1 (2)
Datum

2021-10-13

Information om Eskilstuna kraftvärmeverk utifrån
Seveso-lagstiftningen
Inom området där kraftvärmeverket är placerat produceras fjärrvärme, el och
fjärrkyla. Kraftvärmeverket omfattas av Seveso-direktivet eftersom Eldningsolja
5 förvaras på området. Direktivets syfte är att förebygga och begränsa allvarliga
kemikalieolyckor. Vid kraftvärmeverket finns därför rutiner för hantering av
risker kopplade till detta.
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Kraftvärmeverket med korsningen Kungsgatan-Ståhlbergvägen i förgrunden och Eskilstunaån i
bakgrunden.
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Kemikalier på området
Verksamheten omfattas av Seveso-lagstiftningens lägre kravnivå då den lagrade
mängden Eldningsolja 5 vanligen överstiger 2 500 ton. På området finns två oljecisterner
för Eldningsolja 5 som tillsammans rymmer nästan 15 000 ton (15 000 m3). I händelse av
en olycka med oljan finns även risker kopplade till den 25-procentiga ammoniaklösning
som lagras i en 40 m3-cistern och det flisade träbränsle som lagras utomhus på gården
samt under tak.
Om en olycka sker
En olycka med Eldningsolja 5 bedöms främst kunna kopplas till läckage eller brand.
Eldningsolja 5 varmhålls vid lagring och stelnar när temperaturen understiger 42°C. Om
ett läckage skulle ske bedöms oljan därför stelna relativt snabbt vilket begränsar
spridning. Vid en större brand finns risk för kraftig rökutveckling från olja och/eller
träbränsle. Röken kan irritera andningsvägar och ögon hos personer i rökens
spridningsriktning.
Viktigt meddelande till allmänheten
Om en allvarlig kemikalieolycka skulle ske vid kraftvärmeverket ljuder varningssignalen
VMA (Viktigt meddelande till allmänheten). Närboende uppmanas då att hålla sig inomhus
och stänga dörrar, fönster, ventiler och fläktar. Information om olyckan ges via radio och
tv.
Räddningstjänsten har i samarbete med Eskilstuna Energi och Miljö en insatsplanering för
olyckor och bränder vid kraftvärmeverket. Där framgår hur insatsen ska organiseras.
Ytterligare information
För ytterligare information hänvisas till Räddningstjänsten eller Eskilstuna Energi och
Miljö.
Kontaktuppgifter Räddningstjänsten:
016-710 74 00
raddningstjansten@eskilstuna.se
Kontaktuppgifter Eskilstuna Energi och Miljö:
016-10 60 60
kundservice@eem.se

