpannan är i drift. Jämfört med nollalternativet minskar 
drifttiden på befintliga Rya KVV, linje 1-3, när det är drift även på bioångpannan, linje 4. De 
förväntade emissionerna redovisas i Tabell 11. Emissionerna är högre än nollalternativet och 
fler parametrar tillkommer för utsläpp till luft vid drift av bioångpannan.  
 

 Tabell 11: Beräknat årsutsläpp för normalfall 

Parameter Enhet Beräknat 

årsutsläpp 

linje 4 

Beräknat 

årsutsläpp linje 

1-3 

Beräknat 

årsutsläpp 

separat 

elproduktion 

Beräknat 

årsutsläpp 

totalt 

Stoft ton 2,7 0,1 0,1 2,9 

NOx ton 59 1,5 2,8 63 

SO2 ton 11 0,001 0,001 11 

HCl ton 2,7 - - 2,7 

HF ton 0,5 - - 0,5 

NH3 ton 1,7 0,4 - 2 

TOC ton 1 - - 1 

Hg kg 3 - - 3 

Sb+As+Pb+Cr+Co+ 

Cu+Mn+Ni+V 

kg 160 - - 160 

Cd+Tl kg 3 - - 3 

Dioxiner och 

furaner 

g 0,05 - - 0,05 

 
Produktionen i anläggningen kan variera stort mellan åren beroende bland annat på 
utetemperatur. I Tabell 12 redovisas de förväntade emissionerna för värsta fallet vilket är ett 
extremt kallt år. Emissionerna är högre jämfört med emissionerna för normalfallet.  
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Tabell 12: Beräknat årsutsläpp för värsta fall 

Parameter Enhet Beräknat 

årsutsläpp 

linje 4 

Beräknat 

årsutsläpp linje 

1-3 

Beräknat 

årsutsläpp 

separat 

elproduktion 

Beräknat 

årsutsläpp 

totalt 

Stoft ton 3,3 1,8 0,1 5,1 

NOx ton 72 20 2,8 95 

SO2 ton 13 0,01 0,001 13 

HCl ton 3,3 - - 3,3 

HF ton 0,7 - - 0,7 

NH3 ton 2 4,8 - 6,8 

TOC ton 1,3 - - 1,3 

Hg kg 3 - - 3 

Sb+As+Pb+Cr+Co+ 

Cu+Mn+Ni+V 

kg 196 - - 196 

Cd+Tl kg 3 - - 3 

Dioxiner och 

furaner 

g 0,07 - - 0,07 

 
Emissionerna i Tabell 13 skiljer sig från nollalternativet då befintliga Rya KVV, linje 1-3, används 
på ett flexibelt körsätt och ombyggnationen har gjorts så att separat el- och värmeproduktion 
kan utföras på anläggningen. I detta scenario redovisas samtidig el- och värmeproduktion samt 
enbart separat värmeproduktion för befintliga Rya KVV när bioångpannan inte är färdigbyggd 
och driftsatt. Emissionerna är lägre än vid nollalternativet.  
 

Tabell 13: Beräknat årsutsläpp för separat värmeproduktion 

Parameter Enhet Beräknat 

årsutsläpp 

linje 1-3 

Stoft ton 0,5 

NOx ton 6 

SO2 ton 0,004 

NH3 ton 1,4 

 
I nedanstående diagram (Figur 20) görs en jämförelse av emissionerna mellan de olika 
scenarierna.  
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Figur 20: Jämförelse av emissioner för de olika scenarierna.  

 
Koldioxid (CO2 ) bildas dels vid förbränning i produktionsanläggningarna samt vid transporter 
av bränslet. I nedanstående tabell redovisas de förväntade mängderna koldioxid som 
anläggningen samt transporter ger upphov till. För samtliga scenarier används allokerad biogas 
till gasturbinerna och fasta biobränslen till bioångpannan, därmed redovisas CO2 utsläppen som 
biogena.  
 

Tabell 14: Beräknat årsutsläpp av koldioxid 

 CO2 

(g/MJ) 

Årsutsläpp, 

nollalternativ 

(ton) 

Årsutsläpp, 

normalfall 

(ton) 

Årsutsläpp, 

värsta fall 

(ton) 

Årsutsläpp, 

separat 

värmeproduktion 

(ton) 

Bioångpanna 

(biogent) 

96 - 150 500 184 300 - 

Rya KVV 

(biogent) 

56,89 61 800 14 700 117 300 32 300 

Transporter  - 3 500 3 500 - 

 
Vid beräkningarna har endast transporter av bränsle tagits med.  
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9.2 Utsläpp till vatten 
Det vatten som uppkommer på den befintliga anläggningen består av regenereringsvätska från 
avhärdningen samt rejekt från RO-enheten. Vattnet består av dricksvatten som innehåller en 
högre halt av joner än vanligt dricksvatten. Temperaturen då det släpps till recipienten Rivö 
fjord ligger inom intervallet 10-25. 
 
Rökgaskondensatet från bioångpannan kommer att behandlas i en intern 
vattenreningsanläggning. Det renade vattnet används till att spädmata bioångpannan och 
eventuell fuktning av förbränningsluften, men överskottet släpps till recipient.  
 
I nedanstående beräkningar antas att 15 % av mängden rökgaskondensat återanvänds i 
processen och resten släpps till recipient efter genomförd rening. Denna andel kan komma att 
ändras och de beräknade värdena får ses som en uppskattning. De emissionsfaktorer som har 
använts vid beräkningarna redovisas i Tabell 16. 
 

Tabell 15. Emissionsfaktorer använda vid beräkning av årsutsläpp 

Parameter Enhet Uppskattad 

emissionsfaktor  

Susp  mg/l 5 

Ammonium  mg/l 20 

As  µg/l 5 

Cd  µg/l 1 

Cr  µg/l 15 

Cu  µg/l 20 

Hg  µg/l 0,5 

Ni  µg/l 15 

Pb  µg/l 10 

Tl µg/l 15 

Zn  µg/l 100 

 
I tabellen nedan finns en sammanställning av totala flödet, suspenderade partiklar, ammonium 
och metaller som släpps till recipient.  
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Tabell 16. Bedömda mängder per år till recipient från renat rökgaskondensat  

Parameter Enhet Bioångpannan  

Flöde m3 200 000 

Susp  kg 1 000 

Ammonium  kg 4 000 

As  kg 1 

Cd  kg 0,2 

Cr  kg 3 

Cu  kg 4 

Hg  kg 0,1 

Ni  kg 3 

Pb  kg 2 

Tl kg 3 

Zn  kg 20 
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10. Krav i BAT-slutsatser, förordningar och lagkrav 
Den planerade verksamheten består av en samförbränningsanläggning samt en stor 
förbränningsanläggning. Det innebär att verksamheten omfattas av industriutsläpps-
förordningen (2013:250), förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar, 
avfallsförbränningsförordningen (2013:253) och BAT-slutsatser för stora förbrännings-
anläggningar. En redovisning av efterlevnaden av dessa förordningar och slutsatser finns nedan.  

10.1 BREF och BAT-slutsatser 
Den befintliga samt planerade kraftvärmeanläggningen kommer som industriutsläpps-
verksamhet att omfattas av BREF för stora förbränningsanläggningar och dess BAT-slutsatser. 
BAT-slutsatser 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 för 
befintliga anläggningar. Även horisontella slutsatser samt sidoslutsaster ska följas från denna 
tidpunkt förutsatt att det offentliggjorts senast samma dag som huvudslutsatsen (LCP BAT). Inga 
sidoslutsatser eller horisontella slutsatser berör anläggningen. Rya KVV inklusive den nya 
bioångpannan klassas som en befintlig anläggning enligt BAT-slutsatserna då den fick sitt 
ursprungliga tillstånd innan offentliggörandet av BAT-slutsatserna. För att en anläggning ska 
räknas som en ny anläggning ska anläggningen antingen få sitt första tillstånd efter BAT-
slutsatsernas offentliggörande eller att anläggningen i sin helhet ersätts av en ny 
förbränningsanläggning på samma plats, vilket inte är fallet för Rya KVV. I Bilaga B4 till den 
tekniska beskrivning finns en beskrivning av hur samtliga berörda BAT-slutsatserna kommer 
efterlevas i kraftvärmeverket. 
 
Utsläppsgränsvärden (BAT-AEL) anges oftast som ett intervall. Den nedre nivån i intervallet 
indikerar vad de bästa verksamheterna i branschen klarar av. Den övre nivån markerar gränsen 
för vad som kan tillåtas enligt IED, d.v.s. större utsläpp är inte tillåtna om inte dispens har 
beviljats. 
 
Det finns inget krav på att använda de tekniker som anges och beskrivs i BAT-slutsatserna, och 
de ska inte heller betraktas som fullständiga eller heltäckande. Andra tekniker kan användas om 
de ger åtminstone ett likvärdigt miljöskydd.  

10.1.1 BAT avseende emissioner till luft 

Vid samförbränning med avfall får inte utsläppen från den del av bränslet som kommer från 
avfall bli högre än BAT-AEL för avfallsförbränningsanläggningar. Formeln för beräkningen finns 
redovisad i BREF-dokumentet. För att beräkna de begränsningsvärden som gäller för 
anläggningen har ett antagande gjorts att mängden RT-flis kommer att variera mellan 0 – 50 % 
av mängden tillfört bränsle. Det lägre begränsningsvärdet för varje parameter motsvarar 50 % 
inblandning av RT-flis och det högre begränsningsvärdet motsvarar ingen inblandning av RT-
flis. Samtliga BAT-AEL är beräknade efter den övre nivån i spannet. Det beräkningsunderlag som 
har använts kommer från de två olika BREF-dokumenten gällande stora förbrännings-
anläggningar samt avfallsförbränningsanläggningar. Resultatet från beräkningarna redovisas i 
Bilaga B4.  

10.1.2 BAT avseende vatten från rökgasrening 

Bästa tillgängliga teknik för att minska vattenanvändning och därigenom volymen förorenat 
avloppsvatten som släpps ut är att återvinna vatten i verksamheten och eller att hantera 
bottenaskan torrt. För att minska utsläppen till vatten från rökgasrening kombineras detta med 
att använda sig av sekundära tekniker där reningen sker så nära källan som möjligt för att 
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undvika utspädning. För exempel på reningstekniker samt de BAT-AEL som är gällande se Bilaga 
B4.  

10.2 Förordningen om stora förbränningsanläggningar (FSF 
2013:252) 

Den befintliga anläggningen omfattas av förordningen om stora förbränningsanläggningar. De 
krav på utsläpp till luft som framkommer av förordningen redovisas i Tabell 17. 
 

 Tabell 17. Krav enligt förordning om stora förbränningsanläggningar för utsläpp till luft från 

gasturbiner som eldas med gas. 

Parameter  Timmedelvärde  

(mg/Nm3 vid 15 % O2) 

Dygnsmedelvärde 
(mg/Nm3 vid 15 % O2)  

Månadsmedelvärde 
(mg/Nm3 vid 15 % O2)  

CO  Minst 95 % under 200 110 100 
NOx  Minst 95 % under 150 82,5 75 

 
Även flytande bränslen kan bli aktuellt för linje 1-3. Då det inte krävs några förändringar på 
turbinerna för att kunna elda flytande bränsle anser Göteborg Energi att linje 1-3 är att betrakta 
som en befintlig anläggning enligt FSF även efter ett bränslebyte.  
 

Tabell 18. Krav enligt förordning om stora förbränningsanläggningar för utsläpp till luft från gasturbiner 

som eldas med flytande bränsle som är ett lätt eller medeltungt destilat. 

Parameter  Timmedelvärde  

(mg/Nm3 vid 15 % O2) 

Dygnsmedelvärde 
(mg/Nm3 vid 15 % O2)  

Månadsmedelvärde 
(mg/Nm3 vid 15 % O2)  

CO  Minst 95 % under 200 110 100 
NOx  Minst 95 % under 180 99 90 

10.3 Förordningen om förbränning av avfall (FSF 2013:253) 
Då den nya bioångpannan kommer att kunna eldas med RT-flis kommer den att klassas som en 
samförbränningsanläggning. I den svenska lagstiftningen faller samförbränningsanläggningar 
under förordningen om förbränning av avfall. I Tabell 19 redovisas de krav som finns på utsläpp 
till luft för samförbränningsanläggningar.  
 

Tabell 19. Krav enligt förordning om förbränning av avfall gällande samförbränningsanläggningar för 

utsläpp till luft. 

Parameter Enhet Kavfall 

dygnsmedel  

SFS 2013:253* 

Kproc 

dygnsmedel   

Stoft  mg/m3ntg vid 6 % O2 15 20** 

SO2  mg/m3ntg vid 6 % O2 75 200** 

NOx  mg/m3ntg vid 6 % O2 300 200** 

CO  mg/m3ntg vid 6 % O2 75 150*** 

TOC  mg/m3ntg vid 6 % O2 15 20*** 
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HCl  mg/m3ntg vid 6 % O2 15 20*** 

HF  mg/m3ntg vid 6 % O2 1,5 2*** 

*Omräknat till 6 % O2 
**SFS 2013:253 
*** Av bolaget föreslaget värde 

 
För att beräkna de begränsningsvärden som gäller för anläggningen används en 
beräkningsformel som tar hänsyn till flödet av rökgaser från avfallsklassat bränsle samt ren flis. 
Begränsningsvärdena beräknas fram på dygnsbasis vid drift. 
 

Tabell 20. Krav enligt förordning om förbränning av avfall gällande samförbränningsanläggningar för 

utsläpp till luft. 

Parameter Enhet Stickprov (minst 30 min och högst 8 

timmar, för dioxiner gäller 6-8 

timmar) 

Cd+Tl  mg/m3ntg vid 6 % O2 0,05 

Hg  mg/m3ntg vid 6 % O2 0,05 

Sb+As+Pb+Cr+Co+ 

Cu+Mn+Ni+V  

mg/m3ntg vid 6 % O2 0,5 

Dioxiner och 

furaner  

ng/m3ntg vid 6 % O2 0,1 

 
Det vatten som släpps ut från rening av rökgaskondensat till recipient ska begränsas så långt 
som möjligt. I  
Tabell 22 anges de krav på rökgaskondensatet som anges i förordningen. 
 

Tabell 21. Krav enligt förordning om förbränning av avfall gällande för utsläpp av renat rökgaskondensat 

till recipient. 

Parameter  Dygnsmedelvärde  
Susp. Material  45 mg/l  
As  150 μg/l  
Cd  50 μg/l  
Cr  500 μg/l  
Cu  500 μg/l  
Hg  30 μg/l  
Ni  500 μg/l  
Pb  200 μg/l  
Tl  50 μg/l  
Zn  1 500 μg/l  
Dioxiner och furaner  0,3 μg/l  
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10.3.1 Tekniska krav 

I Förordning (2013:253) om förbränning till avfall finns tekniska krav på anläggningen 
specificerade. I  
Tabell 22 sammanfattas de tekniska krav som gäller för samförbränningsanläggningar. Värt att 
notera är att kravet på stödbrännare endast gäller avfallsförbränningsanläggningar och inte 
samförbränningsanläggningar. 
 

Tabell 22. Krav enligt förordning om förbränning av avfall  

Paragraf  Krav  Beskrivning  
27 §  Lagring av dagvatten 

och släckvatten  
Anläggningen samt avfallsupplag ska utformas så att 
det hindrar otillåtna eller oavsiktliga utsläpp till mark, 
grundvatten eller ytvatten. Det ska även finnas 
kapacitet på anläggningen att lagra förorenat 
dagvatten samt släckvatten och att kapaciteten är 
tillräckligt stor för att lagra vatten i väntan på analys 
innan det kan släppas till recipient.  

28 §  Automatiskt system 
för att förhindra 
tillförsel av avfall.  

Det ska finnas ett automatiskt system som förhindrar 
tillförsel av avfall vid följande fall:  
• Vid start av anläggningen innan rätt temperatur har 
uppnåtts i rökgasen.  
• När det inte är tillräckligt hög temperatur i 
rökgaserna.  
• Ett begränsningsvärde enligt förordningen 
överskrids och det beror på fel i 
rökgasreningsutrustningen.  

29 §  Möjlighet att elda 
med endast rena 
bränslen eller stänga 
ner anläggningen.  

I de fall ett begränsningsvärde överskrids får avfall 
endast eldas i 4 timmar med fortsatt överskridet 
begränsningsvärde. Totalt sett får sådana 
överskridanden endast pågå under 60 timmar per år. 
Om överskridandet beror på haveri ska anläggningen 
stoppas så snart det är möjligt.  

31 §  Skorstenshöjd  Skorstenen ska vara tillräckligt hög för att skydda 
människors hälsa och miljön och med hänsyn till 
miljökvalitetsnormer.  

32 §  Temperatur i 
rökgaserna  

Temperaturen i rökgaserna ska alltid höjas på ett 
kontrollerat och homogent sätt till minst 850 grader 
Celsius under minst två sekunder.  
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11. Kontroll av verksamheten 
Anläggningen kommer att omfattas av Förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll. För att efterleva kraven i förordningen använder Göteborg Energi bland annat ett 
integrerat kvalitets- och miljöledningssystem. I ledningssystemet finns en stor del gemensamma 
rutiner och instruktioner för olika produktionsanläggningar, men även specifika rutiner och 
instruktioner för respektive anläggning. Bland annat kommer ett anläggningsspecifikt 
kontrollprogram att upprättas. 

11.1 Kontroll av utsläpp till luft   
Kontrollen av utsläpp till luft styrs av krav i BAT-slutsatserna för stora 
förbränningsanläggningar, förordningen om stora förbränningsanläggningar samt förordningen 
om förbränning av avfall.  

11.1.1 Befintlig anläggning 

Rökgaserna från linje 1-3 leds ut i separata rökgaskanaler i en gemensam skorsten. 
Mätplatserna, för samtliga gasturbiner, är placerade utomhus efter rening. Halter uppmätta vid 
mätpunkten är representativa för halter i utsläppspunkten. 
 
För analys av rökgasernas innehåll används stationär mätutrustning (AMS) med instrument som 
kontinuerligt analyserar den utgående gasen. Mätning i AMS sker genom extraktiv mätning i 
respektive rökgaskanal. Utsläpp till luft från linje1-3 mäts kontinuerligt avseende NO/NOx, CO, 
NH3 och O2. Kvalitetssäkring av AMS görs med hjälp av kontrollmätsystemet (SRM) i samband 
med QAL2 samt AST. Vid kontrollmätning analyseras NO/NOx, O2, CO2, flöde, fukthalt och 
temperatur i rökgaserna. Placering av mättuttag för SRM är placerade 2 meter uppströms AMS, 
inget påverkar halten mellan AMS och SRM. Det finns fyra mätuttag på varje kanal varav två 
används för SRM, placerade i 90° vinkel. Detta innebär att jämförbara mätningar mellan AMS och 
SRM kan erhållas. 
   
Tabellen nedan beskriver mätplatsens utformning och överensstämmelse med väsentliga krav 
enligt standard SS-EN 15259:2007 ”Strategi, planering, rapportering och utformning av 
mätplatser vid emissionsmätningar”. Jämförelsen berör inte de krav i standarden som rör 
arbetsmiljömässiga förhållanden, som t ex tillgång till belysning, skyddsräcke m.m.  
 

Tabell 23. Beskrivning av utformning av befintlig mätplats och överensstämmelse med krav mot 

standard. 

Beskrivning Krav i standard GT1 + GT2 + GT3 
Placering - Utomhus, alla GT likadana 

mätpositioner men olika 
våningsplan 

Kanalens utformning - Rund/horisontell 
Kanalens dimension - 3 m  
Hydraulisk diameter1 - 3 m 
Raksträcka före mätplan >5 hydrauliska 

diametrar 
10 m (3 hd) 

Raksträcka efter mätplan >2 alt >5 hydrauliska 
diametrar2 

5 m (2 hd) 

                                                             
1 Hydraulisk diameter: 4 x arean/omkretsen 
2 >2 på kanalavsnitt, >5 mot kanalavslut (atmosfär) 
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Traversering 
kanaltvärsnittet 

Enligt SS-EN 13284-1 Ja (2 mätuttag i 90° vinkel) 

Placering i förhållande till 
AMS 

- 2 m uppströms 

Mättutagens utformning - 2 x 3’’ invändig rörgänga 
   
Mätplanen uppfyller inte kraven i standarden SS-EN 15259 vad gäller raksträckor före mätplan. 
Utifrån vad som framgår av det ackrediterade luftlaboratoriet ILEMA:s rapport, 
”Mätpunktsbedömning emissioner till luft vid Göteborg Energi AB” utförd 2015, uppfyller linje 
1-3 kraven på representativ gas- och stoftmätning. Störningsfria raksträckor följer inte 
rekommendationen för flödesmätning. Emellertid mäts inte flödet kontinuerligt utan beräknas 
fram. Vid den jämförande mätning som genomförs årligen av ackrediterat mätlaboratorium 
jämförs det beräknade flödet med ett flöde uppmätt av ackrediterat mätlaboratorium. Det 
uppmätta flödet visar inga avvikelser mot det beräknade.  
 
Göteborg Energi anser att förhållandena på mätplatserna är acceptabla och att mätplatserna är 
representativa. Mätplatserna är godkända av tillsynsmyndigheten i beslut taget 2016-03-09. 

11.1.2 Bioångpanna 

Kontrollen av emissioner till luft från den nya samförbränningsanläggningen kommer att 
utformas enligt gällande lagstiftning. För NH3, NOx, CO, SO2, HCl, HF, stoft och TVOC finns krav på 
kontinuerlig mätning. När det gäller HCl och HF ska mätning göras kontinuerligt men kan 
ersättas av periodisk mätning under vissa förutsättningar.  
 
Dioxider, furaner, metaller (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) och Hg ska mätas på 
samförbränningsanläggningen var tredje månad under första driftåret och därefter var sjätte 
månad.  
 
Stödparametrar så som rökgasernas temperatur, tryck och O2-halt kommer också att övervakas 
kontinuerligt.  
 
Det finns undantag från vissa mätningar både enligt BAT och förordningen om förbränning av 
avfall. Hur mätning av emissioner kommer gå till kommer att redovisas i verksamhetens 
kontrollprogram.  
 
Då den exakta utformningen av mätplatsen är klar kommer Göteborg Energi att skicka förslag på 
utformning till tillsynsmyndigheten för beslut enligt § 47 i Förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall. 

11.2 Kontroll av utsläpp till vatten 
Rökgaskondensatet kommer mätas kontinuerligt gällande flöde, pH och temperatur. På utloppet 
från reningsanläggningen för rökgaskondensatet kommer det att finnas automatisk provtagare 
för flödesproportionell provtagning. Även provuttag för manuell provtagning kommer att finnas 
som reserv. 
 
Uttagna prov kommer att analyseras för tungmetaller i enlighet med gällande BAT-slutsatser för 
stora förbränningsanläggningar. Vid en eventuell framtida eldning av avfallsklassat bränsle 
kommer provtagningen att kompletteras i enlighet med krav i SFS 2013:253 och BAT-slutsatser 
för samförbränning, vilket omfattar provtagning av dioxin och furaner. 
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För provtagning kommer särskilda rutiner tas fram där parametrar, frekvens, utförande och 
information för beställning av korrekt analys framgår. 

11.3 Kontroll av buller 
Buller från anläggningen kommer mätas i enlighet med villkor, men kontrolleras lämpligen 
genom närfältsmätningar och beräkningar. Vid större förändringar i verksamheten följs 
bullersituationen upp. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan 
medföra ökade bullernivåer. Detta kommer att framgå i anläggningens kontrollprogram. 

11.4 Kontroll av avfallsbränslen 
Det kommer att tas fram rutiner som säkerställer att kontroll sker av allt avfallsklassat bränsle 
som tas in på anläggningen. Bränslen som omfattas av avfallsförordningen kommer att 
kontrolleras och registreras enligt gällande regler vilket bland annat innebär att en kontroll 
måste göras av att avfallet får förbrännas i anläggningen samt att anteckna den mängd av avfall 
som tas emot inom varje avfallstyp.  


