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INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN - HÄSSELBYVERKET
För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor finns den så kallade
Sevesolagstiftningen. Sevesolagstiftningen ställer krav på att verksamheter som hanterar större
mängder farliga kemikalier ska ha en hög säkerhetsnivå. De verksamheter som omfattas av lagen
ska också informera allmänheten om de risker som finns i omgivningen och hur man bör agera
ifall det skulle ske en olycka.
Det finns två gränsnivåer inom Sevesolagstiftningen. Beroende på mängden farliga kemikalier
som verksamheten hanterar ställs därmed lägre eller högre krav på vilka åtgärdes som måste tas
för att minimera riskerna för olyckor. Hässelbyverket befinner sig på den lägre kravnivån enligt
Sevesolagstiftningen.

Ägare och verksamhetsutövare
Hässelbyverket ägs och drivs av AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, ett lokalt
energibolag som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget levererar värme och kyla till
cirka 10 000 kunder och en stor del av de som bor och verkar i Stockholmsregionen. Företaget
ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad.
Adressen till Hässelbyverket är Vassbrinken 5, 165 65 Hässelby.

Beskrivning av verksamheten vid Hässelbyverket
Hässelbyverket är ett kraftvärmeverk och en av produktionsanläggningarna i Fortum Värmes
Nordvästra fjärrvärmenät. Hässelbyverket förser cirka 40 000 hushåll i Hässelby, Vällingby,
Järvafältet, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna och Arlanda med värme och varmvatten. Elen
som produceras i anläggningen säljs till Nordpol och blir en del av den nordeuropeiska
elmarknaden.
De tre pannorna som är i bruk i Hässelbyverket har tillsammans en installerad tillförd
bränsleeffekt på 330 MW. Bränslet som används i Hässelbyverket är till största del biobränsle i
form av träpellets. Som stödbränsle används eldningsolja 5, vilket förvaras i bergrum och
dagcisterner. Det är den totala mängd eldningsolja 5 som gör att Hässelbyverket omfattas av
Sevesolagstiftningen på den lägre kravnivån.

Farliga ämnen som hanteras
Vid Hässelbyverket hanteras följande ämnen som omfattas av kraven i Sevesolagstiftningen:
•

Eldningsolja 5 (brandfarligt, giftigt och miljöfarligt).
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Information till allmänheten vid en allvarlig kemikalieolycka
Fortum Värme arbetar aktivt med att minska riskerna vid Hässelbyverket. Rutiner finns för hur
man ska agera vid nödläge, där ingår bl a att Räddningstjänsten ska tillkallas vid en eventuell
olycka och åtgärder ska sättas in för att begränsa följderna.
Om en olycka inträffar som innebär fara för allmänheten varnas allmänheten genom VMA
(Viktig Meddelande till Allmänheten). VMA innebär att det under minst 2 minuter ljuder en 7
sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad.
Om signalen ljuder ska allmänheten:
•

Gå inomhus.

•

Stänga dörrar, fönster och ventiler.

•

Lyssna på radio för mer information.

När faran är över signaleras Fara Över med en 30-40 sekunders lång signal.

Tillsyn
Länsstyrelsen i Stockholms län bedriver tillsyn över Hässelbyverket avseende kraven i
Sevesolagstiftningen. Under 2015 ändrades kravnivåerna i Sevesolagstiftningen vilket fick
följden att Hässelbyverket började omfattas av Sevesolagstiftningen. Länsstyrelsen har ännu inte
genomfört något tillsynsbesök. För ytterligare information om tillsynen går det bra att kontakta
Länsstyrelsen i Stockholms län, för kontaktuppgifter se nedan.

Ytterligare information
Mer information om Hässelbyverket kan fås av:
Fortum Värme - Hässelbyverket
Telefon växel: 08-671 70 00
Mail: kundservice@fortum.com
Länsstyrelsen i Stockholms län
Telefon växel: 010-223 10 00
Mail: stockholm@lansstyrelsen.se
Storstockholms brandförsvar
Telefon växel: 08-454 87 00
Mail: registrator@ssbf.brand.se
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