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Sammanfattning 

ÅF-Infrastructure AB har fått i uppdrag av Ale kommun att genomföra en riskutredning 

med avseende på hanteringen av olja och pellets på Skepplanda panncentral. 

Utredningen fokuserar endast på personsäkerhet avseende tredje man kopplat till 

olyckor och kontinuerliga utsläpp som härrör från panncentralen med potentiella 

skadehändelser inom detaljplanen. Riskutredningen ger också förslag på 

säkerhetshöjande åtgärder och skyddsavstånd för planerad bebyggelse i anslutning till 

panncentralen.  

Rapporten består dels av en riskutredning avseende brand- och explosionsrisker inom 

panncentralen med potentiella skadehändelser som kan påverka undersökt 

detaljplaneområde, dels av en Riskbedömning av farligt gods, se Bilaga B, och dels en 

Emissionsbedömning, se Bilaga C.  

I emissionsbedömningen erhålls att utsläpp av stoft och rökgaser från panncentralen 

inte bedöms riskera att luftföroreningsnivåerna överskrider miljökvalitetsnormerna vid 

de planerade bostadshusen. Störst risk för störningar för de planerade husen förefaller 

istället vara damning och eventuell lukt vid hantering av pellets, främst vid lossning. 

All hantering av pellets sker dock inneslutet vid anläggningen och risken för störningar 

bedöms endast ske vid ett större haveri. Länsstyrelsen i Västra Götaland har i 

rapporten Partiklar och stoft – en kunskapsöversikt1 ett rekommenderade 

skyddsavstånd för energianläggningar. För oljepannor mellan 1-10 MW är 

skyddsavståndet rekommenderat till 50 meter för närmaste bostadshus.  

Utifrån emissionsbedömningen rekommenderar ÅF ett minsta skyddsavstånd om ca 

50 meter till närmaste bostadshus från panncentralens byggnad.  

I riskutredningen gällande brand- och explosionsrisker identifierades följande 

skadehändelser: 

 Dammexplosion av pellets 

 Rökgasexplosion 

 Brand i pelletssilo 

 Oljebrand i invallning eller cistern 

Dammexplosion och rökgasexplosion bedöms inte påverka tredje man utan endast ha 

konsekvenser inom panncentralens anläggning. Med tanke på att 

panncentralsbyggnaden, innehållande oljecisternerna, avskärmar detaljplaneområdet 

från pelletssilon bedöms oljebrand vara en större risk för detaljplaneområdet än 

pelletsbrand även om antändning av eldningsoljan är osannolik med tanke på oljans 

höga flampunkt och termiska tändtemperatur. Kvantitativa simuleringar och 

beräkningar genomfördes av konsekvenser vid oljebrand för att kunna ta fram förslag 

på säkerhetshöjande åtgärder, se Bilaga A. De åtgärder som presenteras gäller inom 

givna avstånd från panncentralens byggnad. Åtgärderna syftar dels till att minska 

risken för så kallade flygbränder och dels för spridning av giftiga brandgaser inomhus. 

Avseende brand- och explosionsrisker rekommenderas inte bebyggelse inom 35 

meters avstånd, men eftersom emissionsnivåerna här kan vara för höga presenteras 

endast åtgärder på avstånd 50 meter eller längre. Observera att om bebyggelse inom 

35-50 meter skulle göras mot ÅFs rekommendationer tillkommer säkerhetshöjande 

                                                
1 Partiklar och stoft – en kunskapsöversikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Rapport 2004:56, Göteborg 
2004. 
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åtgärder för att hantera brandrisk. Detta torde inte bli aktuellt, varför dessa inte 

presenteras i åtgärdstabellen. 

Avstånd från 

panncentrals-

byggnaden 

Rekommenderade åtgärder 

0-35 m 
 Området är olämpligt för bebyggelse. 

 Markytan är olämplig för stadigvarande vistelse utomhus. 

35-50 m 
 Området är olämpligt för bebyggelse avseende 

emissionsnivåer.  

50-75 m 

 Området kan bebyggas.  

 Yttertakens konstruktion, byggnadsmaterial etc. ska 

utföras så att risk för flygbrand ej föreligger. Yttertak ska 

utföras med obrännbart material (ex plåt eller 

tegelpannor), alternativt med taktäckning som uppfyller 

lägst brandteknisk klass BROOF(t2) applicerat på 

obrännbart underlag.  

 Ventilationssystemet utformas så att brandgasspridning 

från utvändig brand via ventilationen försvåras. 

Exempelvis kan friskluftsintag placeras lågt eller så utförs 

ventilationssystemet med rökdetektorer i aggregat och 

automatisk avstängning vid detekterad brandrök.  

Över 75 m 
 Området kan bebyggas helt utan krav på riskreducerande 

åtgärder.  

 

En riskbedömning av transport av farligt gods (eldningsolja) förbi planområdet gjordes 

i Bilaga B. Personrisker från denna riskkälla anses som acceptabla med tanke på en 

extremt liten sannolikhet för att en utvecklad pölbrand av eldningsolja påverkar 

planområdet. 

En framtida kapacitetsökning är inte aktuell i nuläget. Ny panna kommer införskaffas i 

samband med att befintlig panna måste ersättas. Då placeras den på samma ställe där 

den befintliga är placerad idag. Så länge som den fasta bränslehanteringen sker 

inneslutet kan en kapacitetsökning från 1,1 MW pelletseldning till mer än 10 MW ske 

utan att säkerhetsavståndet om 50 meter behöver förlängas. Detta bedöms som 

mycket osannolikt och bör inte vara dimensionerande för omgivande detaljplaner. 

Utifrån föreliggande riskutredning bedöms olycksriskerna för all planerad bebyggelse i 

närheten av panncentralen vara låga och acceptabla under förutsättningar att 

föreslagna skyddsavstånd och byggnadstekniska åtgärder uppfylls.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Ale kommun pågår en detaljplaneprocess som avser fastigheten Skepplanda 8:4 för 

bostadsändamål och natur. Området är lokaliserat i södra delen av orten Skepplanda, 

intill ett grönområde med både natur- och rekreationsvärde. Planens syfte är att skapa 

möjlighet för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus och att säkerställa 

tillgängligheten till natur- och rekreationsområdet.  

Planområdet om 8000 kvm ägs av kommunen och är uppdelat i två delar. Den ena är 

planlös medan den andra är detaljplanelagd som allmän plats och park. Förslaget 

innebär möjlighet att nyttja befintligt gatunät och obebyggd mark i området.  

Planområdet är beläget intill Skepplanda panncentral på fastighet 8:23 som drivs av 

Göteborg Energi. Panncentralen producerar fjärrvärme genom förbränning av pellets 

och olja. Då det från Miljöbalken såväl som från Plan- och Bygglagen uppkommer krav 

om beaktande av risk och säkerhet ämnar denna riskutredning att klarlägga om 

föreslagen exploatering är möjlig avseende omfattning och geografisk placering i 

närheten av Skepplanda panncentral.  

1.2 Syfte 

ÅF-Infrastructure AB har fått i uppdrag av Ale kommun att genomföra en riskutredning 

med avseende på skyddsavstånd från panncentralen samt behov av riskreducerande 

skyddsåtgärder för etablering av bostäder.  

Syftet med föreliggande riskutredning är att analysera panncentralens risker mot 

omgivningen och visa på riskavstånd från denna. Riskutredningen kommer också att 

ge rekommenderade skyddsåtgärder för tillkommande byggnader och förslag till 

detaljplanebestämmelser då utredningen ska utgöra underlag för 

stadsbyggnadsprojektets detaljplan.  

1.3 Metod 

En riskutredning delas in i flera olika steg (se Figur 1). Först sker en bestämning av 

mål och avgränsningar gällande den aktuella riskutredningen.  

Efter detta steg sker en riskinventering vilket är en arbetsprocess för att identifiera 

vilka risker som finns inom den/det aktuella verksamheten/processen/program-

området.  

I riskanalysen genomgår de identifierade riskerna sedan en bedömning gällande 

frekvens/konsekvens för att sammantaget kunna ge en uppfattning om risknivån. 

Beroende på omfattningen och detaljnivån på riskutredningen kan detta göras 

kvalitativt och/eller kvantitativt. 

Utgående från hur risknivån skall värderas sker i riskvärderingen en jämförelse 

mellan den uppskattade risknivån och acceptabla kriterier. 

Ur jämförelsen synliggörs sedan behovet av riskreducerande åtgärder för att kunna 

sänka risknivån på de risker som inte uppfyller acceptanskriteriet. Åtgärder som till en 

låg kostnad och utan andra avsevärda olägenheter minskar risken är oavsett resultatet 

motiverande. 

Ett viktigt steg i en riskutredning är att den blir en regelbundet återkommande del av 

den totala riskhanteringsprocessen där en kontinuerlig implementering av 
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riskreducerande åtgärder, uppföljning av processen och utvärdering av resultatet är 

utmärkande. 

 

Figur 1. Riskhanteringsprocessen 

Föreliggande inledande riskutredning innehåller följande moment: 

 Kartläggning av planförslaget och omgivningen med utgångspunkt i typ av 

bebyggelse, planområdets utformning och topografi 

 Kartläggning av Skepplanda panncentral, riskinventering och inläsning av 

material 

• Anläggningens processenheter 

• Vilka material, ämnen och kemikalier som hanteras, deras lossnings- 

och lagringsplatser samt farliga egenskaper 

 Olyckskatalog/scenariobeskrivning för olyckor vid riskkällor 

 Kvalitativ konsekvensbeskrivning och uppskattning av sannolikhet för olyckor 

• Kvantitativ konsekvensbeskrivning av brand i oljecistern (värsta 

scenario) via FDS-beräkning 

 Beskrivning av osäkerheter 

 Riskvärdering 

• Bedöma på vilket avstånd från panncentralen ny bebyggelse utgör en 

acceptabel risk utifrån genomförda beräkningar 

 Förslag på riskreducerande åtgärder för:  

• Bedömning och beskrivning av behovet av riskreducerande åtgärder för 

tillkommande bebyggelse för att uppnå acceptabel risk med minsta 

möjliga avstånd till panncentralen 

 Förslag på skyddsavstånd och detaljplanebestämmelser kopplade till 

riskreducerande åtgärder 
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1.3.1 Riskanalys och riskvärdering  

Riskerna kopplat till panncentralen för närliggande områden har värderats kvalitativt 

utifrån sannolikhet och konsekvens: 

 Risk = Sannolikhet × Konsekvens 

De faktiska konsekvenserna av en olycka beror också i hög utsträckning på art, 

omfattning och tidsförlopp för motåtgärder. Det har inom ramen för detta uppdrag inte 

varit möjligt att utvärdera effekter av samtliga möjliga motåtgärder för alla enskilda 

händelser. Vid uppskattning av risker måste i praktiken också beaktas frekvens och 

omfattning av besiktningar för respektive utrustning. 

1.4 Avgränsningar 

Denna riskutredning avgränsas till att beskriva olycksrisker som härrör från 

panncentralen med tillhörande lagringssilos. Olycksriskerna avgränsas till de med 

potentiella konsekvenser för omgivningen. Till varje identifierad skadehändelse 

redovisas konsekvenser i termer av personskador avseende personer inom 

panncentralen (anställda) och personer inom närliggande områden. 

Ingen hänsyn har tagits till skador på miljön, skador orsakade av långvarig exponering 

eller materiella skador. Rena arbetsmiljöfrågor för personal vid panncentralen med 

endast mycket lokal påverkan har inte analyserats.  

Påverkan från panncentralen med konsekvenser som kan påverka skyddsavstånd i 

termer av buller och ljusstörningar ingår inte i denna utredning.  

Ett förslag på bebyggelse inom det kvarter som är närmast placerat panncentralen 

finns framtaget, men riskutredningen avgränsas inte endast till detta alternativ, utan 

skyddsåtgärder anges som funktion av avståndet från riskkällor inom panncentralen. 

De skyddsavstånd som anges som rekommendationer tar endast hänsyn till 

olycksrisker från panncentralen med tillhörande lagringssilos. 

2 Styrande lagstiftning och riktlinjer 

2.1 Nationell nivå 

Riskhantering i den fysiska planeringen är knuten till plan- och bygglagen [1] och 

miljöbalken [2]. I Plan- och bygglagen står det exempelvis att bebyggelse och 

byggnadsverk skall utformas och placeras på den avsedda marken på ett lämpligt sätt 

med hänsyn till skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och 

andra olyckshändelser. I samband med att en kommun upprättar en detaljplan ska en 

miljöbedömning göras. Om ett planförslag sammantaget kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan (i meningen att miljö eller människors hälsa kan komma att 

påverkas) skall en miljökonsekvensbeskrivning genomföras enligt miljöbalken. 

Plan- och bygglagen samt miljöbalken är emellertid inte fullt detaljerade kring 

riskutredningens metodik och innehåll. Riktlinjer, kriterier och rekommendationer på 

krav och typ av riskutredning har därför tagits fram från olika parter såsom 

länsstyrelser, myndigheter och kommuner. I denna utredning används MSB:s 

publikation Olycksrisker och MKB - Att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-

processen som generellt metodstöd, då denna gäller flera olika typer av riskkällor och 

är även tillämplig för riskutredning kopplade till detaljplaner. [3] 
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2.2 Riskkriterier 

För att kunna värdera risker och sedan jämföra och påvisa om dessa är acceptabla 

eller ej, finns olika riskkriterier framtagna eller rekommenderade. Riskkriterierna kan 

grovt delas in i kvalitativa och kvantitativa kriterier där de kvantitativa brukar 

användas i senare skeden i planprocessen för att beräkna fram individ- och 

samhällsrisk. För de kvantitativa riskkriterierna finns dock inga av myndigheter 

fastslagna kriterier och dessa mått tar endast hänsyn till dödsfall, inte hur många som 

skadas av olyckor.  

För denna översiktliga riskutredning används följande fyra principer som utgångspunkt 

i riskvärderingen [4]: 

 Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är 

möjligt att reducera eller eliminera en risk ska det göras 

 Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i 

proportion till nyttan 

 Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten 

medför, vara skäligt fördelade i samhället 

 Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta 

hellre ske i form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i 

form av katastrofer 
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3 Beskrivning av studerat område 
Området är lokaliserat i södra delen av orten Skepplanda, intill ett grönområde med 

både natur- och rekreationsvärde. Planens syfte är att skapa möjlighet för 

bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus och att säkerställa tillgängligheten till 

natur- och rekreationsområdet. Detaljplaneområdet om 8000 kvm ägs av kommunen 

och är uppdelat i två delar. Den ena är planlös medan den andra är detaljplanelagd 

som allmän plats och park. Förslaget innebär möjlighet att nyttja befintligt gatunät och 

obebyggd mark i området. Planområdet är beläget intill Skepplanda panncentral på 

fastighet 8:23 som drivs av Göteborg Energi. Detaljplaneområdets topografi och 

omgivningar inkluderande panncentralen syns i Figur 2. Föreslagen bebyggelse är 

lägenhetshus om två våningar, varav det närmsta är placerat på ett avstånd av 

ungefär 50 meter från panncentralens byggnad. Tio stycken parkeringsplatser 

återfinns på ett avstånd av ungefär 30 meter från panncentralens byggnad. Närmaste 

befintliga bostäder ligger 50 meter norr om anläggningen. På fastighet 2:76 ligger en 

sim- och idrottshall och strax norr om denna ligger en förskola. 

 

 

Figur 2. Schematisk skiss över detaljplaneområdet med omgivning. De röda byggnaderna på 
skissen visar de tillkommande byggnaderna. På den undre översiktsbilden utmärker de röda 
markeringarna fastigheterna för de tillkommande bostadshusen medan den gula markeringen 
utmärker panncentralens placering på fastighetsbeteckning 8:23.  
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3.1 Skyddsobjekt 

Denna riskutredning fokuserar på personsäkerhet avseende tredje man. Med tredje 

man menas personer utanför anläggningen men som fortfarande kan påverkas av en 

olycka på anläggningen. Dessa personer kan inte förväntas ha kännedom om hur de 

kan skydda sig i händelse av en olycka på anläggningen. Kravet på att skydda tredje 

man mot olyckor är därav högre än att skydda till exempel de som jobbar på 

anläggningen som rimligtvis vet hur de kan skydda sig mot en olycka. 

Skyddsobjekt är alltså de personer som vistas inom detaljplaneområdet Skepplanda 

8:4, både i och utanför byggnader. Skyddsobjekt är även personer inom befintlig 

bebyggelse i närheten av panncentralen.  

4 Riskidentifiering och riskbedömning 
Riskobjekt i denna riskutredning är Göteborg Energis panncentral Skepplanda. Inom 

panncentralen finns riskkällor som på olika sätt kan orsaka yttre påverkan på 

skyddsobjekten. Nedan beskrivs först panncentralens anläggning, dess riskkällor och 

vilka skadehändelser som dessa är förknippade med.  

4.1 Anläggningsbeskrivning 

Skepplanda panncentral togs i drift 2003 och är anmälningspliktig enligt miljöbalken. 

Verksamheten är anmäld och Ale kommun har svarat på anmälan genom att förelägga 

om vissa försiktighetsmått. Anläggningen eldar träpellets och eldningsolja, de senare 

utgör dock reserv- och spetslast under vintertid. Bränsletransporter av pellets 

uppskattas till en gång i veckan och sker via Skepplandavägen – Odalvägen – Påvels 

väg [5]. Oljetransporter till anläggningen uppskattas till en gång i månaden under 

vinterhalvåret [6]. Vid en inspektionsrunda 2016 av tillsynsmyndigheten (Ale 

kommun) rapporterades att inga andra kemikalier utöver bränsle och mindre mängder 

smörjolja och fetter förvarades på anläggningen [7]. De två senare är dock 

försumbara i detta sammanhang. 

I anläggningens byggnad finns pannrum för två oljeeldade pannor, en panna för 

eldning av pellets med tillhörande ask- och rökgashantering, samt de två 

oljecisternerna. Förbrända gaser mynnar i en 26 meter hög skorsten. Inuti byggnaden 

återfinns också en centraldammsugaranläggning för städning av trädamm och aska. 

Byggnaden skärmar av pelletssilon från det berörda detaljplaneområdet då silon ligger 

i sydsydostlig riktning från byggnaden.  

Göteborg Energis driftavdelning besöker anläggningen minst tre gånger per vecka. Om 

något upptäcks som behöver åtgärdas görs en felanmälan till underhållsavdelningen. 

De avslutar anmälan efter åtgärd. De kontroller som Göteborgs Energis personal utför 

antecknas och journalförs i ett datasystem. Tillbud, olyckor och dylikt hanteras i ett 

annat system. Berörd chef får ärendet och låter göra en utredning varpå åtgärder 

utförs som sedan verifieras. Rutin för ”miljötillbud” finns väl synligt uppsatt på väggen 

vid ingången [6, 8]. 

Produktion sker nästan hela året (uppehåll endast för sotning och annat underhåll) och 

uppskattas till 4 GWh pelletsförbränning och 1 GWh oljeförbränning. Idag är den 

installerade effekten 3,8 MW fördelat på tre pannor:  

 1 st pelletsbrännare på 1,1 MW. 

 2 st oljepannor på sammanlagt 2,7 MW som eldas med eldningsolja Eo1.  
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En mycket detaljerad situationsplan från år 1994 har kunnat tas fram av 

anläggningsansvarig [6]. Dock är allt för många detaljer inte längre aktuella vilket gör 

att Figur 3 från Eniro får tillgodose aktuellt behov av detaljeringsgrad. I februari 2015 

brann ett förråd på anläggningen ner, vilket tillhörande Ale kommun. Detta finns 

utmarkerat i figuren. Panncentralen och övriga anläggningen påverkades inte av 

branden men efter detta har automatlarm installerats och planer finns även på att 

hägna in anläggningsområdet. 

 

Figur 3. Anläggningsområdet med riskkällor.  

4.1.1 Olja 

Lossningsplatsen för eldningsolja består av hårdgjord yta och ligger i direkt anslutning 

till lagringsområdet. Oljan förvaras inomhus i två cisterner med volymer om vardera 

24,5 m3. Cisternerna har invallning med cementvägg som klarar mer än hela 

cisternernas volym. Den uppskattade arean på invallningen är 30 m2. Båda cisternerna 

reparerades år 2014 då rost upptäcktes i botten av cisternerna. Elektroniskt 

överfyllnadsskydd och nivåmätare finns som skydd för båda cisternerna. Då 

cisternerna och rörledningar är inomhus i byggnaden är påkörning osannolik. [6] 

4.1.2 Pellets 

Lossningsplatsen för pellets består av hårdgjord yta och ligger i direkt anslutning till 

lagringsområdet för pellets. Påfyllning av silo från sker från bulkbil via påfyllningsrör 

som slutar i toppen av silon. Silon står i sydöstra hörnet av anläggningen och förvarar 

en maximal mängd pellets om 80m3 utan invallningen. Med hjälp av panncentralens 

byggnad avskärmas berört detaljplaneområde från silon. 

Områden där explosiv atmosfär av damm kan uppstå har genomgått klassning enligt 

ATEX-direktivet och säkerhetsåtgärder såsom explosionsavlastning för silon har 

vidtagits. I utrymmet under silon (silorum) som är slutet finns ett aspirationsfilter i 

form av en säck som är monterad på aspirationsledningen. I silorummet under silon 

finns även röranslutning till centraldammsugaranläggning.  

Från silon transporteras pellets vidare via skruvtransportör in till intilliggande byggnad 

där förbränningspannan finns. Skruven är normalt sett alltid fylld med pellets. Endast i 
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samband med start och stopp samt vid materialstopp eller tömning kan explosiva 

dammoln uppstå. Detta är för att större fria volymer krävs och kan endast uppkomma 

vid denna typ av hantering när det gäller pellets. [8, 6]  

En vanlig riskkälla inom förbränningsanläggningar är lagring och hantering av 

ammoniaklösning för rökgasrening eller pH-justering. Denna kemikalie används eller 

lagras emellertid inte vid anläggningen. 

4.2 Framtida utveckling 

Framtida utveckling har diskuterats men finns endast på förslagsbordet. Inga konkreta 

planer finns. Det troligaste scenariot som skulle leda till att en ny panna införskaffas är 

när någon av de nuvarande behöver skrotas. I så fall kan den gamla rivas ut och den 

nya ställas på samma ställe. Annars kan den byggas parallellt med att den gamla är i 

drift och hamnar då sydväst om skorstenen, enligt anläggningsägare [6]. Båda dessa 

placeringar anses inte ha föra panncentralsbyggnaden närmare studerat 

detaljplaneområde. 

4.3 Riskkällor 

De riskkällor som riskutredningen utgår ifrån har identifierats med hjälp av 

anläggningens beskaffenhet och det underlag som Göteborg Energi har försett 

utredarna med [6, 9, 8, 7, 5, 10] tillsammans med ett ingenjörsmässig erfarenhet från 

tidigare utredningar för panncentraler.  

Eftersom panncentralen ligger i ett geografiskt område där det historiskt har 

förekommit ras och skred har kommunen genomfört en utredning med avseende på 

skredrisker [11]. Här kommer man fram till att ingen ras- eller skredrisk förekommer i 

närområdet och därav bedöms panncentralens 26 meter höga skorsten inte utgöra en 

riskkälla i denna riskutredning.  

Följande riskkällor har identifierats i panncentralen: 

 A. Eldningsolja, Eo1 

o Cisterner 

o Oljepannor 

 B. Pellets 

o Pelletspanna  

o Pelletssilo  

Relaterat till dessa riskkällor har ett antal skadehändelser identifierats. 

Skadehändelserna redovisas i Tabell 1. 

  



RISKUTREDNING 

 

Tabell 1. Identifierade skadehändelser. 

Delsystem Skadehändelser 

A. Eldningsolja, Eo1 

A.1 Läckage från cistern/distributionsledning 

A.2 Brott på lossningsslang/Överfyllning/Läckage i flänsar, 

kopplingar/Bränsle kvar i anslutningsledning efter lossning 

A.3 Brand 

B. Pellets 

B.1 Utsläpp av pellets i samband med blåsning av pellets 

från lastbil till silo 

B.2 Brand i transportledning 

B.3 Värmeutveckling i bränslesilo/glödbrand 

B.4 Brandspridning/bakbrand mellan silo och panna 

B.5 Rökgasexplosion/Backdraft 

B.6 Dammexplosion 

 

4.4 Riskbedömning 

Som input till riskanalysen och riskbedömningen har material från Göteborg Energi och 

anläggningsägare bistått med svar på de frågor som uppkommit avseende 

panncentralens riskbild och riskreducerande åtgärder [6].  

4.4.1 Eldningsolja, Eo1 

Utsläpp av olja kan ske på grund av läckage från cistern och distributionsledning eller i 

samband med lossning. Vid lossning kan slangbrott inträffa, även överfyllning med 

bräddning som resultat. Dock finns ett överfyllnadsskydd, så denna risk bedöms som 

mycket liten. Andra effekter är att läckage sker i flänsar och kopplingar. I händelse av 

ett större utsläpp av vätska i samband med lossning, kan vätska rinna mot 

detaljplaneområdet. Påkörning bedöms som mycket osannolikt eftersom cisternen och 

distributionsledningarna är inne i byggnaden.  

För att ett utsläpp ska kunna innebära en påverkan på närliggande områden måste 

dock en brand inträffa. Ett värsta scenario skulle kunna liknas vid brand i eldningsolja 

med potentiell påföljd av rämnande byggnad och/eller invallning som skulle leda till en 

fri pölbrand, potentiellt rinnande norrut mot planområde. För detta scenario krävs en 

rad osannolika händelser och kan inte anses vara dimensionerande för 

detaljplaneutformningen.  

Den eldningsolja som hanteras och lagras vid panncentralen har en flampunkt nära 

60 °C och termisk tändtemperatur på mellan 200 och 300 °C. Detta gör att den måste 

värmas upp för att medverka i brandförlopp. Sannolikhet för brand i eldningsolja är 

sammanfattningsvis låg. Om oljan ändå skulle medverka i ett brandförlopp av något 

skäl, exempelvis på grund av en extern brand som spridits till cisternen, uppstår 

rökgaser vilka kan drabba personer inom närliggande områden. Påverkan beror på 

mängd medverkande olja och väderförhållanden vid branden.  

Den för detaljplaneområdet största risken identifierades som brand i eldningsolja. Dels 

då området skärmas av från pelletssilon med hjälp av byggnaden och dels då 

avståndet till området från silon är längre än från oljecisternerna. Kvantitativa 

beräkningar för konsekvens av brand i eldningsolja med resulterande värmestrålning, 

flampåverkan och rökgaspåverkan har därför genomförts, se Bilaga A. Utifrån 
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resultaten från dessa beräkningar har ett antal säkerhetshöjande byggnadstekniska 

åtgärder och skyddsavstånd tagits fram, vilka presenteras i avsnitt 6.1. 

4.4.2 Pellets 

Panncentralen hanterar och mellanlagrar pellets. Risker kring denna hantering är 

brand samt damm- och rökgasexplosioner, vilka beskrivs nedan tillsammans med de 

skyddsåtgärder som finns vid panncentralen. Sist görs en riskbedömning av riskerna 

kopplade till pelletshanteringen. 

4.4.2.1 Brand pelletssilo 

Att en pelletssilo börjar brinna kan orsakas genom brandspridning från en extern 

brand/tändkälla, exempelvis i pelletspannan, eller genom att pelletsen i silon 

självantänder eftersom både oxidation och biologisk aktivitet sker i pelletsen. I 

samband med att branden utvecklas kan också damm- och rökgasexplosioner följa. 

Dessa två händelsetyper utgör risker i sig och redogörs därför separat. 

Om brand och eventuellt efterföljande explosioner ändå skulle uppstå finns följande 

skyddsåtgärder på anläggningen: 

 Explosionsavlastning i silotopp 

 Rutiner för personal vid anläggningen för att minska konsekvenser i händelse 

av brand. 

 Brandlarm direkt till SOS Göteborg. 

 Byggnad är utförd i obrännbart material 

Om en silobrand inträffar är det värsta scenariot att silons konstruktion ger vika vilket 

leder till kollaps av denna och ett utflöde av pellets vilket i sin tur försvårar 

släckningsarbetet. Själva konstruktionen kan också skada byggnaden om den kollapsar 

i riktning mot denna. Detta scenario bedöms dock vara mycket osannolikt, och 

konsekvenserna anses inte påverka detaljplaneområdet i större utsträckning eftersom 

att avståndet till detaljplaneområdet är stort och eftersom att panncentralsbyggnaden 

skärmar av detaljplaneområdet från silon.  

Att pelletssilon utsätts för en extern brand bedöms som mycket osannolikt. 

Oljecisternerna inne i byggnaden och en skogsbrand söder om anläggningen är det 

enda som bedöms kunna påverka silon. Ur detta avseende är en brand i 

oljecisternerna värre än i pelletssilon då de är placerade närmre det undersökta 

detaljplaneområdet. Den största risken med en pelletsbrand är att den kan medföra en 

påföljande brand i oljecisternerna. Brand i oljecistern anses därmed vara 

dimensionerande för investering i skyddsåtgärder för detaljplaneområdet.  

4.4.2.2 Rökgasexplosion 

Om en brand i ett slutet utrymme med begränsad ventilation inte får tillräcklig 

syretillförsel leder detta till ofullständig förbränning. Detta innebär att 

brandrökgaserna innehåller oförbrända gaser. I händelse av att en öppning sker till 

rummet så att syre strömmar till kan en rökgasexplosion/backdraft bildas genom 

deflagration, förutsatt att det finns en tändkälla/tillräcklig temperatur i rummet. 

Genom att oförbrända gaser antänds bildas ett eldklot som trycks ut genom öppningen 

vilket innebär en uppenbar personrisk. En rökgasexplosion kan också vara den 

inledande händelsen till en efterföljande dammexplosion, genom att rökgasexplosionen 

virvlar upp och tänder närliggande damm som i sin tur exploderar. 

I en pelletssilo där en glödbrand pågår innebär detta att pyrolysgaser bildas såsom 

kolmonoxid och kolväten som i sig är brännbara. Vätgas och mer tillförsel av 



RISKUTREDNING 

 

kolmonoxid kan bildas vid temperaturer högre än 700 °C om vatten finns som 

reaktionselement. Brännbarhetsområdet för kolmonoxid i luft är ca 12-74 volym-% 

med en antändningstemperatur på ca 600 °C, men det beror också på relationen med 

syrgas, tryck och förekomsten av andra gaser. I silon finns alltså en risk för 

rökgasexplosion om tillräcklig tändkälla finns. Ett riktmått som anger att det är stor 

risk för rökgasexplosion är om halten kolmonoxid är > 2–5 % och halten syrgas är 

>5 % [12]. Silon är försedd med dammexplosionsluckor som uppfyller kraven enligt 

AFS 1981:5 [8]. Mynning av explosionsavlastning utomhus finns installerad i 

silotoppen på behörigt avstånd från omgivande bebyggelse. Eventuella personskador 

bedöms endast ske på anläggningspersonal som vid olyckstillfället befinner sig inom 

avlastningszon. Scenariot rökgasexplosion anses därmed inte vara dimensionerande 

för investering av säkerhetshöjande åtgärder inom omgivande detaljplaner.  

4.4.2.3 Dammexplosion 

En dammexplosion inträffar när ett finfördelat material uppnår explosiv blandning 

tillsammans med luft samtidigt som en tillräcklig tändkälla finns i närheten. 

Brännbarhetsområdet för dammet och konsekvenserna i och med explosion avgörs till 

största del av partikelstorleken och material/densitet. 

Inträffade damm- och rökgasexplosioner förknippade med pelletshantering har visat 

att den tryckverkan som kan uppstå är mycket kraftig. Människokroppen i sig självt är 

relativt tålig mot högra tryckvågor. Det som är den största personrisken kopplat till 

explosioner som ger tryckvågor är snarare att utrustning och konstruktionsdelar 

söndras och kolliderar med människor som sekundäreffekt.  

Vid dammexplosion i pelletssilo kan taket lyfta och flyga iväg. Personer i närheten 

riskerar då att få konstruktionsdelar på sig och eventuella personer som befinner sig 

på silons tak riskerar mycket allvarliga skador, i värsta fall dödsfall. Sannolikheten för 

att en dammexplosion ska inträffa, om det antas att inga skyddsåtgärder har införts, 

är oberoende av silons storlek. Dock kan konsekvenserna i form av storleken på de 

konstruktionsdelar som slungas iväg vara beroende av silons storlek. 

Skyddsåtgärder vid panncentralen för att riskreducera dammexplosioner är att 

områden med risk för explosiv atmosfär är ATEX-klassade, och att städrutiner med 

centraldammsugare och för avsyning av damm, med särskild hänsyn till riskutsatta 

heta ytor, finns och genomförs regelbundet [8]. De explosionsavlastningar som 

tidigare tagits upp, tillsammans med övervakning och styrning av bränsleinförseln vid 

inmatning i silon, är också riskreducerande åtgärder avseende att minska både 

sannolikhet och konsekvenser av dammexplosioner. Eventuella personskador bedöms 

endast ske på anläggningspersonal som vid olyckstillfället befinner sig inom 

avlastningszon. Scenariot dammexplosion anses därmed inte vara dimensionerande för 

investering av säkerhetshöjande åtgärder inom omgivande detaljplaner. 

4.4.2.4 Förfarande vid insats 

De rutiner som finns för personalen att hantera brandrisk är de koncerngemensamma. 

I dessa ingår allt ifrån en gemensam brandskyddsstrategi där man arbetar proaktivt 

mot olyckor och har återkommande och kontinuerligt arbete för att upprätthålla 

brandskyddet. Drift och underhållsinstruktioner kommuniceras tydligt och 

kontrollsystemet hålls levande med brandskyddsutbildningar och brandskyddsregler. 

Koncernen arbetar med systematiskt brandskyddsarbete, detta gäller även 

Skepplandaverket [10]. 
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Då panncentralen inte är bemannad utan endast besöks av Göteborg Energis 

driftavdelning tre gånger i veckan är brandlarmet kopplat till SOS Göteborg. Även 

driftavdelning blir larmat i händelse av brand.  

Släckningsinsats från räddningstjänsten bör göras genom inertering i silons nedre 

delar och med lågt gasflöde, detta för att undvika dammexplosion i toppen av silon 

som kan ske om gaspåföring sker därifrån. Gaspåföring från toppen ned mot 

pelletsvolymen och med för högt flöde gör så att damm riskerar att virvla upp och 

explodera. För att undvika dammexplosion bör också kontinuerlig gasmätning göras i 

toppen av silon, helst utan att personer befinner sig ovanpå dess tak i händelse av att 

explosion skulle uppstå. 

Om vatten används vid släckningen av silon, och vattnet tränger in, finns det risk för 

att pelletsen expanderar. I värsta fall kan detta leda till att konstruktionen ger vika så 

att pelletsbranden släpps ut med större konsekvenser/okontrollerbarhet som följd och 

med försvårande släckmöjligheter. 

Silon får heller inte öppnas för att öka syretillförseln så att brandens effekt ökar. Detta 

kan leda till vidare brandspridning till angränsande system med potentiella 

dammexplosioner som påföljd. 

Håltagning av väggar i silon är inte heller att rekommendera då även detta kan leda till 

en snedfördelning av lasterna som inte silokonstruktionen är designad för, vilket kan 

orsaka en kollaps av silon med svåra konsekvenser och släckmöjligheter som följd. 

[12] 

Riskbedömning 

Panncentralen har vidtagit en rad skyddsåtgärder som framkommit efter tidigare 

riskanalyser, explosionsskyddsdokumentation och ATEX-klassningar. Dessa åtgärder är 

både tekniska och organisatoriska och minskar både sannolikhet och konsekvens av 

scenarier avseende brand och rökgasexplosioner samt dammexplosioner kopplat till 

pelletshanteringen [10, 8, 7]. 

Konsekvenser från rökgas- och dammexplosioner bedöms endast påverka personer 

inom panncentralens anläggning och inte personer utanför anläggningen. Brand i 

pelletssilo bedöms inte ha direkta effekter inom detaljplaneområdet, däremot kan 

brandspridning från pelletssilo till oljecisterner potentiellt kunna ske ändå. Det 

troligaste förloppet för en brand i silon bedöms emellertid vara att branden isoleras till 

silon, dvs. att silon inte spricker. Det förutsätts i denna bedömning att Göteborg Energi 

och räddningstjänsten har kunskap om släckning av silobrand enligt de 

rekommendationer och förfaranden som MSB anger [12]. Förutsatt att en eventuell 

insats görs enligt dessa rekommendationer och förfaranden, bedöms personer inom 

angränsande områden vid en silobrand bara drabbas lindrigt avseende brandrökgaser.  

Om brandspridning från pelletssilo till oljecisternerna ändå sker, förvärras riskbilden. 

Det har konstaterats att oljebrand är den största riskkällan för omgivningen. En 

oljebrand i cisternerna eller deras invallning skulle kunna ha effekter såsom 

värmestrålning, flampåverkan och giftiga brandgaser inom detaljplaneområdet. Detta 

utreddes i kvantitativa simuleringar och handberäkningar och säkerhetshöjande 

åtgärder och detaljplanebestämmelser erhölls och sammanfattas i avsnitt 6.1 och 6.2.  
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5 Osäkerheter 
Panncentralen har översiktligt riskbedömts med input avseende skyddsåtgärder, 

utformning och inträffade incidenter [8, 10]. Riskvärderingen och urvalet av 

skadehändelser har sedan genomförts utifrån en ingenjörsmässig bedömning av ÅF. 

I bedömningen finns det naturligt osäkerheter eftersom utredarna inte besökt 

anläggningen och eftersom att personal från driftpersonalen inte varit med i 

riskbedömningen. Detta har dock hanterats genom att Göteborg Energi delgivit ÅF 

teknisk information och förfaranden som gäller vid panncentralen för att kunna göra 

en rimlig bedömning [6, 10]. Det har i bedömningen antagits att tillförlitligheten på 

skyddsåtgärderna är hög och att de rutiner och organisatoriska åtgärder som finns 

aktiveras i händelse av identifierad risk och även i förebyggande syfte där detta är 

tillämpligt. I den kvalitativa bedömningen av risken för de enskilda skadehändelserna 

har ett konservativt förhållningssätt använts, vilket kan ha övervärderat riskerna.  

Osäkerheter i den genomförda FDS-beräkningen i Bilaga A har hanterats genom att 

anta konservativa värden på effektutvecklingen från oljebranden och väderdata.  

De osäkerheter som finns bedöms dock inte påverka resultatet avsevärt eller inverka 

stort för att översiktligt bedöma riskbilden kopplat till panncentralens påverkan på 

närliggande befintlig och planerad bebyggelse. Inte heller bedöms de påverka de 

föreslagna åtgärderna. 

ÅF har genomfört uppdraget efter bästa förmåga enligt de förutsättningar som getts, 

men kan inte garantera att samtliga skadehändelser har identifierats och kan inte 

heller ta ansvar för olyckor kopplade till de olika riskerna. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Panncentralens huvudsakliga riskkällor är lagringen och hanteringen av pellets och 

eldningsolja. Oljan används som reserv- eller spetslast, normalt under vinterhalvåret.  

Risker kopplat till pelletshanteringen är brand, damm– och rökgasexplosioner. 

Konsekvenser från damm- och rökgasexplosioner bedöms endast påverka personer 

inom panncentralens anläggning och inte personer i angränsade områden. Största 

teoretiska konsekvensområde och allvarlighetsgrad för tredje man bedöms brand i 

pelletssilo ge i form av spridning av brandrök, och eventuell värmestrålning i händelse 

av att silon ger vika och släpper ut brinnande pellets över en stor yta och potentiellt 

sprider branden till oljesystemet. Att silon spricker/kollapsar bedöms dock som mycket 

osannolikt. Det troligaste förloppet är att branden isoleras till silon. Då pelletssilon är 

placerad bortanför panncentralsbyggnaden med oljecisternerna anses oljebrand som 

det dimensionerande skadefallet för omgivande detaljplaner. 

Den största identifierade konsekvensen för tredje man är brand i oljecistern eller dess 

invallning. Sannolikheten för brand bedöms emellertid som relativt låg på grund av att 

oljan har en hög flampunkt och termisk tändtemperatur, där ämnet själv måste vara 

uppvärmt för att kunna antändas. Konsekvenserna inom området för aktuella 

detaljplaneskisser simulerades och handberäknades (se Bilaga A) och ligger till grund 

för de föreslagna åtgärderna som i detalj presenteras i avsnitt 6.1. Värmestrålning och 

flampåverkan från en oljebrand är allt för osannolik med de nuvarande avstånden 

mellan närmsta bostadshus och panncentralsbyggnaden. Åtgärderna för detaljplanens 

östra del inriktas istället mot spridning av flygbränder och giftiga brand- och rökgaser 

från en oljebrand.  

Bedömningen av farligt gods förbi planområdet, se Bilaga B, är att sannolikheten för 

en pölbrand som påverkar detaljplaneområdet är extremt låg tack vare mycket få 

transporter och hög flampunkt för eldningsoljan. Risken utifrån denna riskkälla bedöms 

som acceptabel. 

I emissionsbedömningen, se Bilaga C, bedöms risken för störningar av stoft och andra 

luftföroreningar vara liten vid de planerade detaljplaneområdena, men ÅF 

rekommenderar att skyddsavstånd till närmaste bostadshus följer Länsstyrelsens 

riktlinjer, se avsnitt 6.1. 

Utifrån föreliggande riskutredning bedöms olycksriskerna för planerad bebyggelse i 

närheten av panncentralen vara låga och acceptabla om de föreslagna 

skyddsavstånden och de säkerhetshöjande byggnadstekniska åtgärderna presenterade 

i avsnitt 6.1 implementeras i detaljplanebestämmelserna.  

6.1 Rekommenderade skyddsåtgärder 

Baserat på resultaten från denna riskutredning rekommenderar ÅF utifrån ett 

personskadeperspektiv att nedanstående åtgärder vidtas kring panncentralen så att 

potentiella personrisker för tredje man reduceras. Samtliga åtgärder bedöms falla 

inom rimlighetsprincipen. Samtliga rekommenderade skyddsåtgärder handlar om att 

minska konsekvensen för identifierade olycksscenarion. Att reducera sannolikheten för 

dessa olyckor är endast något som panncentralens ägare kan göra. 

Hur personer påverkas inom det närmast angränsande området avseende rökgaser är 

något som kan minskas dels genom tekniska åtgärder såsom att ventilation stängs av, 

samt dels genom organisatoriska åtgärder såsom att personer och näringsidkare som 

bor/verkar inom planområdets delges informationsmaterial om hur de ska agera vid en 
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eventuell olycka vid panncentralen. Mer organisatoriska åtgärder är också att involvera 

räddningstjänsten i hur olika brandscenarion ska lösas på platsen. 

Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 12 § får en kommun i en detaljplan 

bestämma om skyddsåtgärder för att motverka olyckor. Riskreducerande åtgärder på 

befintlig bebyggelse på grund av olycksrisker kopplat till panncentralen bedöms ej vara 

nödvändigt. Inte heller bedöms något skyddsavstånd krävas avseende 

bränsleleveranserna till panncentralen på Odalvägen och Påvels väg, detta förtydligas i 

Bilaga B om transporter av farligt gods. För att säkerställa att risknivån är acceptabel 

föreslår ÅF att detaljplanen för studerat område ska innehålla de planbestämmelser 

som presenteras i Tabell 2. Dessa grundas i de FDS-simuleringar och beräkningar som 

gjorts för oljebrand samt för de skyddsavstånd som erhölls i emissionsutredningen, se 

Bilaga C.  

Tabell 2. Rekommenderade skyddsåtgärder som funktion av avstånd från 
panncentralsbyggnaden. Åtgärderna nedan inkluderar skyddsavståndsrekommendation från 
emissionsutredningen, se Bilaga C. 

Avstånd från 

panncentrals-

byggnaden 

Rekommenderade åtgärder 

0-35 m 
 Området är olämpligt för bebyggelse. 

 Markytan är olämplig för stadigvarande vistelse 

35-50 m  Området är olämpligt för bebyggelse.  

50-75 m 

 Området kan bebyggas.  

 Yttertakens konstruktion, byggnadsmaterial etc. ska 

utföras så att risk för flygbrand ej föreligger. Yttertak ska 

utföras med obrännbart material (ex plåt eller 

tegelpannor), alternativt med taktäckning som uppfyller 

lägst brandteknisk klass BROOF(t2) applicerat på 

obrännbart underlag.  

 Ventilationssystemet utformas så att brandgasspridning 

från utvändig brand via ventilationen försvåras. 

Exempelvis kan friskluftsintag placeras lågt eller så utförs 

ventilationssystemet med rökdetektorer i aggregat och 

automatisk avstängning vid detekterad brandrök.  

Över 75 m 
 Området kan bebyggas helt utan krav på riskreducerande 

åtgärder.  

6.2 Rekommendationer, föreslagen bebyggelse 

Enligt genomförda beräkningar av flampåverkan, värmestrålning och brandgaser från 

oljebranden bedöms en placering närmare än ca 35 meter från 

panncentralsbyggnaden inte vara lämplig. Inte heller stadigvarande vistelse utomhus 

bör förekomma inom detta avstånd. Emissionsutredningen, se Bilaga C, bedömer dock 

att ett säkerhetsavstånd på 50 meter från panncentralen bör efterlevas.  

En framtida kapacitetsökning är inte aktuell i nuläget. Ny panna kommer införskaffas i 

samband med att befintlig panna måste ersättas. Så länge som den fasta 

bränslehanteringen sker inneslutet kan en kapacitetsökning från 1,1 MW pellets till 

mer än 10 MW ske utan att säkerhetsavståndet om 50 meter behöver förlängas. Detta 

bedöms som mycket osannolikt och bör inte vara dimensionerande för omgivande 

detaljplaner. 
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Då östra delen av föreslagen bostadsbebyggelse är placerad på avstånd mellan 50-

75 meter från panncentralsbyggnaden med de två oljecisternerna ska åtgärder vidtas 

enligt föregående avsnitt. För bebyggelse på dessa avstånd från 

panncentralsbyggnaden ska yttertak inte ska börja brinna i händelse av en flygbrand. 

En flygbrand kan sprida en brand genom att ett brinnande föremål som flyger med 

vinden kan landa på bostädernas tak. Åtgärden mot detta scenario är att yttertaket 

ska utföras i obrännbart material, alternativt brandteknisk klass definierad i Tabell 2 

applicerat på obrännbart material. Den andra åtgärden för bebyggelse mellan 50-75 

meter från panncentralsbyggnaden rör giftiga brandgaser. Friskluftsintag bör placeras 

lågt och på fasad som inte vetter mot panncentralen. Om detta inte är praktiskt 

genomförbart kan istället ett ventilationsaggregat med rökdetektor användas, vilket 

bryter tilluften i händelse av brandrök.  

För bebyggelse på avstånd längre än 75 meter från panncentralsbyggnaden är inga 

säkerhetshöjande åtgärder nödvändiga.  

Om de nuvarande skisserna i detaljplaneförslaget efter denna riskutrednings 

färdigställande ändras, till exempel gällande placering av bebyggelse, måste 

skyddsåtgärder i avsnitt 6.1 efterlevas. 

Om de skyddsåtgärder som anges i avsnitt 6.1 införs bedöms personrisknivån bli 

acceptabel. Det rekommenderas också att boende och näringsidkare med verksamhet 

inom 75 meter från panncentralen får information om hur de ska agera vid en 

eventuell olycka som härrör från panncentralen. 
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Bilaga A – Konsekvensberäkning av oljebrand 

Väderdata 

För att använda relevanta väderdata för beräkningen har data för medelvind tagits 

från SHMI:s mätstation i Ale kommun de senaste tio åren [13]. Både vindhastigheter 

och vindriktningsfördelningar syns i Figur 4. 

Vindhastighet 

Vindens hastighet påverkar till stor del resultatet av spridningen. Spridningen från en 

olycka blir värre i olyckans närhet om lägre värde används. I Figur 4 visas 

fördelningen av vindstyrka och riktning för Ale kommun. Genomsnittlig vindstyrka är 

3,0 m/s men i analysen har en vindstyrka om 5,0 m/s använts då det är mer 

konservativt eftersom flamman kommer vinklas rakare mot planområdet vid ett sådant 

scenario. 

Vindriktning 

Vindriktningen inverkar dels på en flammas vinkel och lutning men även vid spridning 

av giftiga brandgaser. Vid vindriktning bort från området bedöms ej personer som 

vistas på området kunna omkomma av giftiga brandgaser. Planområdet är placerat 

västnordväst till sydsydväst om panncentralen. Det blåser alltså mot planområdet vid 

vindriktning från ostsydost till nordnordost. Detta motsvarar ca 25 % av tiden då det 

blåser. Vindriktningen anges alltid i det väderstreck varifrån det blåser. Avseende 

vindmätningar är dessa baserade på medelvärden under tio minuter tagna en gång per 

timme under hela dygnet på en höjd av 10 meter. Endast godkända och kontrollerade 

mätvärden används, vilket innebär mätvärden för var tredje timme per dag. Vindrosen 

i Figur 4 visar vindriktningsförhållandena och fördelningen på 16 vindriktningar och 9 

vindhastighetsklasser förutom lugnt (0-0.4 m/s).  
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Figur 4. Vindros för Ale kommun från SMHI för en tioårsperiod. Observera att värdena anger 
varifrån vinden kommer (vindens riktning). 

Konsekvensberäkning 

Scenariobeskrivning 

Ett värsta scenario som kan inträffa är att brandfarlig vätska läcker från de invändiga 

cisternerna och antänds. Till följd av kraftig effektutveckling kommer med tiden 

övertändning att ske i byggnaden, vilken slutligen kommer kollapsa. Omgivningen 

kommer i ett sådant scenario utsättas för både värmestrålning samt varma och toxiska 

brandgaser.  

Brandrisken analyseras med hjälp av programvaran FDS. Programmet tar hänsyn till 

antagen vindlast 5 m/s i riktning mot planerad bebyggelse. Brandens påverkan 

undersöks på tre olika avstånd, 20 m, 35 m och 50 m. En kontrollberäkning görs 

slutligen med en handberäkning.  

Effektutveckling 

De båda invändiga cisternerna, som vardera rymmer 24,5 m3 eldningsolja [14], är 

omgärdade av en ca 30 m2 stor invallning. Som en följd av kraftig effektutveckling är 

det troligt att byggnaden med tiden blir övertänd och slutligen kollapsar. 

Effektutvecklingen förväntas uppgå till ca 100 MW. Dock finns risk att cisterner och 

invallning skadas av brand och ras och att eldningsoljan kan sprids över en större yta 

än vad som är antaget i beräkningarna. Antagandet att effektutvecklingen uppgår till 

100 MW bedöms dock vara konservativ och ta höjd för osäkerheter för dessa 

scenarion. Som jämförelse utvecklar en pölbrand av 30 m2 olja ca 50 MW. Vidare är 

byggnadens konstruktion i huvudsak obrännbar och förväntas inte delta i 

brandförloppet i högre utsträckning. 
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Strålningsberäkning med FDS 

Modelluppbyggnad 

Modellen består av värmeverkets byggnad, befintlig omgivande bebyggelse, förenklad 

topografi och planerad bebyggelse. Av intresse är i detta fall hur den planerade 

bebyggelsen påverkas beroende på om den placeras på 20, 35 eller 50 m avstånd från 

brandens centrum. Fasaden har i simuleringarna antagits vara 6 m hög vilket ska 

simulera en lägenhetsbyggnad i två våningar. I Figur 5 syns en schematisk bild av 

modellen där den mörkröda, lilla fyrkanten simulerar brandens placering (antaget 

panncentralens och oljecisternernas byggnad) medan den större orangeröda boxen 

simulerar närmsta bostadshuset i detaljplanen. 

 

Figur 5. Värmeverket, brandens placering (mörkröd kvadrat), förenklad topografi, befintlig 
bebyggelse och planerad bebyggelse (hus i orange färg).  

 

I programmet görs ett flertal programtekniska inställningar vilka framgår i 

nedanstående punktlista:  

 Modellen består av en rymd innehållande 6 516 000 celler, där varje cell har 

sidan 0,5 eller 1,0 m. Volymen är i sin tur uppdelad i 17 st mesher 

(beräkningsnät) där vart och ett innehållande 300-500 000 celler.  

 Vindlast 5 m/s har simulerats genom en större ”supply” som placerats i 

domängränsen.  

 Antalet vinklar/strålar utökas från standardvärdet 100 till 2 000 i syfte att 

förbättra programmets inbyggda strålningsmodell.  

 I modellen definieras bränslet (eldningsolja) genom en sammanvägning av 

flera oljetyper. Förbränningsvärmet (∆Heff) ansätts till 30 MJ/kg. 

Sotproduktionen ansätts till 0,06 g/g. Detta i enlighet med BBRAD.  

 Branden approximeras till en kvadrat med sidan 7 m. Värdena D* (6,05), 

D*/dx (12,1) och 𝑄∗̇  (0,5) uppfyller kriterierna för programmets giltighet.   

Utdata tas i form av ”net heat flux”, dvs. infallande strålning mot väggpartiet. 

Infallande strålning utläses visuellt.  

Bedömningskriterier 

Tolkning av resultaten har baserats på följande kriterier:  

 Maximal strålning mot oskyddade människor: 10 kW/m2 

 

 Maximal strålning mot fasad: 15 kW/m2. 

 

 Flampåverkan mot fasad: Om fasaden utsätts för direkt flampåverkan eller 

brandgaser varmare än 200oC.  

Bostadshus 

Brandplacering 
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Resultat 

Resultat presenteras beroende på avstånd från fasad. Avstånden är beräknade från 

flamfronten, dvs inte från brandens mittpunkt. 

Avstånd 20 meter 

Resultatet ger att fasaden utsätts för kraftig infallande strålning. Infallande strålning 

uppgår till strax under 10 kW/m2, se Figur 6. Som jämförelse så spricker normalt glas 

vid ca 10 kW/m2 och trä antänds vid 13 kW/m2 [15]. 

Då branden befinner sig nära fasaden kan det inte heller uteslutas att fasaden blir 

direkt flampåverkad. Beräkningsresultaten visar dock att byggnaden klarar sig med 

liten marginal på grund av den relativt låga våningshöjden, se Figur 7. 

 

Figur 6. Strålningsbild mot fasad 20 meter från brandens mittpunkt. Rött motsvarar 
strålningsintensitet > 10 kW/m2.  
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Figur 7. Byggnaden blir inte direkt flampåverkad. Det går dock inte att utesluta att så skulle bli 
fallet vid en högre byggnadshöjd och kraftigare vindpåverkan.  

 

Avstånd 35 m  

Resultatet ger att fasaden utsätts för infallande strålning ≈ 1 kW/m2, se Figur 8. Detta 

understiger kravet i BBR som godtar 15 kW/m2 infallande strålning mot obrännbara 

fasader [16]. Som jämförelse så spricker normalt glas vid ca 10 kW/m2 och trä 

antänds vid 13 kW/m2 [15]. 

Då branden befinner sig på ett väl tilltaget avstånd från fasaden är det inte troligt att 

fasaden blir direkt flampåverkad. Detta trots att plymen utsätts för sidvind 5 m/s, se 

Figur 9.  
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Figur 8. Strålningsbild mot fasad vid 35 meters avstånd från flamfronten. Det svarta fältet 
motsvarar i denna bild = 1 kW/m2. 

 

 

Figur 9. Fasaden riskerar inte att utsättas för direkt flampåverkan vid 35 meters avstånd från 
flamfronten.  
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Avstånd 50 m  

När branden befinner sig på 50 m avstånd, från fasad till brandens flamfront, finns det 

ingen risk att fasad eller andra brännbara material antänds av infallande 

värmestrålning, se Figur 10. Vidare finns det ingen risk att fasaden utsätts för direkt 

flampåverkan.  

Av Figur 11 framgår dock att byggnaden riskerar att utsättas för en kraftigt sotande 

rökplym. För att förhindra att rök sprids in i byggnaden bör ventilationssystemet 

utformas på ett sådant sätt att spridning av brandgaser utifrån försvåras.  

 

Figur 10. Infallande strålning mot fasaden är näst intill obefintlig på 50 m avstånd.  
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Figur 11. Rökplymen påverkar närliggande bebyggelse även på långt avstånd. Åtgärder 
rekommenderas på upp till 75 m avstånd.  
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Kontroll genom handberäkning  

En kontroll av resultaten givna från FDS görs med handberäkningar. Beräkningarna 

utförs från flamfronten, inte mittpunkten. 

Flamhöjden beräknas genom Heskestads ekvation [17] :  

𝐿 = 0,235(�̇�)
2 5⁄

− 1,02𝐷 

Där 

�̇� = 100 𝑀𝑊  

𝐷 = 10 𝑚 (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒) 

Höjden (L) uppgår till 13,3 m.  

 

Strålningsintensiteten beräknas genom sambandet: 

 

 

Där: 

 = Infallande strålning, W/m2 

  = synfaktor, (del) 

e  = Emissiviteten på den strålande ytan, 1,0 

   = Stefan Boltsmans konstant, 5,67·10-8 W/m2K4 

T  = Flammans temperatur, 900oC 

 

Synfaktorn beräknas genom: 

 

 

 

Där:  

X=H/2r  Y=W/2r 

Infallande strålning på olika avstånd från brandens mittpunkt beräknas till:  

 På 20 m avstånd uppgår infallande strålning till ≈ 10,2 kW/m2 

 På 35 m avstånd uppgår infallande strålning till ≈ 3,5 kW/m2 

 På 50 m avstånd uppgår infallande strålning till ≈ 1,8 kW/m2 

Beräkningarna ger att handberäkningar och simuleringsresultat med FDS 

överensstämmer relativt väl, även om resultaten divergerar med ökat avstånd. 

Skillnaderna i resultat påverkar inte utredningens slutsatser.  
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Rekommenderade skyddsåtgärder utifrån beräkningsresultatet 

Observera att åtgärdsförslag från emissionsbedömningen inte inkluderas i tabell 

nedan. De rekommenderade skyddsåtgärderna presenteras även i avsnitt 6.1 i 

huvudrapporten. Utifrån beräkningsresultatet rekommenderas följande skyddsåtgärder 

införas för bebyggelse inom studerat planområde:  

Avstånd från 

panncentralen 

Rekommenderade åtgärder 

0-35 m  

 

 Området är olämpligt för bebyggelse.  

 Markytan är olämplig för stadigvarande vistelse 

 

35-50 m  

 

 Området kan bebyggas, avseende brandrisk. 

 Fasader utförs med obrännbart material i riktning mot 

panncentralen. 

 Det ska finnas möjlighet att utrymma i riktning bort från 

panncentralen. 

 Yttertakens konstruktion, byggnadsmaterial etc. ska 

utföras så att risk för flygbrand ej föreligger. Yttertak ska 

utföras med obrännbart material (ex plåt eller 

tegelpannor), alternativt med taktäckning som uppfyller 

lägst brandteknisk klass BROOF(t2) applicerat på 

obrännbart underlag.  

 Ventilationssystemet utformas så att brandgasspridning 

från utvändig brand via ventilationen försvåras. 

Exempelvis kan friskluftsintag placeras lågt eller så utförs 

ventilationssystemet med rökdetektorer i aggregat och 

automatisk avstängning vid detekterad brandrök.  

 

50-75 m  Området kan bebyggas.  

 Yttertakens konstruktion, byggnadsmaterial etc. ska 

utföras så att risk för flygbrand ej föreligger. Yttertak ska 

utföras med obrännbart material (ex plåt eller 

tegelpannor), alternativt med taktäckning som uppfyller 

lägst brandteknisk klass BROOF(t2) applicerat på 

obrännbart underlag.  

 Ventilationssystemet utformas så att brandgasspridning 

från utvändig brand via ventilationen försvåras. 

Exempelvis kan friskluftsintag placeras lågt eller så utförs 

ventilationssystemet med rökdetektorer i aggregat och 

automatisk avstängning vid detekterad brandrök.  

 

Över 75 m  Området kan bebyggas helt utan krav på riskreducerande 

åtgärder.  
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Bilaga B – Transport av farlig gods 

När transporter av farligt gods ska riskutredas undersöks frekvenser och konsekvenser 

av olyckor med farligt gods på den aktuella sträckan. Detta kan göras antingen 

kvalitativt eller kvantitativt. Här undersöks personriskerna kvalitativt. Det enda 

skyddsobjekt som undersöks är risken för personer att avlida på grund av farligt gods-

olycka på väg. Miljöskador undersöks inte. Eldningsolja är den enda typen av transport 

som undersöks i denna bedömning. Pellets utgör inte några personrisker och omfattas 

inte av bestämmelserna för farligt gods (ADR). 

Risk definieras enligt: Risk = frekvens x konsekvens. 

För detaljplaneområden som ligger inom 150 meter från led för farligt gods måste 

personriskerna utredas enligt krav från Länsstyrelsen. De transporter som genomförs 

till anläggningen i Skepplanda sker enligt uppgift via Skepplandavägen – Odalvägen – 

Påvels väg [5, 6] och går därmed förbi aktuellt detaljplaneområde, se Figur 12. Dock 

utgör Påvels väg officiellt inte någon led för farligt gods. 

 

Figur 12. Detaljplanområden syns i gult, transportväg i blått och panncentralen i rött. 

 

Konsekvensbedömning 

Då eldningsolja Eo1 ingår i klass 3 av farligt gods, brandfarlig vätska, är pölbrand den 

enda identifierade skadehändelsen som kan påverka skyddsobjektet inom 

detaljplaneområdet. Av erfarenhet vet vi att en stor pölbrand kan ha 

konsekvensavstånd på 20-30 meter från flamfronten.  

Frekvensbedömning 

Bränsletransporter av eldningsolja, Eo1, uppskattas av anläggningsägaren till mer 

sällan än en gång i månaden under vinterhalvåret. Eldningsoljan används som reserv- 

och spetslast när temperaturen är under 0 °C. Även om en lastbil skulle köra av vägen 

eller vara inblandad i en olycka, är sannolikheten för ett läckage låg. Tankar för 

brandfarlig vätska utförs för att klara transport av vätska under atmosfärstryck och 
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sannolikheten att tanken skadas vid en olycka så att läckage sker kan med 

konservatism sägas vara 0,1. Observera att även mycket små och obetydliga läckage 

ingår i denna procentsats.  

För att en pölbrand ska inträffa, givet ett utsläpp, krävs att pölen antänds. Med en 

flampunkt på nära 60 °C faller eldningsoljan precis inom ramen för att klassas som 

brandfarlig vätska. Den mycket höga flampunkten medför att oljan är svårantändbar. 

Detta gör i sin tur att sannolikheten minskar avsevärt för att ett utsläpp ska antändas.  

För ett läckage av bensin med flampunkt på -20 °C, brukar en sannolikhet för 

antändning om ca 0,03 användas. Sannolikheten för antändning av eldningsolja torde 

vara betydligt lägre.  

Frekvensen för en stor och fri pölbrand som påverkar planområdet är således extremt 

liten. 

Riskbedömning 

Med tanke på den mycket låga frekvensen av transporter och den mycket höga 

flampunkten för eldningsoljan bedöms risken för en farligt gods-olycka med 

resulterande pölbrand som påverkar detaljplaneområdet som försumbar.  

Risken är acceptabel avseende personrisker från farligt gods och inga specifika 

åtgärder behöver vidtas utifrån denna riskkälla.  
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Bilaga C – Utredning om emissioner från 

Skepplanda panncentral 

8  Inledning 
På uppdrag av Ale kommun har ÅF gjort en utredning av hur utsläpp av 

luftföroreningar från Skepplanda panncentral påverkar ett föreslaget 

detaljplaneområde i närheten. 

Utredningen är genomförd av Mårten Arbrandt vid ÅF i Göteborg. 

9 Bakgrund 
Ale kommun avser att detaljplanelägga Skepplanda 8:4 för bostadsändamål och natur. 

Planens syfte är att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus.  

Planområdet om 8000 kvm ägs av kommunen och är uppdelat i två delar. Den ena är 

planlös medan den andra är detaljplanelagd som allmän plats och park. Förslaget 

innebär möjlighet att nyttja befintligt gatunät och obebyggd mark i området. 

Planområdet är beläget i närheten av Skepplanda panncentral som producerar 

fjärrvärme genom förbränning av pellets och olja. Syftet med utredningen är att 

bedöma om föreslagen exploatering är möjlig avseende utsläpp av luftföroreningar 

från Skepplanda panncentral.  

10 Lokalisering 
Föreslaget detaljplaneområde ligger i södra delen av Skepplanda i Ale kommun. 

Området är lokaliserat i södra delen av orten Skepplanda, intill ett skogsklätt höjdparti 

med både natur- och rekreationsvärde. Närmast befintliga bostäder är lokaliserade 

norr om panncentralen med ett avstånd om ca 50 meter. Panncentralen är lokaliserad 

öster om planområdena. Avståndet till planområdet är ca 30 meter och till närmast 

föreslagen bostad är 50 meter. 

I Figur 13 nedan återfinns en kartbild med det aktuella utredningsområdet markerat 

samt lokalisering av panncentralen.  
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Figur 13. Ungefärlig lokalisering av föreslagna detaljplaneområden och panncentralen. 

 

I Figur 14 nedan illustreras bostäderna (i rött) för de planerade detaljplaneområdena. 

Panncentralen är belägen i fastighet 8:23 i samma figur. 

 

Figur 14. Lokalisering av planerade bostäder. 

  

 

Panncentral 

Detaljplanområden 
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11 Förutsättningar 

11.1 Relevanta bedömningsgrunder 

11.1.1 Riktlinjer för luftkvalitet i bostadsmiljöer 

Det finns i Sverige inga specifika haltnivåer angivna för luftföroreningar inomhus i 

bostäder.  

I samband med uppförandet av nya byggnader så har byggherren bl.a. ett ansvar för 

luftkvaliteten enligt boverkets byggregler2:  

Byggnader och deras installationer ska utformas så att de kan ge förutsättningar för 

en god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Kraven på inneluftens 

kvalitet ska bestämmas utifrån rummets avsedda användning. Luften får inte innehålla 

föroreningar i en koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande 

lukt. 

11.1.2 Miljökvalitetsnormer 

Som skydd för människors hälsa och för miljön har regeringen utfärdat en förordning 

om miljökvalitetsnormer (MKN) för ett antal olika parametrar.  

Miljökvalitetsnormer gäller för omgivningsluft och är baserade på krav i EU-direktiv. 

Förordningen heter idag Luftkvalitetsförordningen (2010:447). Miljökvalitetsnormer 

finns för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), 

bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel, bly och ozon. Miljökvalitetsnormer anges 

både som ett målsättningsvärde (M) och en gränsvärdesnorm (G). 

I tabellen nedan presenteras de parametrar som har miljökvalitetsnormer i 

omgivningen. 

Tabell 3. Miljökvalitetsnormer för luft till skydd för människors hälsa. 

Parameter Medelvärdestid Värde Anmärkning 

Partiklar (PM10) 
1 dygn 50 µg/m3 

Värdet får 

överskridas 35 dygn 
per år (90 % -il) (G) 

1 år 40 µg/m3 (G) 

Partiklar (PM2,5) 1 år 25 µg/m3 (G) 

Partiklar (PM2,5)- 
exponeringsminskning 

1 år 
% minskning* 

20 µg/m3 
2020 (M)          
2015 (G) 

NO2 

1 timme 90 µg/m3 

Värdet får 
överskridas 175 

timmar per år (98 % 
-il)* (G) 

1 dygn 60 µg/m3 
Värdet får 

överskridas 7 dygn 
per år (98 % -il) (G) 

1 år 40 µg/m3 (G) 

SO2 1 timme 200 µg/m3 

Värdet får 

överskridas 175 
timmar per år (98 % 

-il)** (G) 

                                                
2 Boverket, ”Boverkets byggregler BFS 2011:6 BBR 22 med ändringar tom BFS 2015:3,” Boverket, Stockholm, 
2015. 
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1 dygn 100 µg/m3 
Värdet får 

överskridas 7 dygn 

per år (98 % -il) (G) 

CO 8 h 10 mg/m3 (G) 

Bensen 1 år 5 µg/m3 (G) 

Bens(a)pyren 1 år 1 ng/m3 (M) 

Arsenik 1 år 6 ng/m3 (M) 

Kadmium 1 år 5 ng/m3 (M) 

Nickel 1 år 20 ng/m3 (M) 

Bly 1 år 0,5 µg/m3 (G) 

Ozon 8 h 120 µg/m3 (M) 

*Det procentuella minskningsmålet bestäms i enlighet med kraven i bilaga XIV A dir 2008/50/EG 

**Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 200 µg/m3 under en timme mer än 18 gånger 

per kalenderår 

***Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 350 µg/m3 under en timme mer än 24 gånger 

per kalenderår 

11.1.1 Miljökvalitetsmål 

I Sverige finns det även 16 nationella miljökvalitetsmål som antogs av riksdagen 1999. 

Ett av målen heter Frisk Luft och är definierat som ”Luften ska vara så ren att 

människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas”.  

Riktvärden sätts med hänsyn till känsliga grupper och preciseras så att halterna inte 

ska överskrida lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller 

påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.  

Miljökvalitetsmål finns i Sverige för följande parametrar: bensen, bens(a)pyren, 

butadien, formaldehyd, partiklar (PM10), partiklar (PM2,5), marknära ozon, ozonindex, 

kvävedioxid och korrosion. 

Miljökvalitetsmålen är till skillnad mot miljökvalitetsnormerna inte kopplade till 

lagstiftningen utan är vägledande för miljöarbetet. 

11.2 Luftkvalitet  

I svenska städer utgör fordonstrafiken den största källan av luftföroreningar. De 

största utsläppen som uppstår från fordonstrafiken består främst av partiklar och 

kväveoxider och det är också normalt dessa parametrar som har förhöjda haltnivåer i 

svenska städer. 

11.2.1 Partiklar 

Partiklar utomhus uppkommer både naturligt och genom mänsklig aktivitet. Som 

naturliga processer räknas t.ex. skogsbränder samt spridning av damm och sand. 

Mänskliga aktiviteterna som bidrar till utsläpp av partiklar är huvudsakligen vägtrafik 

och vedeldning.  

Inandningsbara partiklar som kan tränga ner till lungor har i normalfallet en storlek 

som är mindre än 10 µm i diameter. Man benämner partiklar som PM10 (partiklar 

mindre än 10 µm i diameter) och PM2,5 (partiklar mindre än 2,5 µm i diameter).  

Den största källan till partiklar bedöms vara fordonstrafiken. PM10 uppstår främst som 

följd av dubbdäcksanvändning som leder till vägslitage. Utsläppen av avgaser från 
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fordonstrafiken bedöms vara den största källan av PM2,5. Ett betydande bidrag till 

bakgrundshalter av partiklar tillförs även genom långdistanstransporter med vinden. 

Partikelhalterna i svenska städer är normalt som högst under torra vårdagar. 

På senare år har även sotpartiklar uppmärksammats då de bedöms ha stor påverkan 

på människors hälsa. Sot bildas vid nästan all typ av förbränning av kolinnehållande 

material. Sotpartiklar regleras dock inte genom miljökvalitetsnormerna. 

11.2.2 Kvävedioxid 

Kväveoxider (NOx) är summan av kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). All 

kväveoxid oxideras så småningom till kvävedioxid. Huvuddelen av fordons utsläpp av 

NOx sker i form av NO som snabbt omvandlas till NO2. Kvävedioxid bidrar även med 

hjälp av UV-ljus från solen till bildandet av marknära ozon. Det sker en konstant 

omvandling i atmosfären av NO, NO2 och ozon beroende på meteorologiska 

förhållanden och förekomsten av andra luftföroreningar som exempelvis VOC (flyktiga 

organiska ämnen).  

Kvävedioxid påverkar människors hälsa negativt i första hand genom irritation i 

luftvägarna och skador på lungorna. Personer med astma är särskilt utsatta. 

Kvävedioxid bidrar även till försurning och övergödning av skog, mark och vatten. 

Halterna av kvävedioxid är som högst under kalla och vindstilla dagar. 

11.3 Luftkvalitet i Ale 

Ale kommun samarbetar i luftfrågor med andra kommuner inom Luftvårdsprogrammet 

i Göteborgsregionen. Inom Ale kommun har det inte uppmätts några högre värden av 

luftföroreningar3 och miljökvalitetsnormerna bedöms innehållas överallt. Då det inte 

heller ligger några större vägar i anslutning till de planerade detaljplaneområdena 

bedöms bakgrundshalterna av föroreningarna vara låga. 

12 Utsläpp från Skepplanda panncentral 

12.1 Panncentralen 

Skepplanda värmecentral består av tre pannor med totalt installerad tillförd effekt om 

3,8 MW. Pannorna består av en biobränsleeldad panna med tillförd bränsleeffekt på 

1,1 MW samt två oljeeldade pannor med en sammanlagd tillförd bränsleeffekt på 

2,7 MW.  

Biopannan används kontinuerligt under större delen av året medan oljepannorna utgör 

reserv- och spetslast till biopannan. Biobränslepannan eldas med pellets och 

oljepannorna använder eldningsolja Eo1. 

Panncentralen illustreras i figur nedan. 

                                                
3 www.ale.se/bygga-bo--miljo/bostad-och boendemiljo/boendemiljo/buller-och-luftkvalitet/luften-utomhus.html 

http://www.ale.se/bygga-bo--miljo/bostad-och
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Figur 15. Skepplanda panncentral. 

12.2 Utsläpp till luft 

Förbränning ger upphov till emissioner som orsakas av bränslets innehåll av bl.a. 

kväve, kol och svavel. Utsläppen från pelletsförbränning utgörs huvudsakligen av stoft, 

kväveoxider, koldioxid och kolmonoxid. Oljeförbränning kan även ge upphov till 

svaveldioxid beroende på eldningsoljans innehåll av svavel. 

De största utsläppen som bedöms förekomma från panncentralen är stoft och 

kväveoxider.  

För att rena utsläppet av stoft finns en multicyklon installerad för utgående emissioner. 

För utsläppen av kväveoxider finns ingen reningsutrustning installerad utan utsläppen 

som sker beror till stor del på bränslets kväveinnehåll och pannornas drift, exempelvis 

luftöverskottet vid förbränningen. Utsläppen sker primärt som kvävemonoxid som 

sedan oxideras till kvävedioxid. 

Från anmälan av biopannan gjordes följande redovisning av årsutsläpp från 

panncentralen4. 

Tabell 4. Årliga utsläpp från panncentralen (från anmälan). 

Utsläpp till luft Enhet Pellets Eo1 

Koldioxid kton/år 0 0,3 

Kvävedioxid Ton/år 1,4 0,3 

Svavel Ton/år 0,3 0,1 

Stoft Ton/år 0,5 <1 kg/år 

 

                                                
4 Anmälan enligt miljöbalken 9:6, biopanna i Skepplanda, Göteborg Energi AB, Diarinummer 50-2003-0110, 
2003. 
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Panncentralen har följande försiktighetsmått för utsläppen5. 

Tabell 5. Försiktighetsmått för emissioner från panncentralen. 

Utsläpp till luft Enhet 

Kvävedioxid 100 mg NO2/MJ 

Stoft 100 mg/m3 ntg vid 13 % CO2 

 

Utsläppen från senaste emissionsmätningen som utfördes 2016-12-02 presenteras i 

nedanstående tabell6. Bränslet som eldades var pellets och mätningarna utfördes 

under 75 minuter. 

Tabell 6. Emissionsmätning från panncentralen 2016. 

Utsläpp till luft Enhet Halt Utsläpp kg/timme 

Effekt MW 0,9 - 

Rökgasflöde Nm3/h tg 1370 - 

Temperatur °C 129 - 

Stofthalt mg/m3 ntg 167 0,23 

Kväveoxid mg/m3 ntg 115* 0,16 

Kolmonoxid mg/m3 ntg 1375 1,88 

Koldioxid vol-% tg 14,2 - 

*Räknat som NO2 (av ÅF). 

Utsläppen sker kontinuerligt när pannan är igång, dvs under större delen av året men 

kan variera beroende på belastning och drift av pannan. 

Utsläppen sker genom en 26 meter hög skorsten vilket gör att utsläppen späds ut 

relativt fort i omgivningsluften. Med en ökad utsläppshöjd späds plymen mer innan 

den når marknivå. Detta betyder att när väl plymen når mark har ofta halterna i 

utsläppet reducerats till låga nivåer. För kringboende närmast källan är effekten störst 

av en hög skorsten medan effekten därefter avtar med avståndet.  

12.3 Meterologi 

I följande figur redovisas vindrosen från Ale kommun7. 

                                                
5 Emissionsmätning Skepplanda panncentral PC 2016, Ilema miljöanalys, Linköping 2016. 
6 Emissionsmätning Skepplanda panncentral PC 2016, Ilema miljöanalys, Linköping 2016. 
7 Planprogram för bostäder och hästgård, Starrkär 1:3, Ale kommun, Ale, 2009. 
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Figur 16. Vindros Ale kommun. 

Vindrosen beskriver de meteorologiska vindförhållandena som medel under tio år. Den 

är baserad på vindstatistik och medelvindhastigheten är 3,0 m/s. Som framgår av 

ovanstående figur är den förhärskande vindriktningen i Ale kommun sydvästlig. 

Därmed blåser luftemissionerna under den största delen av tiden bort från 

planområdet. 

12.4 Damning och lukt 

Panncentralen kan påverka omkringliggande bostäder även genom damning och lukt 

vid pelletshanteringen. Hantering av pelletts vid anläggningen sker genom följande 

förfarande8: 

Påfyllning av pelletts sker från bulkbil med slang till silo. Slangkopplingen förväntas 

endast i undantagsfall ge läckage och i sådana fall ett kortvarigt spill. Fyllning av silo 

sker via påfyllningsrör som slutar i toppen av silon. Silon är försedd med 

explosionsavlastningslucka i toppen. Luckan anses tät och risk för spill förekommer 

inte vid normal drift.  

I utrymmet under silon finns ett aspirationsfilter i form av en säck som är monterad på 

avluftningsröret. Säcken kan vid enstaka tillfällen brista vid påfyllning av pellets. Silons 

nedre del är inbyggd med plåtväggar. Inuti rummet finns även anslutning till 

centraldammsugare och skruv för tömning av silon. 

En skruvtransportör transporterar bränslet vidare in till inomhusdelen av anläggningen 

där förbränningsanläggningen finns. 

                                                
8 Klassning av explosionsfarliga områden damm Skepplanda värmecentral, Göteborg Energi, Göteborg, 2015. 
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13 Sammanfattande bedömning 
I Sverige finns miljökvalitetsnormer i omgivningsluft angivna till skydd för människors 

hälsa och för miljön. Miljökvalitetsnormerna gäller överallt där människor vistas i 

utomhusluft och bedöms följas i omgivningen runt panncentralen idag.  

Utsläppet från panncentralen sker genom en hög utsläppspunkt på 32 meter som 

späder ut luftföroreningarna i omgivningsluften. De planerade bostadshusen ska 

byggas rakt västerut från panncentralen. Med en förhärskande vindriktning som är 

sydvästlig blåser luftföroreningarna under majoriteten av tiden åt annat håll.  

Panncentralen är igång under större delen av året, i huvudsak biopannan, och utsläpp 

sker kontinuerligt under den tiden. Rökgaserna passerar en multicyklon för att rena 

bort partiklar innan de släpps ut till omgivningen. 

Utsläpp av stoft och rökgaser från panncentralen bedöms inte riskera att 

luftföroreningsnivåerna överskrider miljökvalitetsnormerna vid de planerade 

bostadshusen. Det finns redan idag befintliga bostäder rakt norrut ca 50 meter från 

panncentralen.  

Störst risk för störningar för de planerade husen bedöms istället vara damning och 

eventuell lukt vid hantering av pellets (främst vid lossning). All hantering av pellets 

sker dock inneslutet vid anläggningen och risken för störningar bedöms endast ske vid 

ett större haveri.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland har i rapporten Partiklar och stoft – en 

kunskapsöversikt9 ett rekommenderade skyddsavstånd för energianläggningar (olje- 

och fastbränslepannor). Skyddsavståndet gäller för rökgaser för parametrarna stoft, 

SO2 och NOx från pannor samt för stoft från vissa bränslen. För oljepannor mellan 1-

10 MW är skyddsavståndet rekommenderat till 50 meter för närmaste bostadshus. För 

fastbränslepannor med en tillförd effekt av 1 MW finns inget rekommenderat 

skyddsavstånd till bostäder.  

Däremot ges ett skyddsavstånd för större fastbränsleeldade pannor (10 MW och 

större) där orsaken till ett större skyddsavstånd är hanteringen av fastbränslet. Det 

konstateras i rapporten att om hanteringen av fastbränslen inte ger störningar, genom 

t.ex. inbyggnad, kan skyddsavståndet minskas i avsevärd mån.  

Som tidigare nämnts sker hanteringen av pellets inneslutet vid panncentralen i 

Skepplanda.  

Sammanfattningsvis bedöms risken för störningar av stoft och andra luftföroreningar 

vara liten vid de planerade detaljplaneområdena väster om Skepplanda panncentral. 

ÅF rekommenderar ett skyddsavstånd om ca 50 meter till närmaste bostadshus från 

panncentralen vilket enligt detaljplaneförslaget kommer att innehållas. De 

skyddsåtgärder som föreslås är att säkerställa att hanteringen av fastbränsle även 

fortsättningsvis sker inneslutet vid panncentralen för att undvika problem med 

damning och eventuell lukt i omgivningen. 

 

                                                
9 Partiklar och stoft – en kunskapsöversikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Rapport 2004:56, Göteborg 
2004. 


