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Stockholm Exergi

• Sveriges största fjärrvärmeföretag 

• 10 TWh värme och el

• Omsättning c:a 7 mdr kr

• 98 procent av energin kommer från förnybara 
bränslen eller återvunna energikällor

• Tillför 320 MW prima eleffekt lokalt i 
Stockholm



Datum

Ankhiale, 
som ägs av följande företag: 

Stockholm Exergi har 
två ägare (50 % vardera)

och



2022-11-035

Värtan bio-energy CHP plant 

• The world’s largest plant of its kind in an urban area

• Heats 230,000 apartments, electricity to 150.000 electric cars

• Renewable biofuel
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Värtan-site



Så fungerar det

Rester från ett hållbart skogsbruk, så 
som flis, grenar och toppar, levereras 
till biokraftvärmeverket i Värtahamnen 

via båt eller tåg.

Vi producerar el och värme genom att förbränna 
skogsresterna. Värmen distribueras sedan till 

stockholmarna via vårt fjärrvärmenät.

Rökgaserna från förbränningen av 
biobränslen i biokraftvärmeverket leds in 
i anläggningen, koldioxiden skiljs ut och 

komprimeras till flytande form. 

Koldioxiden mellanlagras i 
tankar/cisterner på området.

Den flytande koldioxiden fraktas sedan via båt 
till en permanent lagringsplats i den 

sedimentära berggrunden under havsytan. 
Där mineraliseras den över tid.
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Vi fångar in koldioxid och gör den 
flytande i en energieffektiv 
process



Skiss av en möjlig utformning
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Beccs Stockholm in short
Key Benefits

• Removal of 800 000 tonnes CO2 per year

• Heat recovery to district heating network – no energy loss

• Sustainable biomass. No additional outtake
• Proven and environmentally friendly capture technology

• High concentration of CO2, around 18%. 

• Around 90% capture
• Ownership of steam, electricity and harbor



Riskperspektivet
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Koldioxidinfångningens 
omfattning
• Klimatpolitiska ramverket: 10 miljoner ton per år i 

Sverige år 2045
• Motsvarar ~27 000 ton per dygn

• 1 000 ton motsvarar en gasvolym som Globen @100 % 
CO2. 

• I Sverige: 27 st. Globen fulla med 100 % koldioxid, varje 
dygn. 

• Beccs Stockholm: 3 st. Globen per dygn 

• 2021 transporterades totalt 9 miljoner ton farligt 
gods på de svenska vägarna 



Koldioxidens egenskaper
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• Lukt- och färglös gas som inte anses giftig, men 
kvävningsframkallande då den tränger undan syre och påverkar 
andning och syreupptagningsförmåga

• Kondenserad gas medför köldrisk vid eventuella utsläpp

• Förekommer normalt i luft (0,04%)

• Människans utandningsluft består av omkring 3,8 % koldioxid

• Koldioxid kan inte förekomma som en vätska vid atmosfärstryck. Om 
en behållare med kondenserad CO2 läcker, sker utflödet som gas 
och fast fas (som kolsyreis)

• Koldioxid är en tung gas, vid rumstemperatur cirka 1,5 gånger tyngre 
än luft



Koldioxid i relation till Seveso

• Koldioxid är inte ett namngivet ämne i 
Sevesoförordningen

• För verksamheter som redan omfattas av 
Seveso (högre kravnivån) ska 
Säkerhetsrapporten:

• identifiera1 ”…projekt som skulle kunna vara en 
källa till eller öka risken för eller följderna av en 
allvarliga kemikalieolycka och av påverkan på 
omgivningen”. 

• beskriva2 ”delar av verksamheten som har 
betydelse ur säkerhetssynpunkt”

2022-11-03 1 Sevesoförordningens Bilaga 3, punkt 2
2 Sevesoförordningens Bilaga 3, punkt 3



Riskhanteringen i Beccs
Stockholm
• Samordning mellan olika lagkrav:

• Miljöbalken

• Plan- och bygglagen

• Lagen om brandfarliga och explosiva varor

• Lagen om skydd mot olyckor

2022-11-03

• Hur vi jobbat hittills:
• Riskbaserad approach (individ- och samhällsrisk)

• Utformning av anläggningen: integrera riskhantering i besluten och i 
samverkan med andra perspektiv (arbetsmiljö, buller, etc.)

• Dialog med myndigheter: löpande delning av kunskap allteftersom den 
byggs

• Riskhanteringsprocessen: anpassa verktyg för den aktuella situationen:

Gaussiska modeller (”free field”) CFD-modell (Computational Fluid Dynamics)



Exempel modellering av utsläpp i samband med 
lastning

2022-11-03



2022-11-03

Vattnet som lågpunkt 

Skärmar
Storlek på 
tankar

Storlek på röranslutningar

Tjocklek på gasmolnet

(Vindriktning, vindhastighet & 
temperatur)

Nyckelfaktorer ur ett riskperspektiv

Sluten 
byggnad



Framtiden?

• Insatspersonal
• Uppbyggnad av förståelse kring händelseförloppet vid utsläpp

• För att bedöma en händelse: effekt av höjder & geometri, visuella effekter, 
koncentrationer, hjälpmedel i form av varningssystem och detektion, etc.

• Arbeta fram strategier och taktik för hantering av läckage

• Utredare
• Minskade osäkerheter i analyser och beslutsunderlag: 

• koncentrationer, antaganden kring effekter och konsekvensbedömningar 

• frekvenser (databaser, statistiska underlag)

• riskberäkningsmodeller (verktyg och redovisning av risknivåer)

• Beslutsfattare
• Tydlighet i riskvärderingsprinciper och acceptanskriterier

• Transparens i beslutsfattandet och vilka avvägningar som görs vid 
intressekonflikter
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x 27 / dygn
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