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1 Grunddel 

Uppgifter om verksamhetsutövaren 

Verksamhetsutövare Tekniska verken i Linköping AB (publ) 

Organisationsnummer 556004-9727 

Uppgifter om verksamheten 

Anläggningsnummer 0581-1047 

Anläggningsnamn Tekniska verkens oljedepå i Pampushamnen 

Ort Norrköping 

Besöksadress Pampushamnen Norrköping 

Fastighetsbeteckningar Händelö 2:5 - 2:8, Norrköping 

Kommun Norrköpings Kommun 

Verksamhetskod, huvudbransch 39.60 

Farliga ämnen enl avd 4 Petroleumprodukter (SevF30) 

Tillsynsmyndighet Byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköping 

Miljöledningssystem: ISO 14 001 

Koordinater 6498198 x 572238 

 

Kontaktperson för anläggningen och  

juridiskt ansvarig för miljörapport 

Förnamn Tomas 

Efternamn Hvalgren 

Telefonnummer 013-208351 

E-postadress tomas.hvalgren@tekniskaverken.se 

 

 

 

 



   
 
 

2 Textdel 

2.1 Organisationens uppbyggnad 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) ägs av Linköpings Kommun. Koncernen är verksam inom en rad 
områden som på olika sätt rör samhällets tekniska service: el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp, 
avfallsbehandling, gatubelysning, entreprenader, biogas, bredband och IT. Oljedepån i Pampusham-
nen i Norrköping hör till affärsområdet Bränslebaserad Energi inom Tekniska verken. 

2.2 Lokalisering och verksamhet 

Tekniska verkens oljedepå är belägen i Pampushamnen, Norrköping. Tekniska verken hyr marken av 
Norrköpings kommun som är markägare. Oljedepån ägs och drivs av Tekniska verken.  

Oljedepån består av sex cisterner, vardera med en volym av ca 20 000 m3. I cisternerna förvaras eld-
ningsolja 5 (Eo5).  

Tekniska verken har sedan år 2015 hyrt ut del av sin oljelagringsvolym till Philips 66, så har även skett 
under år 2020. 

Ytor där det finns risk att oljespill kan förekomma är kopplade till hamnens gemensamma oljeavskil-
jare. 

2.3 Gällande föreskrifter och beslut 

Anläggningen har under året bedrivits med stöd av tillstånd meddelat den 30 oktober 2014 av Miljö-
prövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland (dnr 551-62-13). Tillståndet överklagades av 
Tekniska verken i vissa delar. Mark- och Miljödomstolen avgjorde överklagningsärendet den 27 okto-
ber 2015. Tekniska verken tog tillståndet i anspråk den 1/1 2016. 

Tillståndet gäller för en hantering av högst 750 000 ton petroleumprodukter brandfarlig vätska klass 3 
och biooljor per år, varav högst 350 000 ton biooljor. Tillståndet är förenat med ett antal villkor, vilka 
redogörs för under avsnitt 4. 

Anläggningen fick under år 2019 nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor av Räddningstjänsten 
Östra Götaland. Giltighetstiden för tillståndet är 5 år. 

Länsstyrelsen i Östergötland beslutade (2004-12-22) att den verksamhet som Tekniska verken utövar 
vid oljedepån omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 4§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 
Anläggningen omfattas även av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor.  

Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är Byggnads- och Miljöskyddsnämnden i Norrköpings kommun. 
Under år 2020 har Tekniska verken inte lämnat in några anmälningar enligt 11 § miljöprövningsförord-
ningen gällande den här aktuella anläggningen.  

Tillsynsmyndigheten beslutade i oktober 2015 om ett föreläggande om åtgärder för att uppfylla villkor 
11 i tillståndsbeslutet 2014-10-30. Arbete med passivt skydd enligt föreläggandet har slutförts. En 
förstagångsbesiktning av det passiva skyddet genomfördes av oberoende besiktningsman 2018-04-05. 
Beslutet innebär också krav på samråd med tillsynsmyndigheten om biooljor ska börja hanteras på 
depån. 

Byggnads- och Miljöskyddsnämnden förelade den 25 januari 2016 Tekniska verken att utföra utökad 
provtagning av kolväten i OFA och dagvattnet.  

Verksamheten kontrolleras enligt ett kontrollprogram som reviderades senast i februari 2019. Bygg-
nads- och Miljöskyddsnämnden förelade den 6 december 2016 Tekniska verken om att följa kontroll-
programmet i vissa delar.  



   
 
 

3 Miljöberättelse 

En sammanställning av åtgärder och förändringar under året, i enlighet med 4 § NFS 2016:8, finns i 
bilaga 1, tillsammans med en beskrivning av hur Miljöbalkens hänsynsregler uppfylls. 

3.1 Miljöpåverkan 

Miljöpåverkan från Tekniska verkens del i Pampushamnen är främst transporter av olja till och från 
anläggningen. Miljöpåverkan sker också genom avdunstning av kolväten från cisternerna. Eventuellt 
spill av olja på mark leds via systemet för oljeförorenat dagvatten (OFA) till central oljeavskiljare. En 
viss andel av utsläppet från denna kan därför antas komma från Tekniska verkens depå. 

3.2 Verksamhetssystem 

Tekniska verken har god kunskap om energiproduktion och dess miljöpåverkan genom sin långa erfa-
renhet av drift av olika typer av energianläggningar. Tekniska verken har ett certifierat ledningssystem 
för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Varje år kontrolleras hur väl kraven i standarderna ISO 9001, ISO 
14001 och ISO 45001, efterlevs genom både interna och externa revisioner. Under 2020 bytte koncer-
nen certifieringsorgan till Svensk Certifiering, som gjorde övertaganderevision för hela Tekniska ver-
ken-koncernen i januari. 

Miljöcertifieringen innebär krav på kontroll av miljöpåverkan genom rutiner, instruktioner och över-
vakning samt ett systematiskt förbättringsarbete inom miljöområdet genom upprättande av miljömål. 
Miljömål uppdateras och utvärderas årligen.  

Vi följer de rutiner som standarden kräver för undersökning av risker, fastställande av miljömål, regis-
ter över vår miljöpåverkan, hantering av farligt avfall och fortlöpande miljöförbättring. Genom miljö-
ledningssystemets rutiner och instruktioner beaktas även Miljöbalkens hänsynsregler. 

Exempel på rutiner och instruktioner är 

• Utvärdering av miljöaspekter och prioritering av mål 

• Miljöhänsyn vid förändring, projekt, upphandling Tekniska verken-koncernen 

• Kemikalierutiner inklusive granskning av nya produkter 

• Avfallsrutiner 

• Riskutvärdering. Riskanalys ska utföras vid förändring eller minst vart femte år och leda till rutiner 
och/eller åtgärdsplaner för identifierade händelser med höga risktal. Riskanalys enligt sevesolagen 
lämnades in i juni 2016, tillsammans med ny säkerhetsrapport.  

• Rutiner för övervakning, mätning, rondering och underhåll 

Utöver externa revisioner genomförs även två interna revisioner av miljöledningssystemet varje år. 

3.3 Drift- och produktionsförhållanden 

3.3.1 Hanterade mängder olja 2020 

Hanterade mängder olja i Pampushamnen under år 2020 visas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1 hanterade mängder olja år 2020 

Ingående lager 

 2020-01-01 
4 376 Nm3 

Utgående lager 
2020-12-31  

11 077 Nm3 

Inlossad mängd 35 188 Nm3 

Utlastad mängd  24 111 Nm3 

 



   
 
 

Hanterad mängd i ton beräknas som ingående lager vid årets början plus inlossad mängd, vilket ger 
39 564 ton hanterad mängd år 2020. Under år 2019 hanterades 125 245 ton olja. Att det hanterades 
mindre mängder år 2020 jämfört med år 2019 beror bland annat på världsekonomin samt även på 
corona-pandemin. 

3.3.2 Förbrukning av kemiska produkter 

Utöver cisternlagringen av olja utgörs kemikaliehanteringen av mindre mängder vanliga verkstadske-
mikalier så som gräsklipparbensin och smörjmedel. 

3.3.3 Avfall 

Avfall sorteras i fraktionerna brännbart avfall, ej brännbart avfall, skrot och farligt avfall. Det brännbara 
avfallet tas om hand av Norrköpings kommun. Kärl för ej brännbart avfall och skrot placeras ut vid 
behov. Oljiga trasor och spillolja, främst från påfyllning av lastbil, hanteras som farligt avfall och sorte-
ras i en nyuppförd miljöstation på området.  

Den 1 augusti 2020 trädde en ändring i Avfallsförordningen i kraft med nya krav på anteckningsskyl-
dighet för farligt avfall. Från och med den 1 november 2020 gäller även ett rapporteringskrav till Na-
turvårdsverkets nationella avfallsregister avseende farligt avfall. Tekniska verken har under året som 
varit noggrant följt Naturvårdsverkets arbete med att ta fram de nya lagkraven.  

Bolaget har under hösten vidareutvecklat IT-systemet EMMA, som hanterar dokumentation av farligt 
avfall, för att möjliggöra fullständig rapportering med hjälp av en s.k. API-lösning. Initialt har rapporte-
ringen skett via Naturvårdsverkets manuella e-tjänst. 

I verksamheten uppkommer endast mindre mängder farligt avfall, under år 2020 har inget farligt avfall 
borttransporterats.  

Det vidtas inga speciella åtgärder för att minska mängden farligt avfall. Genom vårt miljöledningssy-
stem styrs verksamheten enligt våra rutiner och instruktioner som bl.a. beskriver hur eventuella spill 
ska hanteras, hur tankar och cisterner ska kontrolleras, märkas och underhållas. 

3.3.4 Förändringar 

Under år 2020 har en ny depåchef tillträtt, då föregående depåchef slutade. Den nu tillträdda depå-
chefen har även tidigare varit involverad i Pampushamnen. I övrigt har inga förändringar skett under 
året. 

3.3.5 Störningar 

Inga störningar har inträffat under året.  

3.4 Kontrollresultat 

3.4.1 Funktion hos mätutrustning 

Oljevarnarna i OFA-ledning och dagvattenledning har kontrollerats avseende larm och ventiler två 
gånger under året med godkänt resultat. Kontroll av oljeavskiljarna skedde senast under år 2019. 

3.4.2 Utsläppskontroll och utsläpp  

3.4.2.1 Utsläpp till vatten 

Området kring Tekniska verkens cisterner är kopplat till hamnens gemensamma oljeavskiljare, OFA – 
Oljeförorenat dagvatten. Ytor som ligger så till att det inte finns risk för oljeförorening är kopplade till 
det vanliga dagvattensystemet. 



   
 
 

Mätningar av oljehalt i så väl OFA som dagvatten har genomförts vid fyra tillfällen under år 2020, enligt 
gällande kontrollprogram. Mätresultaten redovisas i tabell 2 respektive 3 nedan.  

Tabell 2 Resultat av kontroll av oljehalt år 2020 OFA 

Mättillfälle 2020-03-31 2020-06-04 2020-09-03 2020-12-11 

Opolära alifatiska 
kolväten 

<1 <1 <1 <1 

Totalt extraherbara 
alifatiska ämnen 

<1 <1 <1 <1 

Oljeindex <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 

 

Tabell 3 Resultat av kontroll av oljehalt i vatten år 2020, dagvatten 

Mättillfälle 2020-03-31 2020-06-04 2020-09-03 2020-12-11 

Opolära alifatiska 
kolväten 

<1 <1 <1 <1 

Oljeindex <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 

 

Som framgår av tabellerna är halterna låga, vid nästan alla tillfällen under detektionsgränserna. Villko-
ren för utsläpp till vatten uppfylldes därmed under året.  

Från Tekniska verkens område i Pampushamnen har det under år 2020 inte varit några driftstörningar 
eller utsläpp som har påverkat mark eller avloppssystem. Detta har meddelats Norrköpings Hamn och 
Stuveri AB enligt överenskommelse. 

3.4.2.2 Utsläpp till luft 

Utsläppen av VOC under år 2020 har beräknats med hjälp av modellen TANKS 4.0.9d till 1 190 kg. 
Beräknat utsläpp redovisas också i PM VOC-beräkningar, se bilaga 2. 

3.4.2.3 Bullermätningar 

Bullermätningar utfördes senast den 10 oktober 2010, och utifrån dessa beräknades bullerbidraget vid 
närmaste bostäder till 25 dB(A), vilket väl uppfyller kraven i gällande tillståndsvillkor.  

3.4.3 Besiktningar och tillsynsbesök 

Cisterner besiktigas enligt gällande lagstiftning vart 12:e år och ledningsnätet kontrolleras vart 6:e år. 
Cisternbesiktning skedde senast år 2012 (cistern 305 och 306). Nästa cisternbesiktning ska ske år 2021 
(cistern 303 och 304). Besiktning av produktledningar gjordes i juli 2018. 

Tillsynsbesök av Samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun, genomfördes den 7 oktober 2020. 
Temat för tillsynsbesöket var teknisk presentation av anläggning kopplat till kontrollprogram samt be-
skrivning av verksamhetens larm och rutiner för att säkerställa dess funktion. Efter besöket har dialog 
förts med Samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun. 

4 Villkor och kommentarer 

I följande tabell kommenteras hur de olika villkoren i Miljöprövningsdelegationens tillståndsbeslut (dnr 
551-62-13, beslutsdatum 2014-10-30) har efterlevts under år 2020.  



   
 
 

GÄLLANDE VILLKOR OCH ANDRA KRAV MED KOMMENTARER  

 

Beslutstext Kommentar till hur beslutstexten uppfyllts 

Tillstånd 2014-10-30 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen lämnar Tekniska 
Verken i Linköping AB (publ) tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till be-
fintlig och utökad verksamhet med hantering av flytande bränslen 
på fastigheterna Händelö 2:5-2:8 i Norrköpings kommun. Tillståndet 
gäller en hantering av högst 750 000 t petroleumprodukter brand-
farlig vätska klass 3 och biooljor per år, varav högst 350 000 t biooljor 
per år beräknat som ingående lager vid årets början plus under ka-
lenderåret inlossad mängd.  

 

Under år 2020 hanterades 39 564 ton petroleumproduk-
ter på depån. Biooljor har inte hanterats under året. 

Nr Villkor Kommentar 

1 Om inte annat föreskrivs i villkoren nedan, ska verksam-
heten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad 
sökanden har angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt 
i ärendet angivit eller åtagit sig. 

Verksamheten bedrivs i huvudsak i enlighet med vad 
som angivits i ansökningshandlingarna. 

2 Dagvatten från ytor som kan förorenas med olje-produkter 
ska ledas till Norrköpings hamn och Stuveri AB:s gemen-
samma system för oljeförorenat avloppsvatten (OFA-
system) eller omhändertas som farligt avfall. 

Vatten från ytor där oljeföroreningar skulle kunna före-
komma leds till OFA-systemet.  

3 Oljeförorenat avloppsvatten (OFA) ska, innan det avleds till 
det gemensamma OFA-systemet, passera oljeavskiljare el-
ler annan likvärdig utrustning med erforderlig dimensioner-
ing. Avloppsvatten som kan nedsätta reningseffekten i ol-
jeavskiljare eller likvärdig utrustning får inte avledas till 
OFA-systemet utan ska omhändertas som avfall eller farligt 
avfall.  

Halten av kolväten i utgående oljeförorenat avloppsvatten 
får som årsmedelvärde inte överstiga 10 mg/l, mätt som 
opolära alifatiska kolväten och 5 mg/l mätt som totalt ex-
traherbara aromatiska kolväten. 

Oljeavskiljare finns.  

Resultat av genomförda mätningar redovisas i avsnitt 
3.4.2.1. Villkoret uppfylls.  

4 Dagvatten från ytor som inte är eller inte förväntas vara el-
ler inte kan befaras bli förorenad av oljeprodukter ska avle-
das till dagvattensystemet och får inte avledas till OFA-
systemet. Sådant dagvatten ska, innan det avleds från de-
påområdena, passera en oljeavskiljare eller annan likvärdig 
utrustning med erforderlig dimensionering. 

Halten av kolväten i dessa dagvatten, som avleds till recipi-
ent, får som årsmedelvärde inte överstiga 5 mg/l, mätt som 
oljeindex. Mätning ska ske i utgående vatten genom stick-
prov minst 4 gånger per år. 

Oljeavskiljare finns.  

Resultat av genomförda mätningar redovisas i avsnitt 
3.4.2.1. Villkoret uppfylls. 

5 För att förhindra spridning av produkter från depåområ-
dena vid OFA- eller dagvatten-systemet ska det finnas ven-
tiler eller annan likvärdig utrustning som automatiskt 
stänger utflödet till dessa system vid larm och nödstopp. Ut-
flödet ska kunna stängas av manuellt. 

Oljeavskiljare eller likvärdig utrustning ska vara försedda 
med larm som larmar i god tid innan maximal oljenivå upp-
nås och som aktiverar den automatiska avstängningen. 

Larmen ska vara akustiska och optiska samt bevakade dyg-
net runt. Åtgärderna ska vara utförda senast sex månader 
efter att tillståndet tagits i anspråk. 

Automatiska ventiler enligt villkoret finns. Oljeavskiljarna 
är försedda med larm kopplat till kontrollrummet vid 
Kraftvärmeverket i Linköping, vilket gör att de är beva-
kade dygnet runt. 

6 Nederbördsvatten som har samlats upp i invallningar ska in-
nan det avlägsnas besiktigas okulärt. Dokumenterade ruti-
ner ska finnas för besiktning, utvärdering och omhänderta-
gande. 

Nederbördsvatten samlas inte i invallningarna vid pum-
parna eftersom dessa har tak över sig. 



   
 
 

GÄLLANDE VILLKOR OCH ANDRA KRAV MED KOMMENTARER  

 

7 Om luktolägenheter uppkommer ska bolaget utan dröjsmål 
vidta effektiva luktavhjälpande åtgärder 

Det har inte inkommit några klagomål på störande lukt 
under 2020.  

8 Bolaget ska arbeta för att minska det totala utsläppet av 
flyktiga organiska ämnen (VOC) till luft. Bolaget ska i miljö-
rapporten årligen redovisa mängden av VOC som under fö-
regående år har släppts ut till luft. För beräkningen eller 
mätningen ska det där det är möjligt användas internation-
ellt vedertagna metoder eller standarder och det ska redo-
visas vilken metod eller standard som har använts. Redovis-
ningen ska även omfatta de mängder av olika typer av pro-
dukter som har bidragit till utsläppet av VOC till luft samt 
eventuella åtgärder som vidtagits för att minska avgången 
till luft av VOC. 

Utsläppet av VOC har beräknats till 1 190 kg för år 2020, 
se även avsnitt 3.4.2.2.  

Produktmängd framgår av avsnitt 3.3.1. Endast en typ av 
produkt har hanterats.  

Kolväteavgången minimeras främst genom att tempera-
turen i cisternerna hålls så jämn och låg som möjligt. 

9 Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl upp-
märkta och på sådant sätt att förorening av mark och vatten 
inte riskeras. Förvaringen ska ske så att det inte föreligger 
någon risk att sinsemellan reaktiva föreningar kan komma 
samman. 

Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras invallat, 
nederbörds skyddat och vid behov ska förvaringsplatsen 
vara försedd med påkörningsskydd.  Kemiska produkter och 
farligt avfall innehållande flyktiga organiska föreningar ska 
förvaras i väl tillslutna behållare så att avdunstningen mini-
meras.  

Invallningar ska vara täta och i material som är beständigt 
mot de produkter som lagras inom invallningen. Invallning-
arna ska, med undantag av vad som anges i villkor 11, di-
mensioneras så att de minst rymmer största behållarens vo-
lym och minst 10 % av övrig lagrad volym. 

Vid depån förekommer i princip ingen annan kemikalie-
hantering än cisternlagringen av olja. Småkemikalier för-
varas i skåp inomhus. Entreprenörer informeras om gäl-
lande regler.  

10 Volymen flytande farligt avfall som lagras får vid varje en-
skilt tillfälle uppgå till högst 10 m3. 

Det finns inga lagringstankar för flytande farligt avfall. Av-
fallet transporteras bort så snart som möjligt och den vill-
korade mängden överskrids inte. 

11 

 

De sex cisterner som används för lagring av petroleumpro-
dukter och biooljor ska förses med passiva skydd av täta 
material som är beständiga mot de aktuella ämnena som 
lagras i cisternerna. Skyddet ska motsvara och säkerställa 
samma skyddsnivå som ogenomsläppliga invallningar med 
kapacitet att omhänderta 10 ¤% av den volym som maxi-
malt kan lagras på depåområdet.  

Åtgärderna ska vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten 
och räddningstjänsten och vara utförda senast inom fem år 
från det att tillståndet tagits i anspråk. 

Passivt skydd (spont) har installerats kring depåområdet. 
Utformningen har skett i samråd med tillsynsmyndig-
heten och Räddningstjänsten och har preciserats av till-
synsmyndigheten i föreläggande 2015-10-09. Första-
gångsbesiktning av det passiva skyddet skedde den 5 april 
2018 av oberoende konsult tillsammans med miljökon-
toret. I besiktningsrapporten konstateras att det passiva 
skyddet är uppfört i enlighet med gällande krav och villkor 
11 i gällande tillstånd. För de delar där det passiva skyd-
dets utformning skiljer sig från den ursprungliga tekniska 
beskrivningen har dialog kring detta skett med tillsyns-
myndigheten. 

 

12 De sex cisterner som används för lagring av petroleumpro-
dukter och får maximalt fyllas med en volym som medger 
en buffertvolym upp till maximal lagringsvolym. Buffertvo-
lymen ska motsvara den volym som maximalt kan pumpas 
till cisternen under 15 minuter. 

Cisternerna fylls maximalt till 19 500 m3. 
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13 Ljudnivån från den samlade verksamheten får inte över-
skrida följande värden vid tomtgräns vid bostäder: 

 Kl Ekvivalent 
ljudnivå 

Momentan 
ljudnivå 

Vardagar 07-18 50 dB(A)  

Lö, sön, 
helg 

07-18 45 dB(A)  

Kvällar 18-22 45 dB(A)  

Nattetid 22-07 40 dB(A) 55 dB(A) 

 

Buller ska kontrolleras genom imissionsmätningar eller när-
fältmätningar och beräkningar. kontroll ska ske så snart det 
skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade 
bullernivåer. 

Om något av värdena överskrids vid en kontroll ska åtgärder 
vidtas så att värdena innehålls vid en uppföljande kontroll 
inom tre månader från dagen för överskridandet. Villkoret 
ska anses uppfyllt om värdet inte överskrids vid den uppföl-
jande kontrollen. 

Ingen bullermätning har utförts under året. 

 

Bullermätningar utfördes senast den 10 oktober 2010 och 
utifrån dessa beräknades bullerbidraget vid närmaste bo-
städer till 25 dB(A), vilket är inom villkorsgränserna. 

14 Cisterner som används för lagring och rymmer mer än 1000 
m3 ska ha ett övervakningssystem som, när utlastning inte 
sker, automatiskt larmar för sjunkande produktnivå (nivå-
sänkningslarm). Larmet ska bevakas dygnet runt. Åtgär-
derna ska vara utförda på cisterner som används för lagring 
senast tolv månader efter att tillståndet tagits i anspråk. 

Cisternerna har nivåsänkningslarm.  

Nivåsänkningslarmet är kopplat till SOS Alarm samt till 
kontrollrummet på Kraftvärmeverket i Linköping.  

Utredning för att hitta en lämplig tröskelnivå för larmet 
har skett. Utlastning till bil måste kunna ske utan att lar-
met triggas. Nivåsänkningslarmet är alltid tillkopplat när 
depån inte är bemannad och utlastning till bil sker lö-
pande dygnet runt. Dessutom ändras nivån i cisternerna 
med utomhustemperaturen. Inte heller för detta ska lar-
met utlösas.  

15 Cisterner som används för lagring ska ha ett automatiskt 
nivåövervakningssystem som visar aktuell volym och har 
larm vid hög 1 och hög 2 nivå. Det ska finnas ett automatiskt 
överfyllnadslarm, som är separat och helt oberoende av 
nivåövervakningssystemet. Överfyllnadslarmet ska larma 
senast när maximal tillåten fyllnadsgrad och lagringsvolym 
enligt villkor 12 har uppnåtts. Nivåövervakningssystemets 
larm och överfyllnadslarmet ska vara försedda med optisk 
och akustisk larmsignal.  

Båda systemen ska vid pågående fyllning kunna larma be-
manning på plats och vid kaj. Pågående fyllning ska kunna 
avbrytas manuellt vid samtliga larmnivåer och ska på ett sä-
kert sätt avbrytas omgående vid larm från överfyllnadslar-
met. 

Åtgärderna ska vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten 
och räddningstjänsten och ska vara utförda senast inom två 
år från det att tillståndet tagits i anspråk. 

Larm finns, larmnivåer specificeras i kontrollprogrammet. 

16 Utlastningsplatsen för tankbil ska vara försedd men minst 
tre oberoende skyddssystem för att motverka utsläpp av 
depåprodukt vid utlastning samt manuellt nödstopp. Ut-
lastningsplatsen ska även vara försedd med ogenomsläpp-
lig bottenplatta samt nederbördsskydd som förhindrar att 
nederbördsvatten belastar OFA-systemet. 

Skyddssystem enligt villkoret samt bottenplatta och ne-
derbördsskydd finns. 
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17 Fasta installationer, pumpar, cisternventiler och andra ur 
läckagesynpunkt känsliga installationer, där det finns risk 
för spill, ska förses med en ogenomsläpplig invallad yta med 
nederbördsskydd eller annan teknisk lösning som förhind-
rar att mark och vatten förorenas. 

Invallade ytor med nederbördsskydd finns i enlighet med 
villkoret. 

18 Cisterner, ledningar och övrig utrustning ska hållas i sådant 
skick att utsläpp till luft begränsas samt så att läckage och 
förorening av mark och vatten förhindras. Hela anlägg-
ningen ska regelbundet täthetskontrolleras. OFA-systemet 
inom depåområdena ska täthetskontrolleras med ett inter-
vall av högst fem år. Funktionskontroll av larm och övrig sä-
kerhetsutrustning ska genomföras minst en gång per år. 

Cisterner besiktigas vart 12 år och ledningsnätet kontroll-
eras vart 6 år. Besiktning av cisterner skedde senast 2012 
och ledningsnätet i juli 2018. Dessutom sker daglig tillsyn.  

OFA-systemet kontrolleras vart femte år. Kontroll av OFA-
systemet har skett under 2016. Kontrollen har resulterat i 
att förbättringsåtgärder har gjorts under 2017. OFA- och 
dagvattenledningar har bytts inom cisternområdet.  

Funktionskontroll av larm och nivåövervakningsutrust-
ning har skett under året, se avsnitt 3.4.1.  

9 Samtliga ledningar för depåprodukt ska vara förlagda ovan 
mark. Om det finns särskilda skäl får, efter godkännande av 
tillsynsmyndigheten, ledningar för depåprodukt vara för-
lagda i inspekterbara kulvertar i för den aktuella produkten 
ogenomsläppligt material. 

Samtliga ledningar för depåprodukt ligger ovan mark. 

20. Åtgärder ska vidtas för att samla upp och förhindra sprid-
ning av förorenat kyl- och släckvatten till recipient samt till 
OFA- och spillvattensystemet.  

Utrustning och dokumenterade rutiner ska finnas för om-
händertagande av produkt vid läckage samt för omhänder-
tagande av kyl- och släckvatten. Omhändertagande av upp-
samlat kyl- och släckvatten ska ske i samråd med tillsyns-
myndigheten. 

Det finns ventiler på utlopp till OFA respektive dagvatten. 
Om dessa stängs kan man förhindra att släckvatten sprids 
via OFA- eller dagvattensystemen. Ventilerna stängs auto-
matiskt vid olja i vattnet, men kan behöva stängas manu-
ellt för släckvatten. Notera att det tar någon/några minu-
ter att manuellt stänga ventilerna.  

Tekniska verken har också, via NHS och tillsammans med 
övriga aktörer i oljehamnen, tecknat ett avtal med Skade-
service AB, som innebär att Skadeservice håller personal 
och utrustning för skydd och sanering samt omhänderta-
gande av t ex förorenat släckvatten.  

”Rutin för störning, tillbud och olyckor vid Tekniska ver-
kens anläggning vid Pampus oljedepå EK” (dok nr Rutin 
9563) styr uppsamling av släckvatten. 

21 Tätningsutrustning till brunnar i dagvatten- och OFA-
systemen samt saneringsutrustning ska finnas lättillgänglig 
för att snabbt kunna begränsa utflödet eller samla upp spill 
av depåprodukt eller andra ämnen som inte får nå dagvat-
ten eller OFA-systemen. 

Det finns så väl saneringsutrustning som utrustning för 
tätning av brunnar, i enlighet med villkoret. Saneringsut-
rustning förvaras vid förarterminalen, invid bilutlast-
ningen. Lock för tätning av brunnar hänger på lastöarna. 

22 En anmälan ska lämnas in till tillsynsmyndigheten i god tid 
innan följande åtgärder vidtas: 

-innan lagring av ny produkt inom de sökta produkttyperna 
påbörjas eller 

-innan cisterner nyttjas av annan verksamhetsutövare. 

Ej aktuellt under året 

23 Innan verksamhetsutövaren vidtar åtgärder som innebär 
att föroreningar täcks eller riskerar att påverkas på annat 
sätt ska verksamhetsutövaren till tillsynsmyndigheten 
komma in med förslag på de utredningar av förorenings-
förekomst samt förslag på avhjälpande åtgärder som kan 
behövas för aktuellt område. 

Ej aktuellt under året 

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=9563
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=9563
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24 Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska 
detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndig-
heten. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall ska 
tas om hand på sådant sätt som tillsynsmyndigheten be-
stämmer. Verksamhetsutövaren ska vidare i samråd med 
tillsynsmyndigheten utreda om verksamheten har givit upp-
hov till föroreningar och i sådant fall också ansvara för att 
efterbehandling sker. 

Ej aktuellt under året 

25 Verksamheten ska kontrolleras enligt ett kontrollprogram. 
Programmet ska bland annat ange hur utsläppen ska kon-
trolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvens och ut-
värderingsmetod. Förslag till kontrollprogram ska lämnas in 
till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att detta 
beslut har tagits i anspråk eller vid senare tidpunkt som till-
synsmyndigheten bestämmer. 

Kontrollprogram finns för verksamheten. Detta uppdate-
rades senast i februari 2019. 

 
  



   
 
 

 
 
Bilaga 1 

 

Uppfyllande av de allmänna hänsynsreglerna 

Tekniska verkens oljedepå i Pampushamnen 

I detta dokument beskrivs Tekniska verkens iakttagande och uppfyllande av Miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler. Dokumentet är avsett att bifogas den årliga miljörapporten. Dokumentet innebär också 
en redovisning av tillämpliga delar enligt 5 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljö-
rapport. 

Hela koncernen är miljöcertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 14 001. Certifieringen ger ett 
systematiskt förbättringsarbete inom miljöområdet, bl.a. genom upprättande av miljömål. Miljömål 
finns upprättade för alla affärsområden inom Tekniska verken. I enlighet med miljöledningssystemet 
så har också en miljöaspektlista upprättats för samtliga delar av verksamheten, vilket resulterar i ett 
fokus på miljöfrågor samt ett medvetet ställningstagande om prioritering av miljöåtgärder. Samman-
fattningsvis är miljöledningssystemets rutiner och instruktioner bra verktyg för att kunna beakta Mil-
jöbalkens hänsynsregler i verksamheten.   

Kunskapskravet (2 kap 2 § Miljöbalken samt 5 § okt 15 i NFS 2016:8) 

På Tekniska verken finns en mycket lång erfarenhet av energiproduktion i både större och mindre 
anläggningar. Företaget deltar aktivt i olika branschföreningar inom området och får fortlöpande in-
formation om nya rön. Arbete med skötsel och underhåll samt med förbättringar för att anläggning-
arna ska tillgodose allt strängare miljökrav, har gett personalen kunskaper om verksamheten och de 
miljöeffekter som denna kan ge upphov till. Bolaget har bedrivit verksamhet vid oljedepån sedan 1964 
och har under denna tid hunnit skaffa sig goda kunskaper och erfarenheter att bedriva verksamheten 
på ett ur miljösynpunkt betryggande sätt. 

All berörd personal har genomgått relevant utbildning och har god kunskap om hur anläggningen ska 
skötas. Personalen har även god kunskap avseende rutiner, journalföring mm och avseende hur even-
tuella spill av petroleumprodukter ska hanteras samt vad som ska göras vid olyckshändelser. Tillämp-
ningen av miljöledningssystem innebär bl.a. att fastlagda rutiner finns för upprätthållande av kunskap 
och kompetens för drift och skötsel av anläggningarna. Rutinerna säkerställer även att bevakning och 
uppdatering sker av lagar och förordningar tillämpliga på verksamheten.  

Vid anläggningen tillverkas inga varor. 5 § pkt 6 i NFS 2016:8 är därför ej relevant.  

Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik (2 kap 3 § Miljöbalken samt 5 § pkt 9, 10 och 14 
i NFS 2016:8) 

Tydliga rutiner samt kunnig personal säkerställer att påverkan på människors hälsa och miljö minime-
ras. Anläggningarna är utrustad med modern teknik och system för övervakning och reglering. Sam-
mantaget innebär detta att principen om bästa möjliga teknik tillämpas. 

Genom att identifiera risker i verksamheten samt skapa rutiner och instruktioner för att minska risker 
uppfylls försiktighetsprincipen. Möjliga riskmoment identifieras i de riskanalyser som genomförs, re-
gelbundet eller vid förändringar. Enligt interna rutiner ska riskbedömning innefattandes miljöbedöm-
ning genomföras innan nya projekt startas, och ytterligare riskbedömningar görs under projektets 
gång. Säkerhetsarbetet omfattar även t ex entreprenörsinformation, avvikelse- och tillbudshante-
ring, skyddsronder samt interna och externa revisioner. 

Riskanalys och säkerhetsrapport har tagits fram för anläggningen och en ny version inlämnades i juni 
2016. Arbetet har även inneburit framtagande av nya rutiner för hur riskanalyser ska genomföras vid 
anläggningen. Länsstyrelsen avslutade granskningen av säkerhetsrapporten den 20 augusti 2018. 



   
 
 

Inga olyckor eller större störningar, har inträffat vid anläggningen under år 2020, varför inga särskilda 
åtgärder har behövt vidtas med anledning av detta.  

Inga särskilda åtgärder har heller utförts under året för att minska risk för olägenhet för miljö eller 
hälsa. 

Produktvalsprincipen (2 kap 4 § Miljöbalken samt 5 § pkt 12 i NFS 2016:8) 

Tekniska verken strävar efter att minska antalet kemiska produkter som används. De kemiska produk-
terna som används listas i kemikalieregistret EcoOnline. Varje ny produkt, som inte finns i kemikalie-
registret för platsen, ska innan inköp bedömas och godkännas via ärendesystemet av kemikalierå-
det/kemikaliesamordnare. Därtill görs riskbedömningar i samband med införskaffande av nya kemika-
lier.  Uppdateringar av riskbedömningar sker regelbundet och vid behov på respektive anläggning. 
Jämförelse sker med befintliga produkter, med liknande egenskaper och en bedömning görs av kemi-
kaliesamordnaren, vilken av produkterna som ska väljas med beaktande av miljö- och hälsoaspekter. 
Undantag, från beskrivningen ovan, kan ske vid installation av nya instrument och maskiner, då speci-
ella kemikalier som inte finns med i det godkända sortimentet kan behöva användas, beroende på att 
garantier upphör då annan kemisk produkt används.  

Utöver den hantering av eldningsolja som utgör kärnverksamheten är användningen av olika typer av 
kemiska produkter mycket begränsad vid oljedepån.  

Resurshushållningsprincipen (2 kap 5 § Miljöbalken samt 5 § pkt 11 och 13 i NFS 2016:8) 

Tekniska verken hushållar med naturens resurser bland annat genom produktion av fjärrvärme och el 
ur avfall och biobränslen, framställning av biogas till fordonsbränsle samt produktion av el med vat-
tenkraft och kraftvärme. Produktion av el och värme i kraftvärmeanläggningar med avfallsfraktioner 
som bränslebas innebär bra hushållning med resurser. Kraftvärmeproduktion ger en minskning av el 
från kondensproduktion och att förse hushåll och industrier med fjärrvärme innebär en bättre hushåll-
ning med resurser än om enskild uppvärmning skulle användas. Under sommarhalvåret då efterfrågan 
av värme minskar konverterar Tekniska verken en del av värmen till fjärrkyla, som levereras till före-
tagskunder i Linköping. 

Vid anläggningen i Pampus värms oljan i cisternerna upp med fjärrvärme från E.ONs anläggning på 
Händelö.  

Sedan år 2019 finns en miljöstation på fastigheten för att öka möjligheten till sortering av avfall som 
uppkommer i verksamheten. 



 
 

 

 

 

PM 

Miljökonsultstöd - VOC-beräkningar Pampushamnen 

Unr 1320053820-002 \\
ra

m
s
e
\p

u
b
\g

o
t1

\s
m

i\
2
0
2
1
\1

3
2
0
0
5
3
8
2
0
-0

0
2
\3

_
te

k
n
ik

\t
a
n
k
b
e
rä

k
n
in

g
a
r 

p
a
m

p
u
s
.d

o
c
x
 

1(3) 

PM 
 
Uppdrag Miljökonsultstöd - VOC-beräkningar 

Pampushamnen 

Beställare Tekniska verken 

  

  

  
 

1. Inledning 

Tekniska verken har i Norrköping en oljedepå vid Pampushamnen. Oljedepån 

består av sex cisterner man förvarar eldningsolja 5 (EO5). Från cisterner sker 

utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (VOC). 

Ramboll Sweden AB har fått i uppdrag att beräkna årliga utsläpp av VOC från 

oljedepån vilka redovisas i förestående PM. 

2. Förutsättningar 

Utsläppen av VOC sker genom så kallade arbetsförluster där den luftvolym som 

finns ovanför vätskenivån i cisternen trycks ut när ny produkt pumpas in i 

cisternen. Utsläpp av VOC kan även ske genom så kallade andningsförluster 

genom att temperaturförhållandena förändras under dygnet vilket leder till att 

luftvolymen ovanför vätskenivån i cisternen periodvis expanderar och drar ihop 

sig vilket medför att den expanderade luftvolymen trycks ut genom 

avluftningsanordningen tillsammans med lättflyktiga organiska föreningar. Då 

cisterner är uppvärmda och/eller isolerade är andningsförlusterna försumbara. 

 

Beräkningarna har genomförts med beräkningsmetoder som finns 

sammanställda i United States Environmental Protection Agencys (US-EPA) 

rapport Compilation of Air Pollutant Emissions Factors (AP-42) kapitel 7.  

 

Samtliga cisterner vid oljedepån vid Pampushamnen är utformade på samma 

sätt och cisternernas egenskaper sammanfattas i nedanstående Tabell 1. Som 

stöd för beräkningarna har mjukvaruprogrammet Tanks ver. 4.0.9d använts och 

detta beräkningsprogram är utvecklat av US-EPA. 

Datum 2021-03-10 

 

Ramboll Sweden AB 

Box 5343, Vädursgatan 6 

402 27  Göteborg 

 

 

T: +46-10-615 60 00 

D: +46 (0)10 615 34 56 
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Tabell 1. Cisternernas fysiska egenskaper som har betydelse för beräkningarna. 

Cistern nr 1 - 6 

Lagrad produkt EO5 

Höjd exklusive tak 18 m 

Diameter 38 m 

Maximal nivå vätska 17,5 m 

Uppvärmd och isolerad Ja, 52 °C 

Färg på cistern Aluminium, diffus 

Kondition färg God 

Typ av tak Konisk 

Höjd på tak 1,5 m 

Typ av avluftning Svanhals 

 

I nedanstående Tabell 2 redovisas volymer och andra data som varierar mellan 

de olika cisternerna. 

 

Tabell 2. Individuella indata per cistern 

Cistern nr Medelnivå vätska Omsättning, m3/år 

1 3,8 m 312 m3/år 

2 8,6 m 34 818 m3/år 

3 8,9 m 28 448 m3/år 

4 9,8 m 72 m3/år 

5 9,2 m 61 m3/år 

6 10,4 m 57 m3/år 
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3. Resultat 

I nedanstående Tabell 3 redovisas beräknade utsläpp av VOC. 

 

Tabell 3. Beräknade VOC-utsläpp 

Cistern nr Utsläpp, kg/år 

1 6 

2 650 

3 531 

4 1 

5 1 

6 1 

Summa 1190 

 

Då cisternerna är isolerade och uppvärmda så sker inte utsläpp av VOC genom 

så kallade andningsförluster. De VOC-utsläpp som redovisas i ovanstående tabell 

berör på så kallade arbetsförluster och uppkommer när eldningsolja fylls på i 

cisternen och VOC-haltig luft samtidigt evakueras ut. Ju större årlig omsättning 

det är i en cistern ju större blir utsläppen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) 
Box 1500, 581 15 Linköping 
Tel 013-20 80 00, tekniskaverken.se 
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