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1 Verksamhetsbeskrivning 
5 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens 
huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges.  

Norrköpings Hamn AB (nedan kallat Norrköpings Hamn) är ett helägt dotterbolag till 
Norrköpings Rådhus AB och ingår i Norrköpings kommunkoncern. 

Norrköpings Hamn bedriver hamn-, stuveri-, godshantering-, transport- och 
terminalverksamhet inom av kommunen arrenderade områden. 

För att kunna hantera och lagra olika godsslag finns följande utrustning och 
hamnanläggningar: 

− Kajer, kranar, magasin och upplagsytor för bulk- och styckegods, 

− Kajer, kranar och containerterminal för containrar, 

− Oljehamn med ledningsnät och tillhörande oljelagringsområde, samt oljeavskiljare 
(OFA-system). 

Dessutom finns olika arbetsmaskiner och fordon för att lasta och lossa gods från eller till 
järnvägsvagnar eller lastbilar. Dessa maskiner används också för interna transporter av gods 
för lagring i magasin eller på upplagsytor. 

För att underhålla utrustningen som krävs för hamnverksamheten finns verkstäder och 
tvätthallar. 

Norrköpings Hamn tillhandahåller även möjligheter för fartygens försörjning av 
förnödenheter samt mottagning av fartygens avfall. 

 



1.1 Lokalisering 

 
Figur 1: De blå områdena visar Norrköpings Hamns verksamhetsområde. De blåstreckade ytorna visar framtida 
expansionsytor och de orangestreckade visar på sikt avgående ytor i förhållande till dagens verksamhet. 

1.2 Reningsanläggningar 
I tabell 1 nedan redovisas de oljeavskiljare som ingår Norrköpings Hamns kontrollprogram. 

Lokalisering Typ Recipient 

Oljehamnen Oljeavskiljare Motala Ström 

Ramshäll Oljeavskiljare Motala Ström 

Pampusterminalen Oljeavskiljare, tvätthall Kommunala spillvattennätet 

Oceangatan 19 Oljeavskiljare, tvätthall 
Oljeavskiljare, verkstad 

Kommunala spillvattennätet 

Öhmansterminalen Oljeavskiljare, tvätthall Kommunala spillvattennätet 

Tabell 1: Oljeavskiljare inom Norrköpings Hamns verksamhet. 

  



1.3 Påverkan på miljön och människors hälsa 
Norrköpings Hamns direkta miljöpåverkan är framförallt utsläpp till vatten och luft. 

Utsläpp till vatten 

Miljöpåverkan till vatten genereras genom avrinning från verksamhetsområdet ut till recipient 
samt utgående vatten från oljeavskiljare (OFA-anläggning). 

Dessutom sker miljöpåverkan till vatten från tvätt av fordon, krandelar och annan utrustning 
i tvätthallarna, där avloppsvattnet går till det kommunala spillvattennätet. 

Utsläpp till luft 

Utsläpp till luft genereras framförallt vid transport av gods, tomgångskörning av motorer hos 
arbetsmaskiner och fordon samt från Norrköpings Hamns värmeanläggningar.  

Kolväteutsläpp sker även från Norrköpings Hamns bergrum i samband med inlagring av 
produkter. 

Utsläpp av partiklar och damm från lastning och lossning återfinns som utsläpp till dagvatten, 
eftersom merparten av partiklarna landar inom Norrköpings Hamns verksamhetsområde. 

Övriga 

Övriga miljöaspekter är buller, interna avfallshanteringen, förbrukning av naturresurser 
(drivmedel och energi) samt risk för tillbud. 

1.4 Förändringar i verksamheten 
De förändringar som har genomförts under året med syfte att minska miljö- och/eller 
hälsopåverkan från verksamheten är följande: 

Allmänt 

− Fortsatt utbyte av belysning till LED-belysning. 

− Nya mer miljövänliga/energieffektiva maskiner, bilar och bussar har köpts in i syfte 
att byta ut gamla samt komplettera maskin- och fordonsparken. 

− Fortsatt utbyte av dieseldrivna hydraulkranar till eldrivna hydraulkranar. 

− Energikartläggning av hela verksamheten genomförd 

− Provtagning av mark och byggnad – oljehamnen, personalbyggnad.  

− Utökat sorteringen av verksamhetsgenererat avfall för att effektivisera och 
miljöförbättra verksamheten.  

Ramshäll 

− Renovering av personalbyggnad inklusive utbyte av fönster och dörrar. Minskar den 
totala energiförbrukningen.  

Oljehamnen 

− Fortsatt utbyte av ventiler i produktledningarna i Oljehamnen. 

− Tagit bort äldre produktledningar som inte längre används i Oljehamnen. 

− Utbyte av belysning till LED-belysning. 

 



Pampusterminalen 

− Reviderat riskanalysen för hanteringen av ammoniumnitrat. 

Öhmansterminalen 

− Byggnation av ny verkstad samt tvätthall.  

− Byggnation av skärmtak vid plats för uppställning av maskinpark. Uppställningsytan 
är även försedd med motorvärmaruttag samt oljeavskiljare.  

− Tegelmagasinet revs under året. Miljöteknisk markundersökning genomfördes på och 
omkring platsen där byggnaden tidigare befann sig.  

2 Tillstånd 
5 § 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller 
motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. 

Datum Beslutsmyndighet Tillståndet avser 

2005-06-22 Länsstyrelsen i Östergötland 
Miljöprövningsdelegationen 

I enlighet med 9 § miljöskyddslagen 
bedriva hamnverksamhet, mellanlagring 
av farligt avfall och hantering av 
kemikalier inom fastigheterna Triangeln 
1 m.fl. i Norrköpings kommun 

2014-06-19 Länsstyrelsen i Östergötland 
Miljöprövningsdelegationen 

Ändring av bullervillkor 

2016-11-18 Länsstyrelsen i Östergötland 
Miljöprövningsdelegationen 

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken 
(1998:808) till ändring genom tillägg av 
godskategorin ”Balat avfall” och ändrad 
fördelningen av godskategorierna inom 
den tillståndsgivna sammanlagda 
godsmängden som får hanteras. 

 

  



3 Anmälningsärenden beslutade under året 
5 § 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av 
anmälningspliktiga ändringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljöprövningsdelegationen (2013:251) samt en kort 
redovisning av vad beslutet eller besluten avser. 

Inga anmälningspliktiga förändringar har genomförts under året.  

4 Andra gällande beslut 
5 § 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort 
redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I fråga om verksamheter enligt 1 kap. 2 § andra stycket 
industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter redovisas beslut om alternativvärde, 
dispens och statusrapport enligt 5 b §.  

Datum Beslutsmyndighet Tillståndet avser 

1998-09-07 Länsstyrelsen i Östergötland 
Miljöprövningsdelegationen 

Föreskrifter för hantering av returflis, dnr 
1998-2165, Hnr 1998-5587 

2011-02-10 Länsstyrelsen i Östergötland 
Miljöprövningsdelegationen 

Beslut gällande kontrollprogram, dnr 
555-1779-10 

2012-04-16 Länsstyrelsen i Östergötland 
Miljöprövningsdelegationen 

Buller, dnr 555-2413-10 

2012-10-09 Länsstyrelsen i Östergötland 
Miljöprövningsdelegationen 

Beslut angående periodisk besiktning, dnr 
555-1222-12 

2014-03-26 Länsstyrelsen i Östergötland 
Miljöskyddsenheten 

Flytt av verkstad från fastigheten 
Triangeln 12 till Händelö 2:1,  
dnr 555-6640-13 

2014-03-29 Länsstyrelsen i Östergötland 
Miljöskyddsenheten 

Hantering av RDF-avfall inom befintligt 
tillstånd,  
dnr 555-477-14 

2014-06-19 Länsstyrelsen i Östergötland 
Miljöprövningsdelegationen 

Buller, dnr 551-443-13 

2014-09-24 Växjö Tingsrätt 
Mark- och miljödomstolen 

Buller, dnr M 2790-14 

2014-12-17 Svea Hovrätt 
Mark- och miljööverdomstolen 

Buller, dnr M 9454-14 

2015-11-09 Länsstyrelsen i Östergötland 
Miljöskyddsenheten 

Kompletterande anmälan av den anmälan 
som gjorts avseende RDF-avfall (beslut 
2014-03-29, dnr 555-477-14),  
dnr 555-10712-14 

2016-11-18 Länsstyrelsen i Östergötland 
Miljöprövningsdelegationen 

Ändringstillstånd balat avfall, dnr 551-
1523-16 

5 Tillsynsmyndighet 
5 § 5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 



Länsstyrelsen i Östergötland. 

6 Tillståndsgiven och faktisk produktion 
5 § 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning. 

Tillstånd enligt 9 § miljöskyddslagen (SFS 1969:387) för hamnverksamhet, mellanlagring av 
farligt avfall, hantering av kemikalier m.m. på fastigheterna Triangeln 1 m.fl. i Norrköpings 
kommun (SNI-kod 63.22-1), daterat den 22 juni 2005.  

Utdrag ur Norrköpings Hamns verksamhetstillstånd: 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen meddelar Norrköpings Hamn AB 
(organisationsnummer 556007-2679) tillstånd enligt 9 § miljöskyddslagen (SFS 1969:387) till 
hamnverksamhet, mellanlagring av farligt avfall och hantering av kemikalier inom 
fastigheterna Triangeln 1, Sylten 4:1, Rotterdam 1, Saltängen 1:1, 1:2 och 1:3, Västra 
Kronomagasinet 1 och 2, Östra Kronomagasinet, Åbodarne 1 och 5, Alkan 1, Hägern 1, 
Spoven 2, Doppingen 2 och 6, Strandpiparen 1, Skarven 1, Roskarlen 1, Slottshagen, 
Slottshagen 2:4 samt Händelö 2:1, 2:2, 2:22, 2:39 och 2:41 i Norrköpings kommun. 

Den sammanlagda godsmängden som hanterats av Norrköpings Hamn får ej överstiga 
följande: 

Varu-/godsslag Tillståndsgiven produktion 
(ton/år) 

Faktisk produktion 2018 
(ton/år) 

Jordbruksprodukter 260 000 13 339 

Petroleumprodukter och 
etanol (Ramshälls bergrum) 

300 000 6 799 

Flis 200 000 29 373 

Skogsprodukter 800 000 551 597 

Jord, sten, järn och stål 300 000 96 186 

Kol 60 000 19 454 

Antal hanterade TEU:s 400 000 130 135 

Övrigt gods 200 000 84 839 

Ammoniumnitrat (som 
maximal samtidigt 
lagringsmängd) 

5 000 4 480 

Balat avfall 480 000 145 220 

Totalt (ton):  1 081 422 

 

  



7 Gällande villkor i tillstånd 
5 § 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har 
uppfyllts. 

Allmänt 

Villkor 1 
Om inte annat föreskrivs i villkoren nedan, skall verksamheten bedrivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad bolaget har angivit i ansöknings-handlingarna och i övrigt i 
ärendet angivit eller åtagit sig. 

Kommentar: Verksamheten bedrivs i överenskommelse med vad Norrköpings Hamn har 
angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt angivit eller åtagit sig inom ramen för bolagets 
verksamhetstillstånd. Villkoret anses vara uppfyllt. 

Utsläpp till vatten 

Villkor 2 
Utsläpp till recipient från oljeavskiljare för oljeförorenat avloppsvatten, OFA får som 
riktvärde ej överstiga 5 mg/l avseende opolära alifatiska kolväten. 

Kommentar: Under året har det inte skett några utsläpp från oljeavskiljare för oljeförorenat 
avloppsvatten, OFA, i Oljehamnen som överskrider riktvärdet på 5 mg/l avseende opolära 
alifatiska kolväten. Villkoret anses vara uppfyllt. 

Villkor 3 
Vatten som innehåller ämnen som inte är gravimetriskt separerbara, t.ex. etanol och bensin, 
får ej avledas till OFA-systemet. 

Kommentar: Ämnen som inte är gravimetriskt separerbara har ej avletts till OFA-systemet. 
Villkoret anses vara uppfyllt. 

Villkor 4 
Bolaget skall fortlöpande arbeta med att minska flödet av icke förorenat dagvatten till OFA-
systemet. Arbetet skall redovisas i den årliga miljörapporten. 

Kommentar: Sedan föregående år har flödet av icke förorenat dagvatten till OFA-flödet 
minskat med ca 7000 m3. Orsak till detta är förmodligen den torra våren, sommaren och 
hösten med en minskning i den totala mängden nederbörd. Villkoret anses vara uppfyllt. 

Villkor 5 
Avstängningsmöjligheter skall finnas på de dagvattenledningar och – brunnar som leder från 
ytor där läckage av farliga ämnen kan ske. 

Kommentar: Vid uppläggning av returflis på kaj tätas berörda dagvattenbrunnar. 
Avstängningsventiler finns installerade på nyare anläggningsdelar exempelvis utgående 
dagvattenledningar i Pampusterminalen (containerterminalen) samt från verkstaden med 
tillhörande tvätthall på Oceangatan.  

 



I de av Norrköpings Hamn utplacerade saneringscontainrar finns även tillgång till 
brunnstätningar och absorptionslänsar för att minimera risken för läckage av farliga ämnen 
till dagvattnet i händelse av en miljöincident. Även bolagets Essemko-kranar är utrustade med 
brunnstätningar. Villkoret anses vara uppfyllt. 

Utsläpp till luft 

Villkor 6 
Lagring av damningsbenägna produkter eller avfall skall ske så att damning utanför 
lagringsplatsen minimeras exempelvis genom uppsättning av skärmväggar, eller lagring i silo 
eller inomhus. 

Kommentar: Damm uppkommer till viss del vid lossning och omlastning av returflis och kol. I 
syfte att minimera damning sker så få förflyttningar av godset som möjligt.  

Godset är även lokaliserat i den del av Norrköpings Hamns verksamhetsområde som är 
minst störningskänslig. Några klagomål på damning har inte förekommit under året. Villkoret 
anses vara uppfyllt. 

Villkor 7 
Bolaget skall undersöka och fortlöpande följa utvecklingen ifråga om möjligheten att minska 
utsläppen till luft från anlöpande fartyg. Åtgärder som bör undersökas och övervägas är 
införande av exempelvis differentierade hamntaxor, el-anslutning i land och olika 
informationsinsatser. En redovisning av arbetet inom detta område skall ske i den årliga 
miljörapporten. 

Kommentar: Norrköpings Hamn följer den överenskommelse som träffats mellan Sveriges 
Hamnar, Sveriges Redareförening och Sjöfartsverket om differentierade hamntaxor. Rederier 
som uppfyller normerna i denna överenskommelse kan begära offert eller avtal om 
differentierade avgifter. 

Norrköpings Hamn följer såväl den nationella som internationella utvecklingen avseende 
utvecklingen av landansluten el och LNG. Om en utveckling av landansluten el ska anses vara 
försvarbart förutsätter det att det finns rederier som är villiga att investera i att anpassa sina 
fartyg till elanslutning. I dagsläget finns det inga sådana rederier som trafikerar Norrköpings 
hamn, då inga av fartygen går i linjetrafik. Villkoret anses vara uppfyllt. 

Kemikalie- och avfallsfrågor 

Villkor 8 
Kemiska produkter och farligt avfall skall förvaras väl uppmärkta och på sådant sätt att 
förorening av mark och vatten inte riskeras. Kemiska produkter och farligt avfall skall 
förvaras nederbördsskyddat och vid behov skall förvaringen vara försedd med 
påkörningsskydd. Förvaringen skall ske så att det inte föreligger någon risk för att sinsemellan 
reaktiva föreningar kan komma samman.  

Kemiska produkter och farligt avfall innehållande flyktiga organiska ämnen skall förvaras i väl 
tillslutna behållare så att avdunstningen minimeras.  

Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall skall alltid förvaras inom invallat 
område som är beständigt mot det som förvaras där. Invallningar skall dimensioneras så att 
de rymmer största behållarens volym och minst 10 % av övrig lagrad volym. 



Kommentar: Kemiska produkter och farligt avfall förvaras väl uppmärkta och inom invallat 
område som är nederbörds- och påkörningsskyddat. Invallningarna är dimensionerade för att 
klara den största behållarens volym och minst 10 % av övrig lagrad volym.  

Samtliga dieseloljetankar är dubbelmantlade. 

Kemiska produkter som sinsemellan är reaktiva förvaras åtskilt. Villkoret anses vara uppfyllt. 

Buller 
 
Villkor 9 
Ljudnivån från verksamheterna vid Inre hamnen (med undantag av Öhmansterminalen), 
Ramshäll, Ågrenskajen, Tallbacken och kajplats 38 (Tyngdlyftskranen) får inte överskrida 
följande riktvärden, mätta som frifältsvärden vid bostäder och rekreationsytor i bostäders 
grannskap: 
 

 Klockslag Ekvivalent ljudnivå Momentan ljudnivå 
Vardagar 07-18 55 dB(A)  
Lör-, sön och helgdagar 07-18 50 dB(A)  
Kvällar 18-22 50 dB(A)  
Nattetid 22-07 45 dB(A) 55 dB(A) 

 
Ljudnivån från verksamheterna vid Pampusterminalen, Oljehamnen (Pampushamnen) och 
Öhmansterminalen får inte överskrida följande riktvärden, mätta som frifältsvärden vid 
bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap: 
 

 Klockslag Ekvivalent ljudnivå Momentan ljudnivå 
Vardagar 07-18 50 dB(A)  
Lör-, sön och helgdagar 07-18 45 dB(A)  
Kvällar 18-22 45 dB(A)  
Nattetid* 22-07 40 dB(A) 55 dB(A) 

*) Undantag gäller Oljehamnen (Pampushamnen) där riktvärdet, som inte får överskridas, för 
ekvivalent ljudnivå nattetid istället ska vara 45 dB(A). 

Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser såsom nitningsarbete, slag i transportörer 
etc., eller innehåller hörbara tonkomponenter, skall den ekvivalenta ljudnivån ett värde 5 
dB(A)-enheter lägre än vad som anges i tabellen tillämpas. 

Kommentar: Tidigare (2017) beräkningar och mätningar visar att Norrköpings Hamn uppfyller 
gällande riktvärden för samtliga geografiska delar av verksamhetsområdet. Villkoret anses 
vara uppfyllt. 
 
Säkerhetsfrågor 

Villkor 10 
Utrustning och absorbtionsmedel för uppsamling av spill skall förvaras lätt tillgängliga i 
anslutning till varje plats där kemikalier eller farligt avfall hanteras, lagras eller ställs upp. 



Kommentar: För begränsning och uppsamling av spill har Norrköpings Hamn tillgång till 
absorptionsmedel, uppsugningslänsar, 400 meter högsjöläns, motorbåt med placering i 
Oljehamnen samt övriga redskap för en effektiv hantering. 

Norrköpings Hamn har även i samarbete med oljedepåerna i Oljehamnen och andra 
kemikaliehanterare inom Norrköpings hamn tecknat avtal med en leverantör som 
tillhandahåller beredskap för oljeskydd och hantering av släckvatten inom Norrköpings 
oljehamnar. Villkoret anses vara uppfyllt. 

Villkor 11 
Vid förändrad hantering av ämnen som kan utgöra fara för hälsa och miljö skall bolaget göra 
en riskanalys i god tid innan hanteringen påbörjas. Omfattning och innehåll i riskanalysen ska 
utformas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Kommentar: Vid förändrad hantering av ämnen som kan utgöra fara för hälsa eller miljö 
genomförs riskanalys enligt villkor 11. Skyddsombud bereds möjlighet att delta i 
framtagandet. 

Norrköpings Hamn har under 2018 återigen reviderat riskanalysen avseende 
ammoniumnitrat. Orsaken till revidering var att aktuell kund har aviserat en ökad mängd 
samtida lagringsmängd samt en ökad årlig hantering. Villkoret anses vara uppfyllt. 

Villkor 12 
Närliggande storskaliga kemikaliehanterare, som omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för 
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (s.k. Sevesolagen), skall 
informeras vid förändringar av kemikaliehanteringen i Norrköpings hamn. 

Kommentar: Norrköpings Hamn lämnade under 2017 in en tillståndsansökan om att få bedriva 
hamnverksamhet och hantera kemikalier (sevesoverksamhet). Närliggande storskaliga 
kemikaliehanterare har ingått i berörd samrådskrets. En avstämning har även skett avseende 
risker och dominoeffekter. Villkoret anses vara uppfyllt. 

Övrigt 

Villkor 13 
En energiplan för verksamheten i syfte att spara energi och minska den yttre miljöpåverkan 
från energianvändningen skall utarbetas i samråd med tillsynsmyndigheten. Planen skall 
inlämnas till tillsynsmyndigheten inom ett år från det att detta beslut vunnit laga kraft. 

Kommentar: En energiplan finns framtagen för 2018. Under året genomfördes dessutom en 
Energikartläggning i enighet med ”Lagen om energikartläggning i stora företag”. 
Energikartläggningen rapporteras separat till Energimyndigheten.  Villkoret anses vara 
uppfyllt. 

  



Villkor 14 
Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör skall detta i god tid dessförinnan 
anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall skall tas 
omhand på sådant sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Bolaget skall vidare i samråd 
med tillsynsmyndigheten utreda om förorenade områden, inklusive byggnader, finns på 
fastigheten och i sådant fall också ansvara för att efterbehandling sker. 

Kommentar: Under 2018 har kompletterande markundersökningar genomförts på fastigheten 
Triangeln 12 där Norrköpings Hamn tidigare bedrev verksamhet. Fastigheten är numera 
avyttrad. Dock återstår frågan kring markföroreningar. Diskussioner kommer inledas med 
nuvarande fastighetsägare för att utröna vem som ska genomföra efterbehandling och när 
denna ska utföras.  

Provtagningar av mark har även genomförts inför iordningställande av förrådsyta inom 
Pampushamnen samt inför byggnation av en ny personalbyggnad i oljehamnen i 
Pampushamnen. Båda dessa undersökningar påvisar halter understigande gällande riktvärden.  

I samband med utbyte av elmatningar till belysningstolpar i oljehamnen har provtagningar av 
mark genomförts. Resultaten påvisar halter av PAH:er överskridande MKM i två prover. 
Resultaten från provtagningen sparas och kommer ingå i den plan för undersökning som 
kommer tas för oljehamnen.  

Efter att Tegelmagasinet i Öhmansterminalen rivits genomfördes en miljöteknisk 
markundersökning. Undersökningen påvisade halter understigande gällande riktvärden.  

Villkoret anses vara uppfyllt. 

Villkor 15 
Verksamheten skall kontrolleras enligt ett av tillsynsmyndigheten beslutat kontrollprogram. 
Programmet skall bland annat ange hur utsläppen skall kontrolleras med avseende på 
mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Förslag till kontrollprogram skall insändas 
till tillsynsmyndigheten senast 1 november 2005. 

Kommentar: Norrköpings Hamn bedriver egenkontroll i enlighet med det kontrollprogram 
som upprättades 2017-05-16.  

Villkoret anses vara uppfyllt. 

8 Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar 
m.m. 

5 § 8. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra 
undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors 
hälsa. 

8.1 Oljeavskiljare – OFA 
Utsläpp till recipient från oljeavskiljare för oljeförorenat avloppsvatten, OFA, får som 
riktvärde ej överstiga 5 mg/l avseende opolära alifatiska kolväten. 



Under 2018 har det efter oljeavskiljaren i Oljehamnen inte inträffat några utsläpp till recipient 
som överstiger 5 mg/l opolära alifatiska kolväten. 

Den beräknade totala utsläppsmängden från oljeavskiljare, OFA, i Oljehamnen kan ses i 
tabell 2 nedan. 

Parameter Utsläppsmängd 
(kg) 

Ursprung  Recipient 

Extr. alifat ämnen 32,8 Gemensam 
oljeavskiljare 

Motala Ström 

Extr. aromat ämnen 41,7 ” ” 

Opolära alifat 
kolväten 

32,8 ” ” 

Tabell 2: Beräknad total utsläppsmängd till recipient från oljeavskiljare, OFA, i Oljehamnen. 

Ovanstående beräknade totala utsläppsmängd visar ett värsta scenario, då mätresultatet 
endast vid ett tillfälle (juni) under året visat på värden som överstiger laboratoriets 
rapporteringsgräns. Vid de tillfällen mätresultatet understiger rapporteringsgränsen har ett 
antagande gjorts om att utsläpps-koncentrationen den månaden är lika med 
rapporteringsgränsen (1 mg/l). 

Norrköpings Hamn ska enligt villkor 4 fortlöpande arbeta med att minska flödet av icke 
förorenat dagvatten till OFA-systemet. Flödet till OFA-systemet har under året minskat med 
cirka 7000 m3 jämfört med föregående år, se figur 2 nedan. Orsak till detta är förmodligen 
den torra sommaren och minskning av den totala mängden nederbörd under året.  

 

Figur 2: Flöde (m3) från OFA-systemet i Oljehamnen, beräknat värde.  

8.2 Buller 
WSP Akustik genomförde under 2017 en bullerutredning för att ge en samlad bild av 
ljudnivåerna inom hamnens samtliga geografiska delar och av alla bullerkällor (både direkt 
och indirekta). Syftet med utredningen var att utgöra underlag till pågående tillståndsprövning 
samt säkerställa efterlevnaden av villkor 9 i bolagets tillstånd.  

För att kunna visa verksamhetens miljöpåverkan i samband med pågående hamnflytt har 
beräkningar gjorts för tre scenarier, idag, 2017-2023 samt 2023 och framåt.  
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Utredningen har innefattat tidigare uppmätt ljuddata från fartyg som rapporterats som 
störande, närfältsmätningar av två referensfartyg (ett bulkfartyg och ett tankfartyg), 
maskinparken, länspumpar samt imissionsmätning vid närmaste bostadsområde, Lindö.  

Mätningarna och beräkningarna visar att Norrköpings Hamn uppfyller gällande riktvärden vid 
samtliga scenarion och i samtliga geografiska delar av hamnen.  

Norrköpings Hamn har under åren fått motta flertalet klagomål gällande buller från närmaste 
bostadsområde i Lindö. Klagomålen gäller främst fartyg vid oljehamnen och specifikt 
kajplatserna P1, P2 och P3.  Norrköpings Hamn har i dialog med boende under flera år 
försökt minska bullerbelastningen. Vid möten med boende i Lindö under 2018 kan 
konstateras att de numera är nöjda med situationen. Det som skett är att Norrköpings Hamn 
i dialog med boende och med lots (Sjöfartsverket) försökt anlägga fartygen vid P1 – P3 med 
aktern från Lindö vilket enligt de boende minskar bullerproblematiken.  

8.3 Luft 
COWI AB har under 2017 sammanställt, uppskattat samt beräknat emissioner till luft av 
NOx, SOx/svavel, VOC, PM10 och CO2 från hamnverksamheten. Källor som 
emissionsberäknats är fartyg, lastbilar, tåg och arbetsmaskiner samt diffusa utsläpp från 
cisterner i Ramshälls bergrumsanläggning vid lossning av petroleumprodukter och vid 
utlastning till lastbil samt fartyg.  

Baserat på de genomförda spridningsberäkningarna är den samlade bedömningen av 
verksamheten vid Norrköpings Hamn och de utsläpp till luft som förekommer enligt de olika 
scenarierna inte leder till några överskridanden av miljökvalitetsnormer för varken NO2, PM10 

eller SO2 i centrala delar av Norrköping eller Lindö.  

När verksamheten flyttas från Inre hamnen upphör utsläpp från den delen av Norrköpings 
Hamn som ligger närmast centrala Norrköping. Bedömningen är att denna åtgärd bidrar till 
förbättrad luftkvalitet. 

8.4 Tvätthallarnas vattenreningssystem 
Tvätthallen på Oceangatan och den nya tvätten på Öhmansterminalen har en 
reningsanläggning för tvättvatten. Reningsanläggningen består av ett biologiskt reningssystem, 
vilket inkluderar följande delar: 

− Sand- och slamavskiljare för grovslam, mekanisk slamsedimentering där partiklar 
sedimenterar och slam lagras. 

− Koalescensoljeavskiljare, eventuell olja separeras från vattnet. 

− Bioreaktor, biologisk rening. 

− Lamellavskiljare, slutrengöring samt bufferttank. 

− Provtagningsbrunn. 

Utgående vatten från reningsanläggningen leds till det kommunala spillvattennätet. 
Provtagning av anläggningarna sker under mars-april 2019 varför resultat från dessa 
provtagningar rapporteras antingen separat alternativt i miljörapport för 2019.  



8.5 Recipientkontroll 
Norrköpings Hamn är sedan 1 januari 2014 medlemmar i Motala Ströms Vattenvårdsförbund 
(MSV). MSV är ett samordnat recipientkontrollförbund vars medlemmar utgör olika 
verksamhetsutövare med påverkan på vattenmiljön.  

Förbundet har ett rullande kontrollprogram som tagits fram i samråd med Länsstyrelsen. 
Provtagningar och analyser sammanställs i årliga rapporter som tillhandahålles medlemmarna. 

  



9 Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och 
kontrollfunktioner 

5 § 9. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och 
kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.  

Nedan ges exempel på åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och 
kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer: 

− Monterat ny avfendring på ca 600 meter kaj Öhmansterminalen  

− Fortsatt utbyte av ventiler i produktledningar i Oljehamnen. 

− Ny kranräls på Öhmansterminalen. 

− Byggnation av ny verkstad samt tvätthall på Öhmansterminalen 

− Byggnation av skärmtak vid plats för uppställning av maskinpark på 
Öhmansterminalen. Uppställningsytan är även försedd med motorvärmaruttag samt 
oljeavskiljare.  

− Underhåll och rensmuddring. Karta nedan redovisar var underhållsmuddring har 
genomförts under 2018.  

  
Figur 3: Karta över genomförd (röd markering) underhållsmuddring under 2018.  

 



10 Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella 
driftstörningar, avbrott, olyckor m.m. 

5 § 10. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, 
avbrott, olyckor eller liknande händelser som inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra 
olägenhet för miljön eller människors hälsa. 

Under året har det inträffat ett antal händelser kopplat till spill/läckage av olja och bränsle. 
Dessa händelser är ofta av mindre karaktär och hanteras av egen personal på plats med hjälp 
av spillskyddsutrustning. Större händelser rapporteras vidare till tillsynsmyndigheten. Under 
2018 rapporterades ett tillbud (25 april) där ett externt fordon läckte diesel inne på hamnens 
verksamhetsområde. Räddningstjänsten tillkallades och läckaget kunde hanteras utan risk för 
miljö eller människors hälsa.  

Samtliga tillbud och olyckor hanteras i hamnens system TRIA där även orsak, åtgärder och 
utredningar etc förs in.  

11 Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska 
verksamhetens förbrukning av råvaror och energi 

5 § 11. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 
förbrukning av råvaror och energi. 

Nedan ges exempel på åtgärder som genomförts under året med syfte att minska 
verksamhetens förbrukning av råvaror och energi: 

− Fortsatt utbyte av belysning till LED-belysning för minskad energiförbrukning. 

− Fortsatt utbyte och komplettering av maskin- och fordonspark till mer 
miljövänlig/energieffektiva alternativ.  

− Fortsatt utbyte av dieseldrivna hydraulkranar samt truckar till eldriva varianter.  

− I samband med renovering av personalbyggnad Ramshäll byttes både dörrar och 
fönster mot mer energieffektiva alternativ.  

− Energikartläggning över hela verksamheten med identifierade åtgärder för att 
effektivisera energianvändningen. Genomförd enligt EKL föreskrifterna. 

− Ny verkstad och tvätthall Öhmansterminalen har ersatt äldre verksamhet 
(Stuvaregränd) vilket innebär mer energieffektiva lokaler med FTX system och 
bergvärme.  

12 Ersättning av kemiska produkter m.m. 
5 § 12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller 
människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga. 

Under året har bolaget arbetat vidare med att implementera det nya kemikaliesystemet. 
Bolaget har även arbetat med att riskbedöma samtliga kemikalier utifrån användningen.  

I samband med detta arbete har bolaget försökt minimera antalet produkter med samma eller 
liknande användningsområde.  Bolaget har även påbörjat arbetet med att se över vilka 
produkter som kan ersättas med andra som antas vara mindre farliga. 



13 Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet 
5 § 13. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall 
från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 

Norrköpings Hamn arbetar kontinuerligt med att förbättra avfallshanteringen och minska 
mängden avfall. Det avfall som uppkom under året från verksamheten omhändertogs av 
Renall AB.  

Bolaget har under året utrett möjligheterna med fullvärdig sortering av samtliga 
avfallsfraktioner inom hela hamnens verksamhetsområde. Arbetet fortsätter under 2019 och 
kommer då även att inbegripa det fartygsgenererade avfallet. Målsättningen med arbetet är att 
öka medvetenheten, förenkla hanteringen och därmed även öka avfallssorteringen.  

13.1 Mottaget avfall från fartyg 
Enligt beslut från 2018-02-28, dnr TSS 2016-1036, erhöll Norrköpings Hamn 
Transportstyrelsens godkännande av avfallshanteringsplan.  

Jämlikt 7 kap. 2 § Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (2001:12) om mottagning av 
avfall från fartyg rapporterar Norrköpings Hamn årligen till Sjöfartsverket de mängder som 
mottagits under verksamhetsåret. 

  



13.2 Redovisning av avfall 
Nedan ses de avfallsmängder som uppkommit i verksamheten under 2017. 

EWC-kod Avfallsslag Mängd/år 
(ton) 

Transportör Mottagare 

200399 Brännbart 439,82 Renall AB E.ON Värme 
Sverige AB 

160117 Blandskrot 61,32 Renall AB Lantz Metall 

200301 Osorterat 29,16 Renall AB RGS Nordic 

170107 Deponi 0 Renall AB RGS Nordic 

150101 Wellpapp 18,56 Renall AB Fiskeby 

200136 Lysrör/lysrörslampor 0,362 Sture Staafs Åkeri Tekniska Verken 
i Linköping AB 

 Asbest 1,16 Renall Häradsudden, 
Ragnsells 

 Möbler 0,3 Renall  

 Park och 
trädgårdsavfall 

6,54   

150107 Färgade 
glasförpackningar 

0,914 Renall AB Tidnings- och 
förpacknings-
insamlingen 

150107 Ofärgade 
glasförpackningar 

0,914 Renall AB Tidnings- och 
förpacknings-
insamlingen 

150101 Kontorspapper 3,38 Renall AB Tidnings- och 
förpacknings-
insamlingen 

150101 Pappersförpackningar 0,06 Renall AB Tidnings- och 
förpacknings-
insamlingen 

150102 Plastförpackningar 0,1 Renall AB Tidnings- och 
förpacknings-
insamlingen 

1050101 Tidningar 0,6 Renall AB Tidnings- och 
förpacknings-
insamlingen 

200138 Rent trä 18,14 Renall AB E.ON Värme 
Sverige AB 

 Avloppsslam 47,8 Renall AB Nodra, 
Slottshagens 
reningsverk 

 



  



13.3 Redovisning av mellanlagring av farligt avfall 
Nedan ses de mängder farligt avfall som har mellanlagrats under 2017. 

EWC-kod Avfallsslag Mängd/år 
(ton) 

Transportör Mottagare 

160107* Oljefilter 1,591 Sture Staafs Åkeri Tekniska Verken 
i Linköping AB 

080111* Färg/lack/lim 2,041 Sture Staafs Åkeri Tekniska Verken 
i Linköping AB 

160601* Blybatterier 0,18 Sture Staafs Åkeri Tekniska Verken 
i Linköping AB 

160504* Sprayburkar 0,278 Sture Staafs Åkeri Tekniska Verken 
i Linköping AB 

130208* Spillolja 2,592 Sture Staafs Åkeri Tekniska Verken 
i Linköping AB 

150202* Oljeabsorbenter 10,936 Sture Staafs Åkeri Tekniska Verken 
i Linköping AB 

160213* Elektronikskrot 0,645 Sture Staafs Åkeri Tekniska Verken 
i Linköping AB 

130501* Sandavskiljarslam 4 Renall AB Tekniska Verken 
i Linköping AB 

200133* Småbatterier 0,016 Sture Staafs Åkeri Tekniska Verken 
i Linköping AB 

160708* Oljehaltigt avfall 0,277 Sture Staafs Åkeri Tekniska Verken 
i Linköping AB 

130403* Sludge 454,98 Renall AB Svensk 
Oljeåtervinning i 
Västerås 

14 Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till 
olägenheter för miljön eller människors hälsa 

5 § 14. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker 
som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. 

Nedan följer exempel på åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana 
risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa: 

− Reviderat riskanalysen för hanteringen av ammoniumnitrat. 

− Byggt ny tvätthall och verkstad på Öhmansterminalen. 

− Renoverat personalbyggnad Ramshäll.   

− Bytt fendrar på Öhmansterminalen, 600 meter., samt kompletterat avfendringen på 
kajplats P2, Oljehamnen. 

− Ny kranräls på Öhmansterminalen. 



− Rökluckor utbytta på magasin K på Öhmansterminalen. 

− Väggar och golv i magasin för förvaring av farligt gods i Pampusterminalen 
renoverade för en säkrare hantering   

− För att förenkla och effektivisera lastning och lossning har sk. Autodock installerats i 
magasin K på Öhmansterminalen.   

− För att effektivisera hanteringen och för att minska och förkorta transporter har en ny 
port installerats i magasin J på Öhmansterminalen.  

15 Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de 
varor som verksamheten tillverkar 

5 § 15. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att kartlägga 
miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka 
åtgärder detta eventuellt har resulterat i. 

Ej aktuell för Norrköpings Hamns verksamhet. 

16 Bilageförteckning 

16.1 Årsrapport köldmedieanvändning 2018  Bilaga 1 


