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1 Inledning och bakgrund 

Norrköpings Hamn AB (fortsättningsvis benämnt Norrköpings Hamn) gav under 

hösten 2017 in ansökan till fortsatt och utvidgad hamnverksamhet enligt 9 kap, 

miljöbalken. Ansökan handläggs förnärvarande av Miljöprövningsdelegationen, 

Östergötlands län.  

 

Norrköpings Hamn planerar att lasta/lossa koldioxid i Oljehamnen från och med 

våren 2021. Utlastningen av koldioxid är ett led i utvecklingen av biokombinatet 

Agroetanol/Linde (f.d.) AGA. Mängd hanterad koldioxid bedöms maximalt bli 100 

000 ton flytande LIC (Liquid Carbon Dioxide) per år. Denna verksamhet 

redovisades inte i det samråd som genomfördes under 2016 varför Norrköpings 

Hamn nu genomför ett kompletterande samråd rörande planerad 

koldioxidhantering.  

 

Detta samrådsunderlag redovisar enbart planerad ändring i förhållande till 

tidigare genomfört samråd och ingivna handlingar. För information om 

Norrköpings Hamns verksamhet och planerad utvidgning hänvisas till ingiven 

tillståndsansökan och det samråd som genomfördes 2016.  
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2 Administrativa uppgifter 
Verksamhetsutövare: Norrköpings Hamn AB 

Adress: Postadress: 

Norrköpings Hamn AB 

Box 6075 

600 06 Norrköping 

Besöksadress: Oceangatan 21 
602 38 Norrköping 

Fastighetsbeteckningar 

Oljehamnen  

 

Händelö 2:1, 2:22   
Fastighetsägare: Norrköpings kommun  
Kontaktperson: Linn Almcrantz, Miljöansvarig  
Telefon: 011-25 06 00  
Fax: 011-15 93 58  
Organisationsnummer: 556007-2679  
Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Östergötlands län 
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3 Samråd 

I enlighet med miljöbalkens bestämmelser skall samråd hållas med de myndigheter 

och sakägare samt övriga intressenter, som kan komma att beröras av planerad 

verksamhet. Samrådet ska omfatta den verksamhet som är aktuell för prövning. I det 

fall samrådet inte täcker in hela den verksamhet som ska prövas, t.ex. till följd av att 

verksamheten har förändrats under tiden som ansökan handläggs. kan samrådet 

behöva kompletteras.  

 

Samrådet syftar till att inhämta uppgifter och synpunkter om planerad verksamhet. 

Norrköpings Hamn vill genom detta samrådsunderlag informera om aktuell 

tillkommande verksamhet och inhämta relevanta synpunkter.  

 

Norrköpings Hamn genomför samrådet skriftligen under våren 2020 genom utskick till 

berörda samt genom annonsering i NT Norrköpings Tidningar med möjlighet att inge 

skriftliga synpunkter.   

 

Genomfört kompletterande samråd och framförda synpunkter kommer att 

sammanställas i en samrådsredogörelse och ges in till Miljöprövningsdelegationen.  
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4 Verksamhetsbeskrivning 

I ansökans tekniska beskrivning och MKB anges att Norrköpings Hamn planerar 

att hantera gas i framtida verksamhet. De fartyg som kommer att lasta/lossa 

koldioxid ingår i de 1500 anlöp som ansökan avgränsas till och ligger inom 

ramen för bedömda anlöp till Oljehamnen. Nedan beskrivs den tillkommande 

hanteringen av koldioxid.  

4.1 Koldioxidhantering vid kaj P3 

Koldioxidhanteringen kommer att ske inom Oljehamnen vid kaj P3, se Figur 1. 

Flytande koldioxid, LIC (Liquid Carbon Dioxide) kommer lossas från eller lastas 

till fartyg och sedan ledas via ledning till ett lager som Linde äger och är 

verksamhetsutövare för. Lagret ligger strax utanför Oljehamnen. I huvudsak är 

det lastning till fartyg som kommer att ske.  

 

 Figur 1 Pampushamnen med Oljehamnen och kaj P3 i östra delen 
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Installationen består av en isolerad ledning för LIC (DN250), som delvis placeras 

på befintliga rörstöd, från Lindes lager vidare ner till hamnen. En lika lång 

ledning (DN150) för gasretur anläggs parallellt med ledningen för flytande 

koldioxid. Ledningen är ännu inte detaljprojekterad men preliminärt så kommer 

de sista/första ca 100 meterna på kajen förläggas i marken. Vid kajplatsen 

kommer röret sedan upp ur marken och avslutas med en kort rörbit med 

ventiler för avstängning och tryckavlastning, sk. skidden, innan fartygets slangar 

tar vid under lastning, se Figur 2. Ledningarna och övriga installationer på kajen 

kommer att ägas av Linde.  

 

 

Figur 2 Översiktsritning för nya produktledning för flytande koldioxid och gasretur från kaj 

P3. 

Lastning /lossning av fartyg bedöms ske 2-4 gånger per månad. 

Flödeshastigheten i ledningen kommer att vara 250 ton/timma. Lossning av ett 

fartyg beräknas ta 7-8 timmar, motsvarande ca 1800 ton LIC. Efter genomförd 

lossning/lastning kommer slangarna att tömmas på produkt ut till omgivningen, 

med hjälp av gasfasens tryck på båten.  

Lastning/lossning av fartyg kommer att ske enligt en instruktion som är 

anpassad för den specifika verksamheten och baserad på genomförd riskanalys. 

Lossnings-/lastningsoperationen kommer att genomföras av Linde. 
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5 Påverkan på människors hälsa och miljö 

De miljöeffekter som tillkommer med planerad hantering av flytande koldioxid, 

utöver vad som redovisats i MKB, är buller som uppstår i samband med lossning 

och lastning och risker i samband med hanteringen. Planerad verksamhet 

innebär ingen ökning av anlöp till Norrköpings Hamn som helhet och inte heller 

någon ökning av anlöpen till Oljehamnen utöver vad som redovisats i ansökan. 

Därav fokuserar beskrivningen av identifierade miljöeffekter nedan på buller 

samt risk och säkerhet.  

5.1 Intressen och skyddade områden 

I tidigare inlämnat samrådsunderlag har berörda riksintressen och skyddade 

områden beskrivits.  

På Händelö finns Natura 2000-område, naturreservat och även ett antal 

våtmarker utmärkta som naturvårdsområden. Ingen av dessa bedöms beröras 

av planerad verksamhet.  

Farlederna till hamnen liksom järnvägen i hamnen är av riksintresse för 

sjöfarten enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Hamnen är i sig ett riksintresse för 

sjöfarten. Utvecklingen av hamnen ligger i linje med genomförd precisering av 

hamnverksamheten som riksintresse. Riksintressena högexploaterad kust och 

obruten kust, samt riksintresse för sjöfart bedöms inte påverkas.  

5.2 Buller 

Buller uppstår i samband med lossning och lastning av koldioxid. Utlastning av 

koldioxid till fartyg kommer att ske via en utlastningsskid, se exempel i Figur 3, 

och ljud uppkommer innan, under pumpning samt när slangarna töms vid 

renblåsning. Utlastningsskiden ansluter till den ledning som går till Lindes lager, 

ca 2,5 km från kaj P3.  

Ljudbilden från pumpning av koldioxid bedöms vara av samma karaktär som i 

ansökt verksamhet och ljudbilden därmed oförändrad. Renblåsningen som sker i 

slutet av pumpningen är en ny typ av ljud för verksamhetsområdet. Ljudet från 

renblåsningen bedöms inte vara av impulskaraktär eftersom det förekommer 

kontinuerligt under en förutbestämd och kontrollerad tid. Buller från 

renblåsningen beräknas pågå under ca 30 minuter. Hanteringen kommer i första 

hand ske dagtid men kan även komma att ske kväll och nattetid.  

Detta innebär att nya typer av ljudkällor tillkommer. För att bedöma effekterna 

av den tillkommande verksamheten med hänsyn till buller har ljudbidraget från 

koldioxidhanteringen beräknats i en kompletterande bullerutredning (WSP 

2020). 
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Figur 3 Exempel på skidlösning 

 

Slutsatsen av genomförd bullerutredning är att de i ansökan föreslagna 

bullervillkoren uppfylls inom samtliga geografiska områden även med planerad 

hantering av flytande koldioxid i Oljehamnen, förutsatt att bullerdämpande 

åtgärder som föreslås i bullerutredningen genomförs, se 5.5. 

Vidare beräknas den momentana ljudnivån till 3-8 dB högre än ekvivalentnivån. 

Det betyder att de högsta nivåerna som kan beräknas från olika separata 

ljudkällor blir ca 48-50 dBA i ett värsta fall, troligen lägre. Detta innebär att 

riktvärdet för momentana nivåer på 55 dBA nattetid innehålls. 

5.3 Riskhantering och säkerhetsaspekter 

Risker med hanteringen är främst arbetsmiljörelaterad för personal som vistas i 

närheten av kajen i samband med lossning/lastning. Koldioxid är en tung gas 

som tränger undan syre och kan vid koncentrationer högre än 7 volymsprocent 

innebära kvävningsrisk. Gasen är luktfri vilket gör den svår att upptäcka. Längs 

marken och vattenytan kan förhöjda halter av koldioxid uppkomma, framförallt i 

vindriktningen, på ett avstånd av några tiotals meter från källan. Koldioxiden 

blandas dock med omgivande luft relativt snabbt. Koldioxid larm kommer att 

installeras i anslutning till kajen. Närmaste bostäder ligger på betydligt längre 

avstånd och där kommer inte spår av förhöjda halter att kunna mätas. 

En grovriskanalys har genomförts av Linde där bl.a. händelsen "lossning från 

fartyg" har riskanalyserats. I nedanstående tabell redovisas identifierade risker 

på och i anslutning till kajen samt föreslagna åtgärder. 
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Tabell 1 Identifierade risker för händelsen "Lossning från fartyg" samt föreslagna åtgärder  

Risk Åtgärd 

Slangbrott i samband med lossning Övervakare och operatör övervakar 

operationen 

Regelbunden testning av utrustning 

som nödlägesavstängning och 

nödstopp 

Utbilda och träna personal i bästa 

tekniska praxis 

Tung trafik i hamnen och risk för 

lossning av stora föremål. 

Utvärdera påkörningsskydd och 

marginal till kajplats och ramp från 

fartyg 

Utvärdera placering av skidden 

Tömning av slangar Utvärdera säker plats för utblås av 

slangar 

Ljuddämpning av utblås 

Ångbildning vid tömning av slangar Information om risker i hamnen 

(Effekter av utsläpp av koldioxid och 

bildande av CO₂-moln/dimma) 

Hantering av blindflänsar Utvärdera lösning med fast montering 

Hantering av slangar och 

uppläggningsplats 

Utvärdera rutin för hantering av 

slangar om det finns tekniska 

hjälpmedel 

 

Utöver att införa lämpliga skyddsåtgärder enligt ovan kommer Linde och 

Norrköpings Hamn att arbeta med utbildning av egen personal och rederiet samt 

med intern samverkan och informationsutbyte mellan sevesoverksamheter och 

övriga verksamheten inom Oljehamnen.  

5.4 Kumulativa effekter 

Kumulativa effekter av planerad koldioxidhantering har bedömts avseende de 

effekter som tillkommer, dvs förändrad ljudbild och riskbild. Antal fartygsanlöp 

som planeras  anlöpa Oljehamnen till följd av den aktuella ändringen ryms inom 

ansökt verksamhet och bedömningen av miljöeffekterna.  
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Enligt genomförd bullerutredning så beräknas de sammanvägda ljudnivåerna 

från verksamheten i Oljehamnen, inklusive koldioxidhanteringen, inte förändras i 

förhållande till de i ansökan redovisade ljudnivåerna. I ansökan redovisad 

bullerutredning har scenariot med fartyg vid alla tre kajer i Oljehamnen, P1, P2 

och P3, samtidigt beaktats. Renblåsning av ledningar är det ljud som kan 

komma att urskiljas. I övrigt är ljud som uppkommer från koldioxidhanteringen 

av samma karaktär som befintlig verksamhet i Oljehamnen. Några kumulativa 

effekter med hänsyn till buller bedöms därmed inte uppkomma.  

När det gäller risker så bedöms inte hanteringen av koldioxid medföra några 

kumulativa effekter i och med att riskerna främst är arbetsrelaterade och 

begränsade till kaj P3.  

5.5 Motivering av vald plats 

Oljehamnen är det hamnområde som möjliggör lastning och lossning av fly-

tande bulk och som samtidigt är lokaliserad närmast Linde:s lager vilket i sin tur 

ger kortast möjliga ledningar. Vid transport av flytande gas i ledningar sker 

värmeförluster varför det är viktigt ur energisynpunkt med så korta ledningar 

som möjligt. I Oljehamnen finns också befintlig infrastruktur i form av rörstöd 

som delvis kan nyttjas. Miljöeffekter i form av förhöjd bullernivå kan åtgärdas 

genom bullerdämpande åtgärder, såsom föreslås i genomförd bullerutredning 

eller motsvarande. Risker bedöms vara begränsade till kajens närområde och 

främst beröra personal inom Norrköpings Hamn samt lossnings-

/lastningspersonal anlitade av extern verksamhetsutövare. Åtgärder bedöms 

kunna införas under projekteringen för att risknivån ska bli acceptabel. Någon 

annan lokalisering inom verksamhetsområdet bedöms inte realistisk med tanke 

på ovanstående. Kajläge P2/P3 är dessutom de kajer i Oljehamnen som ligger 

längst ifrån närmaste bostadsområde.   

5.6 Föreslagna skyddsåtgärder 

Enligt genomförd bullerutredning kommer bullerdämpande åtgärder att krävas 

för att, enligt genomförda bullerberäkningar, kunna klara de enligt ansökan 

föreslagna villkoren. Föreslagen åtgärd är att leda ner avblåsen till en ca 1 m 

djup betongtrumma som förses med ljudadsorberande stenull. Åtgärden 

beräknas kunna reducera ljudnivån med ca 15 dBA. Om inte angiven åtgärd 

genomförs så bedöms en annan åtgärd som ger motsvarande ljuddämpning att 

krävas. Att genomförd åtgärd har fått förväntad effekt behöver verifieras genom 

mätning när anläggningen tagits i drift.  

Åtgärder som minskar riskerna för att identifierade händelser uppstår och be-

hov av eventuella barriärer kommer att utvärderas i samband med 

detaljprojekteringen. 

5.7 Referenser 

WSP (2020). PM Norrköpings Hamn, Händelö, daterad 2020-02-17.  
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Riskanalys – lager och distribution av koldioxid (Linde, 2020) 


