
3. Sårbarhetsbedömning av grannskapet 
Sårbarhetsanalysen syftar till att visa var det lokala samhällets svaga punkter finns 
och för att se hur dessa kan åtgärdas för att åstadkomma överlevnadsnivå i en 
krissituation. Beskrivningen av orten i jämförelsen med kommungenomsnittet ger 
en vägledning om grannskapets sårbarhet på en övergripande nivå. Eventuella 
ogynnsamma händelser som skulle kunna drabba områdena eller dess invånare 
diskuteras sedan fram. För att minska riskerna av att ogynnsamma händelser skall 
inträffa studerar man sannolikheten för att en händelse inträffar samt 
konsekvenserna för hur dessa händelser kommer att påverka människor, egendom 
och miljö. Med hjälp av Expertgruppens checklista och andra frågor har uppgifter 
samlats in från olika kommunala förvaltningar, företag, bostadsrättsföreningar, 
föreningar och boende i områdena. Uppgifterna har därefter sammanställts under 
följande huvudområden enligt metodhandboken: 
 
Ø Individuell säkerhet 
Ø Livsnödvändig försörjning 
Ø Viktiga samhällsfunktioner 
Ø Långsiktiga risker 
 
Sannolikheten för att en oönskad händelse inträffar har diskuterats och värderats 
enligt skalan: 1. mycket liten, 2. liten, 3. måttlig, 4. stor och 5. mycket stor. 
Konsekvenserna som de olika händelserna kan leda till för området har bedömts 
på samma sätt och värderats enligt skalan: 1. liten, 2. lindrig, 3. svår, 4. mycket 
svår och 5. katastrofal. 
 
För att lättare kunna bedöma sannolikheten av att någon ogynnsam händelse 
inträffar har vi systematiskt identifierat olika exempel på händelser som kan leda 
till oönskade konsekvenser. Frågor vi diskuterade var: 
 
Ø Hur kan en olycka ske? 
Ø Hur sannolikt är det att en olycka inträffar? 
Ø Hur sårbart är systemet? 
Ø Hur allvarliga blir konsekvenserna?  
 
 
 

Exempel på händelser kan vara, hur trafiken påverkar omgivningen i form av 
buller eller hur sannolikt är det att räddningstjänsten inte anländer till platsen i tid. 
De händelser som kan inträffa benämns A; B; C och så vidare. Därefter räknas det 
sammanlagda genomsnittsvärdet fram (se bilaga 3) och utgör en total 
riskbedömning för samtliga sårbarheter. Det genomsnittligavärdet förs in i 
riskmatrisen för området. Med detta tillvägagångssätt vill vi ge en tydligare bild 
över hur resultaten har kommit fram i riskbedömningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bild 26 Samhällshot och robusthet ”Expertgruppen”  
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3.1 Individuell säkerhet 
Den individuella säkerheten utgör en viktig del för grannskapets robusthet. 
Plötsliga händelser som kan drabba enskilda personer eller grupper av människor 
kan räknas till denna huvudgrupp i sårbarhetsbedömningen. Exempel på hot mot 
den individuella säkerheten kan vara utsläpp av farliga ämnen, buller, 
trafikolyckor eller andra yttre störningar. 
Bebyggelsestruktur, befolkningssammansättning, sociala förhållanden samt 
samhällets ”skyddssystem” exempelvis polis och räddningstjänst är viktiga 
områden som bör studeras för att bedöma robustheten för den individuella 
säkerheten i ett grannskap.
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Sårbarhetsfaktorer 
Ø Skadliga utsläpp 
Ø Buller 
Ø Radioaktivt nedfall 
Ø Personskador/olyckor 
Ø Insatser för räddningstjänst vid brand och olyckor 
Ø Brottslighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Expertgruppen för säkerhet och förvaltning, ny- och ombyggnad 
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3.1.1 Skadliga utsläpp 

Kalmar kommun 
År 1987 gjordes ett inventerings- och åtgärdsprogram över kolväteutsläppen i 
Kalmar. Projektets syfte var att kartlägga hantering, spridning och hälsoeffekter av 
lösningsmedel och andra kolväten i Kalmar kommun och tätort. Under våren 1992 
har en ny inventering och genomgång av kolväteutsläpp genomförts. Utsläppen av 
kolväte till luft i Kalmar tätort har minskat under de senaste fem åren och i princip 
halverats sedan 1988. Minskningen beror till stor del på de åtgärder som har 
genomförts vid industrierna. Trafikens utsläpp bedöms fortfarande vara 
oförändrade, men det är svårt att göra beräkningar av utsläppen från trafiken.  
De flesta utsläppen av klorerade kolväten har minskat eller upphört. Utsläppen av  
denna typ av lösningsmedel har minskat från 15 ton per år till 3 ton per år sedan 
1988. 2 

Farligt gods 
Transporter av farligt gods sker inom kommunen på vägarna; 25, 125, 137 samt 
E22:an. Farligt gods transporteras in till Kalmar stad på järnvägen, Södra vägen 
och Järnvägsgatan. De flesta transporter med farligt gods transporteras på väg och 
endast en liten del på järnväg. Exempel på farligt gods är ammoniak, svavelsyra, 
slakteriavfall och bensin. Farligt gods transporteras inte enbart på 
rekommenderade färdvägar. På grund av avsaknad statistik är det svårt att veta hur 
mycket som transporteras på sådana vägar. I Kalmar finns det inga lokala 
föreskrifter om vilka vägar som får trafikeras med last av farligt gods3. De 
vanligaste orsakerna till farligt godsolyckor är kollision med annat fordon eller 
urspårning på järnväg4. Enligt de riktlinjer som finns angivna i Boverkets skrift 
”Bättre plats för arbete” är skyddsavståndet längs med transportleder för farligt 
gods 100 meter. På flera ställen i kommunen ligger bostadsområden inom 
skyddszonen för vägarna. 
 

                                                             
2 Niklas Holmgren, Miljökontoret Kalmar kommun 

 
3 Farligt gods transporter i Kalmar, Mirja, Ranesköld 
4 Räddningsverket 1996 

Sårbarhet Djurängen  
Djurängen omges av starkt trafikerade vägar vilket ger upphov till de största 
luftföroreningarna i området. Risken för att människor påverkas av skadliga 
utsläpp i Djurängen bedöms vara stor. Ölandsleden och E22:an är 
rekommenderade färdvägar för farligt gods. Farligt gods transporteras både på 
Norra vägen och Tyska vägen. Kommunen saknar uppgifter om hur mycket och 
vilka ämnen som transporteras på dessa vägar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bild 28 Rekommenderade vägar för farligt gods är väg E22 och Ölandsleden. Den gula 
zonen kring vägarna visar skyddsavståndet 100 meter. 

 

DJURÄNGEN 

Norra Vägen 

Ölandsleden 

E 22 

Gasol 
Bensin 
Skydd 

Tyska vägen 



Riskbedömning Djurängen  
Sannolikhet: 3     Konsekvens: 4  
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Skadliga utsläpp från trafik 
B: Skadliga utsläpp från industri 
C: Risk för olycka med farligt gods 

Robusthetsåtgärder Djurängen 
Den största risken för att människor skadas allvarligt av skadliga utsläpp i 
Djurängen är om en olycka med farligt gods skulle inträffa, så att farliga ämnen 
läcker ut. Därför bör åtgärder vidtas för att förebygga eller lindra ett sådant tillbud. 
I första hand bör kommunen lokalisera de vägar som farligt gods transporteras på 
inom kommunen, samt kontrollera vilka ämnen som transporteras. Transporter 
med farligt gods bör styras till andra vägar, där konsekvenserna av en olycka blir 
så lindriga som möjligt. Risken för olyckor kan minskas genom att trafiktekniska 
åtgärder vidtas som exempelvis; hastighetsbegränsning, vägbreddning och hög 
standard på vinterväghållning. Vägräcken minskar risken för att fordonet kör av 
vägen. Särskilda uppställningsplatser för farligt gods bör anordnas.  

Sårbarhet Rinkabyholm 
Närheten till E22:an ökar utsläppen från biltrafiken till bostadsområdena. Risken 
för att skadas av skadliga utsläpp i Rinkabyholm bedöms vara större än för övriga 
delar i kommunen. På E22:an transporteras farligt gods nära inpå bebyggelsen. 
Enligt kommunens föreskrifter får ny bebyggelse inte tillkomma närmare än 100 
meter från väg där farligt gods transporteras. Trots föreskrifterna har nya bostäder 
tillkommit inom skyddsavståndet.  
 
Riskbedömning Rinkabyholm 
Sannolikhet: 2    Konsekvens: 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Skadliga utsläpp från trafik 
B: Skadliga utsläpp från industri 
C: Risk för olycka med farligt gods 

Robusthetsåtgärder Rinkabyholm 
De skadliga utsläppen kommer i huvudsak från trafiken. Kollektivtrafik bör 
utnyttjas i högre grad. Självförsörjning och lokalisering av service och 
arbetsplatser i närheten av bostaden kan minska transportberoendet och därmed 
utsläppen till miljön. Risken för en eventuell olycka med farligt gods kan minskas 
avsevärt om E22:an flyttas. Transporter med farligt gods bör i första hand 
transporteras på järnväg. Åtgärder som exempelvis bullerplank och vägräcke bör 
anordnas utmed E22:ans mest utsatta punkter.  

RINKABYHOL
M 

 

Skola Väg E 22 

Bensin 
Skyddszon 

Bild 29  Väg E22 är rekommenderad färdväg för farligt 
gods. Den gula zonen visar skyddsavståndet 100  
meter. 



3.1.2 Buller 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kalmar kommun 
Biltrafiken i Kalmar har en avgörande roll när det gäller bullerstörningar i miljön. 
Flygplatsens aktivitet ger också upphov till buller. Gränsen för acceptabel störning 
har i Kalmar satts till max 65 dBA för befintlig bebyggelse och 55 dBA för 
planerad bebyggelse utomhus. Inomhus är gränsen satt till 45dBA för befintlig 
bebyggelse och 30 dBA för planerad bebyggelse, i enlighet med Miljöplanen och 
regeringsbeslut från 1992. År 1994 var 727 personer i kommunen störda av 
trafikbuller, det vill säga med en nivå högre än 65 dBA. Boende längs med Norra 
vägen och Esplanaden i Kalmars centrala delar utgör mer än hälften av de 
bullerstörda. Enligt Vägverket skall man före år 2003 ha inventerat och åtgärdat de 
platser som har en bullernivå överstigande 65 dBA. Vägverket anser att riktvärdet 
är för högt och har satt som mål att sänka bullernivån i drabbade områden till 60 
dBA före år 20075

. 

Sårbarhet i Djurängen 
Djurängen omgärdas av trafikerade vägar som medför buller; E22:an, 
Ölandsleden, Norra vägen samt Tyska vägen. Tung trafik passerar området på väg 
till Berga industriområde. Trafiken bidrar till en hög bullerfrekvens för 
närliggande bebyggelse. Hastigheten på vägen har stor betydelse för bullernivån. 
Tillåten hastigheten är 110 km/h på E22:an och 70-90 km/h på Ölandsleden. Norra 
vägen och Tyska vägen ingår i stadens huvudnät och är också kraftigt trafikerade, 
hastigheten på vägarna är 70 km/h. Några exakta bullermätningar eller åtgärder 

                                                             
5 Kalmar kommun miljökontoret  

 

har inte utförts i området, trots att flertalet boende har klagat på störningar från 
främst E22:an och Ölandsleden. Vägverket bedömer att bullernivån inte överstiger 
65 dBA, därför prioriteras inga åtgärder i dagsläget. Vägverket menar att det finns 
andra områden i kommunen som är mer utsatta för bullerstörningar och därför 
skall prioriteras i första hand.6   

Riskbedömning Djurängen  
Sannolikhet: 4  Konsekvens: 3  
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Buller från väg- och flygtrafik 

Robusthetsåtgärder Djurängen 
En utvärdering av bullernivån bör göras för att åtgärder som minskar störningarna 
skall kunna vidtas. Genom att sänka hastigheten eller avlasta vissa leder på de 
sträckor som passerar bebyggelsen kan bullerstörningarna minskas. Ytterligare 
åtgärder kan vara att uppföra bullerplank eller planteringar. En förbättring av 
husens fasadisolering, fönster och ventiler minskar bullerstörningar inomhus. 
Genom att byta vägbeläggningen kan bullernivån sänkas med upp till 4 dBA7. 

                                                             
6 Kalmar kommunmiljökontoret 

7 Vatten och samhällsteknik AB 

”Sett ur ett  robusthetsperspektiv’” 
 Buller är ett av våra största miljö- och hälsoproblem. Buller definieras som "icke 
önskat ljud" och då kan bullerproblemet inte enbart beskrivas i decibel. Det 
oönskade ljudet kan bero på typen av bullerkälla, mottagningsförhållanden och 
människans känslighet.  
(Källa: Miljökontoret, Gävle kommun) 



 

 

 

 

 

 

 

Bild 30 E22:an Rinkabyholm 

Sårbarhet Rinkabyholm 
Vägtrafikbullret från E22:an upplevs som mycket störande för flertalet boende 
främst i tätorten. Längs med vägen är det ett hundratal hus som ligger så nära som 
30 meter från vägen där de boende är påtagligt störda av buller.  
Hastigheten på vägsträckan som passerar Rinkabyholm varierar mellan 50 och 70 
km/h. Den stora andelen tung trafik bidrar också till höga bullernivåer. Buller från 
E22:an sprider sig och påverkar även bebyggelsen på Boholmarna. Bullret från 
Väg 25, där trafiken har en hastighet på 110 km/h, stör samhällets västra delar. 
Från kommunens sida finns en önskan om att på sikt flytta E22:ans nuvarande 
sträckning förbi Rinkabyholm. Det finns planer på att dra vägen nordväst om 
Rinkabyholms tätort, vilket skulle vara till fördel för de boende som idag störs 
mest av bullret. Det finns en risk för att boende i områdets nordvästra del kommer 
att utsättas för bullerstörningar.8  

                                                             
8 KG Edman, Vägverket, Kalmar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 31 Kartan visar bullerstörda områden I Rinkabyholm. Inom det mörkgrå området 
överstiger bullernivån 55 dB A 
 
Riskbedömning Rinkabyholm 
Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3 
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Buller från vägtrafik 

Robusthetsåtgärder Rinkabyholm 
På E 22:ans östra sidan finns en bullervall, men denna ger inte tillräckligt skydd 
för att minska bullernivån i Rinkabyholm. I flera av fastigheterna har ljudisolerade 
fönster satts in vilket ger minskade bullerstörningar inomhus. Planerna på att flytta 
E22:an och låta den passera nordväst om tätorten skulle innebära en förbättring av 
bullersituationen. Rinkabyholm får på så sätt en möjlighet att expandera i öster. En 
omdragning av vägen bidrar dessutom till andra positiva effekter för de boende. 
Bullerplank eller vegetation mot bebyggelsen är en möjlig åtgärd för att minska 
störningarna. 

 

Väg E22 

Väg 25 

Förslag  till ny 
vägsträckning  

 



3.1.3  Radioaktivt nedfall 
 
 
 
 
 
 

Sårbarhet för Kalmar Djurängen och Rinkabyholm 
Kalmar ligger ungefär sju mil från Oskarshamn. Säkerheten vid Oskarshamns 
kärnkraftverk är hög. Beredskapsscenarier utförs med jämna mellanrum för att 
omhänderta eventuellt läckage och stänga in det på platsen. Det finns 
beredskapsplaner inför katastrofsituationer. Hela byggnaden består av fem olika 
barriärer, som omsluter förvaringen av radioaktiva ämne. Oskarshamn är indelat i 
två riskzoner med utgångspunkt från byggnaden, en inre zon på sju kilometers 
radie och en yttre zon på 1,5 mils radie. Skulle det av någon anledning uppstå en 
läcka är sannolikheten stor att det skall påverkar Kalmar. Konsekvenser för 
människan och miljön i dess omgivning kan bli förödande. I Kalmar fungerar 
Jenny Nyströms skola som uppsamlingsplats för personer från närliggande 
kommuner i händelse av en olycka eller katastrof. Sannolikheten är större för att 
en olycka ska inträffa från kärnkraftsreaktorer på andra sidan Östersjön,  
exempelvis kärnkraftverket Ignalina i Estland. Eftersom säkerheten inte är lika 
stor där.9 
 
I Tjernobyl beräknas 15 000-30 000 människor ha omkommit som en direkt följd 
av kärnkraftshaveriet 1986, 100 000 människor fick evakueras och området 
kommer att vara obeboeligt i hundratals år. I Sverige finns fortfarande områden 
med förhöjd radioaktivitet efter Tjernobylolyckan. Skador till följd olyckan har nu 
börjat visa sig bland Sveriges befolkning.10.  

Riskbedömning Djurängen Rinkabyholm 
Sannolikhet: 1      Konsekvens: 5 
 
 

                                                             
9 Anders Petterson OKG 

10 Barometern,2001 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  Bild 32 SMHI 
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Internationellt 
B: Nationellt 
C: Regionalt 

Robusthetsåtgärder Kalmar Djurängen och Rinkabyholm 
Beredskapsplaner finns i Oskarshamn och de boende inom skyddszonerna har 
tillgång till batteridrivna radioapparater. Batteriernas duglighet kontrolleras inte 
regelbundet vilket minskar säkerheten. Det är av stor vikt att informera Kalmar 
kommuns invånare om de larmsystem som slås på vid en kärnkraftskatastrof och 
hur man som invånare ska agera. Vid radioaktivt utsläpp måste ventiler och 
fönster till bostaden stängas. Den åtgärd som eliminerar risken för radioaktivt  
nedfall är att helt avveckla kärnkraften och införa andra alternativ för produktion 
av elkraft. Länsstyrelsen i Kalmar län ansvarar för upprättande av handlingsplan. 

” Sett ur robusthetsperspektiv” 
En kärnkraftsolycka kan ge förödande konsekvenser långt från själva 
olycksplatsen. Dödligheten är stor för människor, djur och växtlighet som kommer 
i kontakt med höga halter av radioaktiva ämnen. 

 



3.1.4 Personskador, olycksfall 
 
 
 
 
 
 

 

Kalmar kommun 
I Kalmar kommun finns ett länssjukhus och 46 vårdcentraler jämnt fördelade inom 
kommunen. Det finns katastrofplaner på samtliga akutsjukhus och vårdcentraler i 
landstinget. Vid en stor olycka eller katastrof räcker inte de ordinarie 
sjukvårdsinsatserna till. En sådan situation kräver förstärkning, omfördelning och 
samordning av resurser. I händelse av en stor olycka kommer det att uppstå brist 
på ambulanser. Det finns tre mobila uppsamlingsplatser i landstinget i samverkan 
med räddningstjänsten. Uppsamlingsplatserna kan upprättas var som helst i 
Kalmar län. Vissa vårdcentraler har en särskild plan för att kunna ta emot lindrigt 
skadade från en stor olycksplats, i väntan på att de kan transporteras till 
akutsjukhus. Stationerna i Kalmar kommun som tar emot skadade vid större 
katastrofer är; Stensö, Lindsdal, Ljungbyholm och Smedby.11  
Utryckningstiden för ambulans är 90 sekunder. Insatstiden inom tätorten är mellan 
10 och 30 minuter. (se karta sid 41). De vårdcentraler som har utryckning inom 
kommunen är Lindsdal och Ljungbyholm. Det finns fyra ambulansbilar inom 
Kalmar, tre dygnsbilar och en dagbil.12 
Få trafikolyckor polisrapporteras inom staden. Av de trafikolyckor som inträffar är 
de flesta viltolyckor. Någon enstaka dödsolycka har inträffat på E22:an. 

Sårbarhet i Djurängen 
I Berga centrum ligger den närmaste vårdcentralen för de som bor i Djurängen. 
Djurängen ligger inom tätorten och insatstiden är normalt tio minuter men det har 
inträffat att ambulansen anlänt senare. Anledningen till detta är att ambulansen har 

                                                             
11 Bengt Palmer,Beredskapsplanerare, Kalmar 

12 Gert Fransen, ambulanschef, samt ambulanspersonal 

blivit stående på Stensövägen vid järnvägskorsningen upp till tio minuter. Detta 
kan få katastrofala följder. De trafikolyckor som har inträffat i bostadsområdet har 
inte orsakat allvarligare skador eller dödsfall. På E22:an och Norra vägen har det 
däremot inträffat svårare olyckor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 33. Kritisk järnvägskorsning 

Robusthetsåtgärder Djurängen 
Sårbarheten kan minskas i området genom att utbilda fler i första hjälpen och 
hemvärnsombud. Kalmar kommun bör se över möjligheterna att förbättra 
järnvägskorsningen, ett alternativ kan vara en tunnel eller viadukt. Detta innebär 
kostsamma investeringar men kostnaderna bör ställas mot de allvarliga 
konsekvenser som kan uppstå. För att förhindra viltolyckor är viltstängsel en 
möjlig åtgärd. 

”Sett ur  robusthets perspektiv” 
Två kritiska tidsintervaller: ambulansens utryckningstid samt den tid det tar att 
nå en akutmottagning. Det är viktigt att det finns specialutrustade ambulanser 
tillgängliga, och att  det finns utbildad första hjälpen kunniga med 
hemskyddsombud i grannskapet.  
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Sårbarhet i Rinkabyholm, Boholmarna och Dunö 
I Rinkabyholm finns det distriktssköterska och barnavårdscentral med mottagning 
på vardagarna. De boende i Rinkabyholm tillhör Smedby vårdcentral som ligger 
tre kilometer nordväst om Rinkabyholm. 
Insatstiden beräknas vara 10 minuter till Rinkabyholm, Boholmarna och Dunö. 
Framkomligheten kan försvåras för ambulansen till Boholmarna vid ett avbrott på 
någon av broarna som förbinder öarna, eller om vattennivån höjs vid sundet. I 
händelse av att en olycka inträffar på E22:an kan detta blockera infarterna till 
Dunö och Boholmarna. En blockering av rondellen vid Karlsro på E22:an 
försvårar ambulansens framkomlighet till samtliga områden. 
De flesta trafikolyckorna I Rinkabyholm inträffar på E22:an. Under en 
femårsperiod har ett dödsfall inträffat på vägen. Flera större fordon har kört av 
E22:an och hamnat på gång och cykelvägen vid södra gångtunneln mot Dunö.13 

Robusthetsåtgärder Rinkabyholm 
Sårbarheten i områdena kan minskas med fler utbildade i första hjälpen och 
hemskyddsombud. Det är möjligt att transportera med båt till Dunö och 
Boholmarna om vägarna skulle blockeras. En viktig robusthetsåtgärd är att 
ambulans, räddningstjänst och kommunens väg- och gatukontor samarbetar i 
upprättandet av beredskapsplaner. 

                                                             
13 Riskanalys, Kalmar kommun Räddningstjänsten,1995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bild 34. Karta över Sårbarhetspunkter i Rinkabyholm, Boholmarna och Dunö 
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3.1.5 Insatser för räddningstjänst vid brand och olyckor. 
 
 
 
 
 
 
 

Räddningstjänst 
Med räddningstjänsten menas insatser som görs för att förebygga, hindra och 
begränsa skador på människor, egendom eller i miljön vid en olyckshändelse. 
Brand- och räddningsstyrkor finns i Kalmar, Påryd, Rockneby och Voxtorp. 
Kravet på insatstid bestäms av den bebyggelsetyp som finns i den aktuella 
tätorten. Omvänt kan insatstiden styra typ av bebyggelse vid nyetablering.(se 
bilagan 2) 

Kommunal beredskap 
Den kommunala räddningstjänstens ansvarsområde är enligt lag att hindra och 
begränsa olyckshändelser som innebär skadeverkningar, för liv, egendom eller 
miljö. Olyckor kan vara brand, trafikolycka, ras, giftigt utsläpp eller 
översvämning. Det bör poängteras att insatsernas kostnader ska stå i rimlig 
proportion till de värden som står på spel.14  
 
I kommunen finns det ungefär 50 000 skyddsrumsplatser som är belägna i Kalmar 
centralort och Smedby, vilka är de enda utpekade skyddsområdena.  

                                                             
14 Riskanalys Kalmar kommun Räddningstjänst, 1995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Sett ur  Robusthets perspektiv” 
Bränder är den vanligaste orsaken till räddningstjänstens utryckningar. 
Brandvarnare borde vara obligatorisk i varje hem för att förhindra onödiga 
olyckor med svårare konsekvenser. 
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Kalmar kommun 
Insatstiden för räddningstjänsten ligger mellan 10 och 30 minuter inom Kalmar 
kommun (se karta sid 41). I de flesta fall håller räddningstjänsten insatstiden. Det 
inträffar ibland att  resurser inte räcker till, då får räddningstjänst från angränsande 
kommuner rycka in. Av denna anledning vill räddningstjänsten i Kalmar undvika 
exploatering av ny bebyggelse på avlägsna orter tillexempel i Trekanten. 
 
Brandpostnät finns utplacerade i alla tätorter. Dessa har man från och med år 2000 
markerat med röd flagga för att kunna säkerställa och lätt finna dem vid 
snöbeläggning. Under -90 talet har en viss utglesning av antalet brandposter skett 
samtidigt som mindre ledningsarea har accepterats i syfte att förbättra 
vattenkvaliten och därigenom erhålla lägre skötsel och underhållskostnader. 
 
I Kalmar kommun finns det fyra krigsbranddammar som är 30 meter i diameter 
och rymmer var och en 400 000 liter vatten. Dammarna byggdes på 60-70-talet 
och är nyligen besiktade. (Se karta sid 43) 
 
Inom Kalmar kommun finns ett hemskyddsvärn vilken har som främsta uppgift att 
ställa i ordning skyddsrum och bistå människor med råd och anvisningar för att 
klara sig i nödlägen. Hemskyddet utgörs av tre samverkansområden och ett 30-tal 
hemskyddsområden i vilka det skall finnas ungefär 150 gruppchefer och 
hemskyddsområden när detta är fullt uppbyggt. Det finns ett avtal mellan 
civilförsvaret och räddningstjänst som innebär att övningar skall ske vartannat år. 
 
I Kalmar finns särskilda anläggningar vilka ingår i Räddningstjänstlagen, § 43,  
de är: oljehamnen, flygplatsen, och Draken (fjärrvärmeanläggning). (förklaring, se 
bilaga 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personskador per olyckstyp; Trafikolyckor 1 död. 9 svårt skadade och 29 lindrigt skadade 
Brand i byggnad svårt skadad. 
 
Det förebyggande och begränsande skyddet som planeras i våra byggnader tar inte 
hänsyn till att branden anläggs med hjälp av brandfarlig vara eller startar som ett 
resultat av ett bombattentat eller dylikt. Det innebär att de riskbedömningar som 
ligger till grund för samhällsbyggandet kan vara orealistiskt med hänsyn till det 
tilltagande samhällsvåldet. Idag bedöms allmänt att var tredje brand är anlagd. 
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Sårbarhet i Djurängen 
Djurängen omgärdas av starkt trafikerade vägar; E22:an i väster, Norra vägen i 
öster, Tyska vägen i norr samt Ölandsleden .i söder. Om en farligt gods olycka 
skulle inträffa finns stor risk att det drabbar de boende. I områdets närhet finns ett 
flertal bensinmackar som utgör hot vid en eventuell brand. I Djurängens norra och 
nordvästra del ligger industrier som gränsar till bostadsbebyggelsen, industrierna 
brukar brandfarliga ämnen som olja och gasol. Ny bebyggelse som tillkommit på 
90-talet ligger några meter från riskfyllda verksamheter. Gasten är en stor 
gasoltank som ligger väster om Djurängen med ett skyddsavstånd på 400 meter. 
Tanken kommer så småningom att tas bort, men idag fraktas det gasol hit på 
E22:an och järnväg. För Djurängen bedöms insatstiden vara högst tio minuter.  
Vid brand är det upp till varje medborgare att ha ett brandlarm installerat, vilket är 
svårt att bedöma hur det föreligger bland hushållen i Djurängen. Det finns 
brandlarm med sprinklersystem i serviceboendet som ligger i 
bostadsrättsföreningen Trädgården. 

Riskbedömning Djurängen  
Sannolikhet: 2    Konsekvens: 3 
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats. 
 
A: Anlagd brand 
B: Självantändning/explosion 
C: Skogsbrand 
D: Insatstid 
 
 
 
 
 
 
 

Robusthetsåtgärder Djurängen 
Om en större brand antänds i Djurängen finns det vatten att tillgå från närbelägna 
krigsbranddammar; Berga industriområde, Funkabo norr om Djurängen, Oxhagen 
samt en närbelägen vattensamling vid gamla industriområdet nordväst om 
Djurängen. Det är viktigt att källare vind och andra utrymmen inspekteras av 
invånarna för att minska risken för brand. Brandlarm och brandsläckare bör finna i 
såväl som lägenhet, villa som allmänna utrymmen. Offentliga lokaler bör ha 
direktlarm till brandstationen. Frågor kring skyddsavstånd bör utredas i samband 
med industri och farlig verksamhet vid exploatering av bebyggelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Bild 36 Karta över reservbranddammar 
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Sårbarhet Rinkabyholm, Boholmarna och Dunö. 
I Rinkabyholm finns det många äldre trähus som kan utgöra en risk vid brand. Vid 
infarten till västra Rinkabyholm ligger en bensinmack mindre än 50 meter från ett 
daghem och bostadshus. En brand eller olycka vid bensinmacken kan ge upphov 
till explosion och orsaka katastrofala följder för personer i omgivningen. 
I Rinkabyholms brandpostnät finns det risk för att trycket på vattnet inte är 
tillräckligt. Vid en sådan situation kan vattnet ledas genom brandbilarnas tankar 
för att öka trycket. En brandbil rymmer i normala fall 3000 liter vatten, vissa bilar 
rymmer 11000 liter. Det finns också bogserbara slangar som gör det möjligt att ta 
vatten från havet.15. 

Riskbedömning Rinkabyholm, Boholmarna och Dunö 
Sannolikhet: 2  Konsekvens: 3 
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Anlagd brand 
B: Självantändning/explosion 
C: Skogsbrand 
D: Insatstid 

Robusthetsåtgärder Rinkabyholm 
Brandvarnare och brandsläckare måste finnas i varje hem och offentliga lokaler. 
Sprinklersystem och direktlarm är förknippat med höga kostnader men är åtgärder 
som bör finnas i framförallt offentliga lokaler. En gemensam beredskapsplan 
måste upprättas i grannskapet vid brand eller annan händelse. Det är viktigt att 
brandvarnare och larmsystem kontrolleras regelbundet av både räddningstjänst 
och invånarna i områdena. 

                                                             
15 Kalmar räddningstjänst, Paul Bremer, kommunal beredskapsplanerare 

Räddningstjänst/Ekonomi 
Det totala antalet larm till räddningstjänsten är ungefär 600 per år, av dem utgör 
hälften brandlarm. Sjukhuset står för en tredje del av larmen. Nettokostnaderna för 
räddningstjänsten uppgick år 2000 till 27 miljoner kronor. 
För att få bukt med så kallade ”onödiga larm” debiterar räddningstjänsten 3 700 
kronor till den eller de som har larmat räddningstjänsten utan att det har förelegat 
behov. Det finns idag direktkopplade larm till brandcentralen med ungefär 1 
brandlarm /dag. Det är främst industrier-, sjukhus och större varuhus som är 
direktkopplade till brandstationen. I personalstyrkan inom räddningstjänsten ingår 
det åtta personer i utryckningsjour/dygn. 
 
Sveriges kommuner är sedan 1995 indelade efter olika risknivåer. Ekonomiskt 
innebär denna indelning att Kalmar kommun tilldelas 100 000 kronor i 
grundbidrag och 8 kronor per invånare, vilket blir ungefär 500 000 kronor per år 
av staten. Pengarna går till beredskaps investeringar i Kalmar kommun.16 

                                                             
16 Kalmar räddningstjänst, Paul Bremer, kommunal beredskapsplanerare 



3.1.6 Brottslighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalmar kommun 
Kalmar kommun ligger högst i länet när det gäller brottslighet. Det kan bero på 
bland annat ökad social segregation, öppnandet av internationella gränser och 
drogmissbruk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Källa: Polismyndigheten i Kalmar) 

 
 
I Kalmar har polisen tre huvudlag som är ute och patrullerar dagligen, varje 
huvudlag består av åtta personer. Polisen i Kalmar måste ofta arbeta över hela 
länet eftersom poliskåren i över lag är underbemannad. Oftast inträffar detta under 
sommarmånaderna på grund av ökad aktivitet samt många turister. Det händer att 
polisen tvingas prioritera mellan ”enkla-” respektive ”grövre brott”. De ”enkla 
brotten” gäller i första hand egendomsbrott och de ”grövre” våldsbrott. 
Indragningen av ”närpolis” har minskat möjligheterna för polisen att arbeta med 
brottsförebyggande åtgärder bland barn och ungdomar i skolorna. Detta är något 
som polisen gärna vill återinföra men det saknas ekonomiska resurser. 
 
Securitas är det största vaktbolaget i Kalmar. Vaktbolag anlitas endast för 
industriområden, sjukhus eller andra offentliga byggnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrammet visar en ökning av brott i de flesta tätorter, en minskning är i tätorterna- 
Rockneby, Vassmolösa, och Läckeby (Källa: Polismyndigheten i Kalmar, Bo Sjöberg)  
 

”Sett ur robusthetsperspektiv” 
För att förhindra kriminella tendenser i staden eller grannskapet krävs en 
positiv social kontroll. Ett samarbete mellan skola, fritidsverksamhet, 
föreningsliv, polis, socialtjänst och samhällsplanerarna är viktig för att 
kunna uppnå ett långsiktigt och bestående resultat i våra samhällen. 
 

Vanligaste brottsorter i länet
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Sårbarhet i Djurängen 
I Djurängen är brottsligheten låg i jämförelse med andra stadsdelar och orter i 
Kalmar. Enligt polisen i Kalmar är Djurängen en lugn, trygg och väl fungerande 
stadsdel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sårbarhet i Rinkabyholm 
Rinkabyholm är ett lugnt samhälle med få anmälda brott.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid en jämförelse mellan Rinkabyholm och  Djurängen kan  man tyda en starkare social robusthet i 
Rinkabyholm.17 

                                                             
17 Bo Sjöberg Kalmar polismyndighet 

Riskbedömning Djurängen och Rinkabyholm 
Sannolikhet: 1     Konsekvens: 3  
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
A: Våldsbrott 
B: Inbrott 

Robusthetsåtgärder för Djurängen och Rinkabyholm 
Det krävs en ökad medvetenhet om vikten av förebyggande åtgärder. Orsakerna 
måste angripas lokalt, där problemen finns. Brottsligheten är ett av de största 
hoten som allmänheten upplever idag. Brott leder i många fall till olyckor som 
anlagda bränder och skadegörelser. Regeringen har därför tagit fram ett nationellt 
brottsförebyggande program. Det nationella programmet består av tre delar: 
Ø Berörda inom alla samhällssektorer skall i högre grad än idag, beakta 

konsekvenserna av deras beslut och åtgärder de kan få på brottsligheten. 
Ø Lagstiftningen och myndighetsarbetet inom det kriminalpolitiska fältet skall 

utvecklas och effektiviseras. 
Ø Åtgärder skall vidtas för att stödja och främja det medborgerliga 

engagemanget och samverka mellan olika aktörer i brottsförebyggande syfte. 
Riskerna för brott som våld, skadegörelse stöld och andra sociala problem kan 
minskas med en omsorgsfull social planering av närmiljön. Områden där 
människor bor och vistas dygnet runt inger en ökad känsla av trygghet. 
Brottsförebyggande och trygghetsskapande effekter bör få större betydelse såväl 
vid planering av ny bebyggelse som vid om- och tillbyggnader i befintlig miljö. 
Två strategier utmärker det brottsförebyggande arbetet: 
Ø Strategier som syftar till att påverka omständigheterna i själva situationen, 

exempelvis genom att försvåra för brottslighet och göra dem mindre 
lönsamma. 

Ø Strategier som har för avsikt att minska motivationen för att begå brott.18 
 
Kontinuerlig samverkan mellan skolor, föreningsliv, fritidsverksamhet, föräldrar 
och myndigheter bör beaktas och bedrivas för att öka den sociala kontrollen. I 
brottsförebyggande syfte bör polisen informera och föreläsa i skolorna.  
Belysning på allmänna platser är en viktig och trygghetsförhöjande faktor. 
Inbrott i bostaden kan motverkas genom ökat samarbete mellan grannar.  

                                                             
18 Riskhantering i ett samhällsperspektiv, Räddningsverket, 1998 
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De vanligaste brotten som har begåtts de fem senaste 
åren är cykel och bilstölder 



3.2. Livsnödvändig försörjning 
Innefattar händelser som kan hota hela grannskapet. De tekniska 
försörjningssystemen för el, värme och vatten är under normala förhållanden 
tillförlitliga. Men de är sårbara, vilket kan påvisas från praktiska erfarenheter och 
teoretiska studier. Olyckshändelser, haverier, oväder och sabotage kan lamslå en 
hel kommun. Oftast har samhället en beredskap för krissituationer som kan 
komma att drabba den livsnödvändiga försörjningen. Om samhället drabbas i stor 
utsträckning och resurserna är hårt ansträngda kan det få katastrofala följer för 
samhället. Sårbarheterna kan minskas genom att vidta åtgärder som ökar 
leveranssäkerheten, kompletterande reservsystem samt åtgärder som minskar 
medborgarnas känslighet för avbrott. 19  

Sårbarhetsfaktorer 
Ø Vatten 
Ø Livsmedel 
Ø Värme 
Ø El 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
19 Expertgruppen för säkerhet i förvaltning, ny- och ombyggnad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Bild 37 Vindkraftverk 

 



3.2.1 Dricksvatten 
 
 
 
 
 
 
 

Kalmar Kommun 
Vattenförsörjningssystemet i Kalmar är storskalig. Storskaliga system innebär en 
sårbarhet eftersom många människor kommer att drabbas om systemet slås ut. 
Produktionen av dricksvattnet sker framför allt i Nybroåsen, denna försörjer  
90 %, och närmare 50 000 av kommunens invånare. Av Kalmars tätorter har 
Halltorp, Påryd och Tvärskog egna dricksvattensystem och täkter. 
Infiltrerat vatten från Hagbyån tillsammans med naturligt grundvatten i Nybroåsen 
utgör råvattnet för Kalmars dricksvattenförsörjning, 50 % utgörs av infiltrerat 
vatten i åsen och 50 % är naturligt grundvatten. 
Totalt produceras 5,8 miljoner kubikmeter vid Skälby Vattenverk per år, vilket 
motsvarar 184 liter per sekund. Vattenförbrukningen i kommunen uppgår till 309 
liter per person och dag, därav går 46 % av förbrukningen till hushållen, resten går 
till industrier och bevattning. 
 
Nybroåsen har stora tillgångar av dricksvatten som dessutom är av mycket god 
kvalitet. Den naturliga grundvattentillgången i Nybroåsen är inte tillräcklig att 
täcka nuvarande försörjningsbehov. Därför sker en förstärkning av grundvattnet 
genom konstgjord infiltration av ytvattnet. Nybroåsen kan utnyttjas i mycket större 
utsträckning än idag för infiltration av dricksvatten. Ytvatten som infiltreras måste 
vara av bra kvalitet. Åsens kapacitet för infiltration är tillräcklig för att försörja 
flera kommuner i sydöstra Sverige. Flertalet kommuner i sydöstra Sverige, Växjö, 
Karlskrona, Emmaboda, Lessebo och Torsås, har diskuterat möjligheterna att 
anordna ett regionalt vattenförsörjningssystem. Vissa områden finns utpekade som 
presumtiva vattentäkter men det saknas en handlingsplan med program för en 
utbyggnad av framtida behov.20 

                                                             
20 Kalmar Vatten & Renhållning AB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Sett ur robusthetsperspektiv” 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och kraven på renhet och driftsäkerhet är 
höga. För att öka robustheten för dricksvattenförsörjningen måste vattentäkterna 
skyddas från farliga utsläpp. Reservtäkter och reservaggregat för el minskar 
sårbarheten för systemet. 

Vassmolösa 

 

Bild 38. Nybroåsen 
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Vattenverk 
Skälby är det största vattenverket i Kalmar kommun, de mindre vattenverken är 
Ljungbyholm och Bottorp. Från vattentäkterna pumpas råvatten i särskilda 
ledningar till vattenverken varifrån det via slutna rörsystem distribueras som 
dricksvatten till konsumenterna. Råvatten från de olika källorna tas in till 
vattenverket och samlas i en gemensam inkommande ledning. Vattnet leds via 
lågreservoarer till ett svalltorn. Därifrån pumpas vattnet, via en hydrofor, ut på 
nätet och till vattentornet.  

Ledningssystem 
Inom Kalmar tätort rundmatas vattnet i dubbla ledningar. På vissa ställen i 
kommunen finns så kallade flaskhalsar där matningen endast sker från ett håll. I 
områden med enkla ledningar är distributionen av vatten mer sårbar vid avbrott. 
Distributionssystemen kontrolleras regelbundet och underhålls i förebyggande 
syfte för att öka säkerheten.  

Avbrott 
Det är ovanligt med större avbrott i dricksvatten försörjnings systemet. Den 
vanligaste orsaken till avbrott är större eller mindre läckor i ledningssystemen, 
vilket oftast drabbar enstaka hushåll eller bostadsområde. Mest utsatta är äldre 
bostadsområden med äldre ledningar. Det händer att systemet utsätts av förhöjda 
bakteriehalter, vilket försämrar dricksvattnets kvaliteter. Förhöjda bakteriehalter 
förekommer inte särskilt ofta eftersom vattnet tas från grund vattentäkt och håller 
en god temperatur. 

Risk för sabotage 
Ett sabotage mot vattensystemet skulle kunna orsaka förödande konsekvenser för 
vattenförsörjningen i hela Kalmar kommun. För personer med kännedom om hur 
systemet fungerar är sabotage ett lätt ingrepp. I dagens läge finns känsliga och 
oskyddade punkter vid täkten. 

Elavbrott 
Det finns fem reservoarer samt vattentornet i Kalmar kommun. Distribueringen är 
beroende av elkraft för att fungera. 

Vid elavbrott finns det reservkraft, men det kan ta tid innan det kommer igång. 
Under tiden kan vattnet i reservoarerna användas, men det räcker endast någon 
dag..21  

Reservtäkter 
Det finns reservtäkter ute på vissa orter som användes för 
dricksvattensförsörjningen innan det stora systemet togs i drift. Täkterna är en 
reservkapacitet som skulle kunna utnyttjas vid ett längre avbrott. Reservtäkterna 
kräver åtgärder innan de kan tas i bruk. De reservvattentäkter som finns för den 
kommunala vattenförsörjningen kan inte ens för en kortare tid tillgodose 
kommunens behov.  

Nybroåsens skydd 
Det finns legala möjligheter att skydda Nybroåsen för den framtida 
vattenförsörjningen. – Nuvarande och framtida vattentäkter skyddas genom 
vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter med stöd av vattenlagen (VL)22 
 
Skyddet av Nybroåsen är inte tillräcklig för att skydda åsen mot exploatering som 
kan utgöra risker och hot mot dricksvattenförsörjningen. Länsstyrelsen i Kalmar 
anser att Nybroåsen bör betraktas som ett riksintresse med stöd av 
Naturresurslagen. Kommunen har påbörjat arbetet med att utarbeta ett 
skyddsområde för de så kallade ”kärnområdena”, där de bästa förutsättningarna 
för infiltration och uttag av grundvatten är mycket goda. De största hoten mot 
vattenförsörjningen är grustäkter, oskyddade vägar, transport och förvaring av 
petroleumprodukter samt bekämpningsmedel. Trots att den nya E22:an har tagits i 
bruk kommer den nuvarande vägsträckningen att utgöra ett starkt hot mot 
vattentäkterna. Det finns dubbla tätskikt på den nya sträckningen men ytterligare 
åtgärder måste vidtas som tätning av diken och bortledning av dagvatten. Om en 
trafikolycka inträffar och får till följd att farliga ämnen läcker ut vid vattentäkten, 
skulle det kunna förstöra vattnet i åsen. 23 Nybroåsen har en förhöjd halt av 
markradon. Radonhalten i vattnet utgör ingen risk däremot innebär det att gasen 
som avges vid vattenspolning kan vara skadlig. 24 
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22 www. h.lst.se 

23 ÖP 1999, Kalmar kommun 

24 Niklas Holmgren, Kalmar kommun 



Sårbarhet Djurängen 
I Djurängen matas vattnet från två håll i en så kallad ringmatning, vilket ökar 
driftsäkerheten. Så länge det stora vattenförsörjningssystemet i Kalmar fungerar är 
risken liten för att invånarna i Djurängen blir utan vatten. 
Dricksvattenförsörjningen i Kalmar kan drabbas av avbrott till följd av ett längre 
elavbrott, bakteriologiska föroreningar av dricksvattnet i distributionsnätet eller 
sabotage. Det finns dessutom en risk för att förorening av Nybroåsens 
grundvattentäkt sker eftersom skyddet av åsen inte är tillräckligt. 

Riskbedömning Djurängen  
Sannolikhet: 3    Konsekvens: 4  
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Sabotage 
B: Förorening av dricksvatten 
C: Skada på vattenledning 
D: Farligt godsolycka 

Sårbarhet Rinkabyholm 
Nästan alla hushåll i Rinkabyholm är anslutna till det kommunala 
vattenledningsnätet. Något enstaka hushåll hämtar vatten från egen brunn. För 
Rinkabyholm tätort gäller samma rundmatning som i Kalmar tätort. Matningen 
sker från två håll, vilket ökar driftsäkerheten om läcka eller avbrott sker på den 
ena av ledningarna. Boholmarna och Dunö matas från ett håll och ledningarna går 
sjövägen. Om en ledning här drabbas av avbrott blir hushållen utan vatten. Kalmar 
Vatten och Renhållning AB har tankbilar som kan köras till plats för att distribuera 
vatten till hushållen. 
I Rinkabyholm finns inga kommunala brunnar. För de privata brunnarna på öarna 
och i kustbandet kan det finnas risk för saltvatteninträngning. Risken för att 
invånarna på Boholmarna och Dunö drabbas av ett kortare avbrott i 
dricksvattenförsörjningen är större i jämförelse med Kalmar tätort där vattnet 
ringmatas. Det finns en risk för att skadliga ämnen skulle kunna tränga in i 
vattenledningssystemet genom olyckshändelse eller sabotage. En större olycka på 
E22 :an vid Nybroåsen med giftiga utsläpp skulle kunna ödelägga vattentäkten. 
Detta skulle drabba Rinkabyholm hårt i samma utsträckning som hela Kalmar 
kommun. 

Riskbedömning Rinkabyholm  
Sannolikhet: 3  Konsekvens: 4  
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Sabotage 
B: Förorening av dricksvatten 
C: Skada på vattenledning 
D: Olycka 

Robusthetsåtgärder Djurängen/Rinkabyholm 
Det är mycket viktigt att förstärka skyddet av åsen för att säkra framtida behov av 
dricksvattenförsörjning i kommunen, och eventuellt regionens. Ett ökat 
utnyttjande av Nybroåsen för vattenförsörjning förutsätter således tillgång till en 
större mäng ytvatten av bra kvalite för infiltration. I detta avseende är det viktigt 
att också ytvattenresurserna som kan komma ifråga för vattenförsörjningen 
omfattas av skyddsåtgärder. I första hand måste kommunen ta fram en 
beredskapsplan för hur ett ökat framtida behov av dricksvatten skall kunna 
tillgodoses. Eftersom det finns planer på att producera dricksvatten till 
omkringliggande kommuner så är det mellankommunala arbetet viktigt i denna 
fråga. Anläggningar eller verksamheter som kan försämra möjligheterna för 
framtida vattenförsörjning bör inte tillåtas inom skyddsområdet för Nybroåsen 
eller Hagbyån. Nybroåsen bör utses som riksintresse för att förstärka dess skydd. 
Ytterligare skyddsåtgärder bör vidtas kring E22:an vid Nybroåsen och Hagbyån 
för att motverka risken för sabotage. De tidigare använda kommunala 
vattenbrunnarna bör kartläggas för att studera möjligheten att kunna rena vattnet i 
dem. Kommunen bör se över möjligheten att utse reservvattentäkter. Det är 
mycket viktigt att det finns reservkraft vid vattenverket så att vatten kan 
distribueras även vid elavbrott. I händelse av vattenavbrott behövs en beredskap 
med reservvattentankar som kan placeras ut i orterna. För Rinkabyholm såväl som 
Djurängen bör kommunen se över möjligheterna att anlägga en gemensam brunn 
för dricksvatten, för att överlevnadsnivå skall kunna uppnås i ett krisläge. Alla 
måste ta ansvar när det gäller att minska onödig förbrukning av dricksvatten. För 
att undvika transporter med petroleumprodukter bör på sikt uppvärmning med 
petroleumprodukter upphöra inom kärnområden. 



3.2.2 Livsmedel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hot mot livsmedelsförsörjning 
Svenska jordbruksföretag har idag den näst sämsta lönsamheten av länderna inom 
EU. I händelse av att smittsamma sjukdomar och epidemier skulle få fäste i 
Sverige så kommer detta att slå hårt mot Sveriges jordbruk och mot möjligheterna 
till ökad självförsörjning inom Sverige. Om epidemier som exempelvis ”Mul och 
klövsjukan” skulle drabba Sverige skulle det ge svåra konsekvenser i form av brist 
på kött, mängder av kadaver som måste tas om hand samt jordbruk som kanske 
tvingas lägga ner sina verksamheter. Det krävs nationella insatser och ett 
internationellt samarbete för att förhindra spridning av sjukdomar inom och 
mellan olika länder. Det finns idag särskild lagstiftning som ger myndigheter stora 
befogenheter för kontroll av livsmedel och bekämpning av missbrukad import. 
Internationellt är OIE, Office Internationale Des Epizooties, den högsta instansen 
för utformning av regler för kontrollen. De regler som finns får inte missbrukas i 
handelspolitiskt syfte. 
Under senare år har det skett en ökad import av olika livsmedel från exotiska 
länder. Det bidrar i och för sig till att kulturer knyts samman och att ett större 
utbud i matväg erbjuds. Men det kan också innebära en risk eftersom kraven på 
djurhållning i exempelvis Afrika, Asien och Sydamerika skiljer sig från oss i 
västvärlden. ”Under de senaste åren har det skett en markant ökning av antalet 
incidenter med biologisk och kemiska ämnen”25.  

                                                             
25 www.foa.se 

Kalmar kommun 
Livsmedelspriserna i Kalmar tillhör de högsta i landet enligt mätningar gjorda av 
konsumentverket. Det finns en stark önskan om att öka konkurrensen inom 
dagligvaruhandeln. Kommunen har planer på att planlägga för en lågprisbutik med 
livsmedel i anslutning till Norra vägen i Kalmar. 
 
I Kalmar kommun finns det gott om stora arealer av bördig jordbruksmark och 
skog. Förutsättningarna för odling är goda för att bedriva självförsörjning av 
livsmedel inom kommunen. Kustvattnen i kommunen är inte tillräckliga för att 
tillgodose behovet av fiskeprodukter. Mängden livsmedel som produceras av 
jordbruken i Kalmar kan tillgodose behovet av flertalet produkter. Kött, mjölk, 
ägg, kyckling och ost exporteras till andra delar av landet. Kalmar län har flest 
mjölkkor och medelbesättningen på 37 kor är bland landets högsta. 26 
De största livsmedelsproducenterna i kommunen är Arla, Scan och KLS. Det finns 
dessutom charkuteritillverkning, tillverkning av färdiglagad mat, bageri, slakteri, 
osttillverkning, och bryggeritillverkning. Livsmedelsindustrin ligger främst inom  
tätorten. 
 
I händelse av att Sverige isoleras så att importen av livsmedel upphör kan landet 
klara matförsörjningen i ungefär ett år. Vid minskad livsmedelproduktion och vid 
försvårad eller utebliven import så kommer hela Sverige att påverkas av detta. Om 
en enstaka kommun eller ett län skärs av från övriga landet blir situationen 
katastrofal om självförsörjning av livsmedel inte kan uppnås inom kommunen 
eller länet27.  

Sårbarhet Djurängen och Rinkabyholm 
Livsmedelsförsörjningen i Kalmar och Djurängen är beroende av att transporterna 
fungerar. Det finns gott om jordbruk i Kalmar kommun och län vilket ger goda 
förutsättningar för självförsörjning. Djurängen ingår till största del i Kalmar tätort, 
därför är odlingsmöjligheterna begränsade inom området. I både Djurängen och i 
Rinkabyholm finns en närbutik med ett litet utbud av varor. Till skillnad från 
Djurängen är de boende i Rinkabyholm beroende av bil eller kollektivtrafik för att 

                                                             
26 Länsstyrelsen i Kalmar län 
27 Ylva Jerhamre på Försvarets forskningsanstalt 
 
 

”Sett ur robusthetsperspektiv” 
Ett livsmedelsystem som är robust innebär att det skall finnas tillgång till 
odlingsmark, skogar och vatten av god kvalitet i stadens eller grannskapets närhet. 
Små ytor för odling är också betydelsefulla. En kommun som så långt som möjligt 
är självförsörjande på livsmedel är viktig ur robusthetssynpunkt. Ett robust 
livsmedelssystem värnar om de ekologiska och småskaliga jordbruken. 



kunna göra större inköp. Människor i Djurängen och Rinkabyholm är helt 
beroende av staden för att tillfredställa sin försörjning av livsmedel, med undantag 
av de som har gård och kan tillgodose sina behov under en kortare tid 

Riskbedömning: Djurängen och Rinkabyholm 
Sannolikhet: 2  Konsekvens: 4 
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Biologiska stridsmedel 
B: Smittospridning 
C: Naturkatastrofer 
D: Transporter 
E: Datahaveri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 39 Djurängen  

Robusthetsåtgärder Kalmar, Djurängen och Rinkabyholm 
Det är viktigt att det Svenska jordbruket i framtiden bygger på slutna kretslopp 
och till viss grad självförsörjning av livsmedel. Betydande ansträngningar görs 
idag för att uppmuntra till ett ekologiskt jordbruk som tar hänsyn till den 
biologiska mångfaldens värden. Samtidigt kvarstår en ekonomiskt och 
miljömässigt besvärande överproduktion av livsmedel. För att minska 
transporterna, höja kvalitén och sänka priset på livsmedel bör produktionen ske så 
nära konsumenten som möjligt28. Det kan vara svårt för invånarna i Djurängen att 
bli självförsörjande av livsmedel eftersom tillgången till odlingsbar mark är 
begränsad. I området finns ett antal kolonilotter och små växthus. Större möjlighet 
till att odla sin mat i området ökar kraven på mer och bättre förvaringsutrymmen. 
Den traditionella matkällaren har ofta försvunnit i flerfamiljshusen och ersatts med 
exempelvis cykelförråd. Införandet av jordkällare eller förråd med frys är ett 
alternativ för förvaring av maten i Djurängen. 
I Rinkabyholm är tillgången till odlingsbar mark större. Möjligheten till att öka 
självförsörjningen med gemensamma odlingar ses som goda. Detta förutsätter att 
man gemensamt äger eller arrenderar odlingsbar mark. För att öka 
självförsörjningen bör den lokala produktionen öka i kommunen, genom att 
exempelvis bostadsrättsföreningar upprättar avtal med närliggande jordbruk. 

                                                             
28 Sverige 2009- förslag till vision, Boverket 

 



3.2.3 Värme 

 
 
 
 
 

Kalmar Kommun 

Fjärrvärme 
I Kalmar kommun försörjs 16 000 hushåll, mer än 60 % av samtliga hushåll, med 
fjärrvärme. Den totala effekten som produceras är 330 GWh per år.  
Fjärrvärmen i Kalmar är ett storskaligt system och mycket sårbart ur 
robusthetssynpunkt, eftersom ett avbrott drabbar många hushåll. 
Fjärrvärmesystemet började byggas ut på –70 talet, utbyggnaden pågår ständigt 
och efterfrågan ökar. I områden med enbart villor blir effekttätheten låg och en 
utbyggnad av fjärrvärme i sådana områden anses därför inte vara ekonomiskt 
lönsamt. 
Huvudanläggningen för produktion av fjärrvärme ligger i kvarteret Draken med en 
total effekt är 100 MW. I anläggningen finns en panna på 35 MW som eldas med 
träpulver, tre pannor om vardera 25 MW för gas och oljeeldning, en värmepump 
som tar hand om spillvärmen från Kalmars renade avloppsvatten på 13 MW samt 
en elpanna på 12 MW. Diagrammet nedan visar andelen av olika bränsletyper som 
används för produktionen av fjärrvärme vid Draken.  
Från och med 1990 började man elda med träspån I fjärrvärmeverket.  

Fjärrvärmeverkets reservanläggningar: 
• Dvärgen Reservcentral i Norrliden som drivs med olja 30 MW. 
• Länssjukhuset PC, hyrd panneffekt, som drivs med olja 20 MW 
• KLS, hyrd panncentral, som drivs med 7 MW flis och 6 MW olja 
• Lindsdal som drivs med olja effekten är 6 MW 

 
 1980 1987 1996 1997 1998 
Fjärrvärmeproduktion,GWh, 
Bränslefördelning 

- 247 317 353 307 

Biobränsle - 3 55 66 64 
Spillvärme - 19 16 17 22,5 
Gas - 1 21 6 6,5 
Olja 100 17 7 10 6 
El - 3 1 1 1 
Kol - 57 - - - 
 
Nyckeltal för miljövärdering 
Svavel           kg/GWh          925  636     21    26      16      
Kväveoxid     kg/GWh  705  425   216   212     187 
Koldioxid      ton/GWh  337  281     70     50     35 
Stoft               kg/GWh    88    22     10      16      6 
Aska              ton/GWh     0,1     9,9       0,8       1      1 

Källa: Nyckeltal för miljövärdering, Kalmar Graninge Energi AB 

Mikronät 
I Kalmar kommun finns det några mindre centraler med lokala nät: 
• Ljungbyholms mikronät: 1,45 GWh som värmer skola, daghem och 

ålderdomshem. Bränslet består av bricketter.  
• Smedby: 300 hushåll värms med biogas som utvinns från Moskogens 

avfallsanläggning, 7,12 GWh.  
• Enliden: 0,87 GWh 
• Kalmar hamn: 1,28 GWh 
• Hagby: 0,78 GWh 

Avbrott 
Större avbrott i fjärrvärmenätet kan vintertid leda till svåra påfrestningar i 
samhället. Bostäder och andra lokaler riskerar att bli utkylda. Vid kall väderlek 
kan vattenledningar frysa sönder. Det finns också risken för att sprinklersystem 
sätts ur funktion. Risken för bränder kan öka då många kommer att elda i 
provisoriska anläggningar för att få värme. 
 

”Sett ur robusthetsperspektiv” 
Klimatet i Sverige gör att vi är mycket beroende av hur värmeförsörjningen 
fungerar. För att uppnå överlevnadsnivå vintertid är uppvärmningen av 
våra bostäder en livsnödvändig försörjning.  



Det uppstår ibland brott på fjärrvärmeledningarna vilket oftast beror på 
korrosionsskador, äldre ledningarna drabbas oftare av brott. Under år 2000 
inträffade två avbrott. Ett avbrott i värmeförsörjningen beror oftast på ett samtidigt 
elavbrott som gör att cirkulationspumparna i nätet stannar. Det finns dieseldrivna 
reservaggregat som då kan sättas in. Reservkraften räcker inte mer än några dagar 
och vid ett längre elavbrott kan detta innebära svåra konsekvenser för driften av  
fjärrvärmenätet. Vid avbrott i huvudcentralen Draken sätts en eller flera av 
reservanläggningar igång. Eftersom nätet är utformat med ringmatning försörjs 
områdena från två håll. Arbetet som krävs för att åtgärda ett avbrott tar mellan 6 
och 12 timmar. Det finns transportabla oljepannor som kan köras ut på plats för 
tillfällig uppvärmning av bostäderna. 
Vid extremt kalla vintrar klarar huvudanläggningen för fjärrvärmeproduktion kyla 
ned till minus 18 grader. Vid lägre temperaturer måste reservanläggningarna 
användas. Träpulver som används för värmeproduktionen vid Drakens central 
levereras från Nybro och Sävsjö varje dag. Lagret av spån vid anläggningen 
Draken räcker i ca 3 dygn.29. 
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Sårbarhet Djurängen  
De flesta hushållen i Djurängen förutom ett hundratal villor är anslutna till 
fjärrvärmenätet. Effektförbrukningen för fjärrvärmen i Djurängen är ca 20 GWh 
per år. Anledningen till att samtliga villor inte har fjärrvärmeanslutning beror på 
att de idag har direktverkande el som uppvärmning. Kostnaderna för ombyggnad 
för att kunna ansluta sig till fjärrvärmen är höga för de enskilda hushållen. Den 
största delen av fastigheterna i industriområdet har ingen anslutning till 
fjärrvärmenätet. En orsak till detta kan vara att industrier som bedriver produktion 
får skatteminskningar om de värmer sina fastigheter med olja. Detta försvårar 
konkurrensmässigt möjligheterna att anlägga fjärrvärme i området. 
 
Volvo industrierna värmer sina lokaler med gasol. På sikt kommer distributionen 
av gasol att upphöra i Kalmar. Fjärrvärmesystemet i Djurängen är dubbelriktat så 
att värmen kan distribueras från två håll. Vid avbrott på ledningarna mellan 
anslutningen till Draken stängs ledningen till och reservanläggningen Dvärgen 
sätts in. Tiden för denna omkoppling uppgår till mellan 6 och 12 timmar. Under 
omkopplingstiden kan transportabla oljepannor ställas ut och värma fastigheterna. 
Fjärrvärme är ur ett ekonomisk och ekologiskt perspektiv en bra form för 
bostadsuppvärmning. Ur robusthetssynpunkt är storskaliga system som 
fjärrvärmenätet i Kalmar mycket sårbart eftersom samtliga anslutna hushåll 
kommer att drabbas vid ett långvarigt avbrott. 

Riskbedömning Djurängen  
Sannolikhet: 2 Konsekvens: 4  
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Sabotage 
B: Oljeransonering 
C: Brott på fjärrvärmeledning 
D: Transport av fjärrvärme 
E: Extrem kyla 
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Källor för fjärrvärmeproduktion år 2000 i Kalmar 



Robusthetsåtgärder Djurängen 
Fjärrvärmeverket är beroende av att elförsörjningen fungerar. En 
reservkraftsanläggning för att kunna pumpa vattnet till hushållen borde vara av 
hög prioritet för att säkra värmeförsörjningen i en krissituation. Storskaliga system 
i kombination med mindre enheter och lokal produktion ökar robustheten. I 
Djurängen skulle ett längre avbrott på elförsörjningen ge mycket svåra 
konsekvenser för de boende. Det finns ingen handlingsplan för en sådan situation. 
En beredskapsplan för en eventuell långvarig krissituation bör upprättas för 
området. Några samlingslokaler bör utses till värmestugor, där det skall vara 
möjligt att värma lokalerna med reservkraft eller vedeldade spisar. 
Jordvärmepumpar skulle kunna vara ett möjligt alternativt för att värma 
samlingslokalerna. 

Sårbarhet Rinkabyholm 
Fjärrvärmenätet är inte utbyggt i Rinkabyholm. Det finns inte heller några planer 
på att bygga ut det eftersom bebyggelsen till största del består av villor och det 
därmed inte anses vara kostnadseffektivt. 
Samtliga hushåll i Rinkabyholm har egen värmeförsörjning och värmer med olja, 
el eller briketter. Ungefär 20 % av hushållen använder el för uppvärmning av 
bostäderna. Många hus i Rinkabyholms samhälle är byggda på –70 talet då 
uppvärmning med olja var vanligt i fastigheterna.  
Vid elavbrott drabbas inte enbart eluppvärmda hus utan även pannor som eldas 
med olja, eller andra typer av bränsle, eftersom samtliga förbränningsaggregat är 
beroende av el för att fungera. Många hushåll har möjlighet att elda med ved i 
kakelugnar eller öppna spisar, vilket minskar sårbarheten något. För långvariga 
avbrott under vinterhalvåret blir konsekvenserna katastrofala för människorna i 
området. Det är i första hand gamla, sjuka och barn som kommer att drabbas 
hårdast av en sådan händelse. 

Riskbedömning Rinkabyholm  
Sannolikhet: 2 Konsekvens: 4  
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Sabotage 
B: Oljeransonering 
C: Extrem kyla 
D: Elavbrott 

Robusthetsåtgärder Rinkabyholm 
Det är viktigt att det finns en beredskapsplan för området inför ett längre elavbrott 
i händelse av en krissituation vintertid. Några större samlingslokaler i området 
skulle kunna utses, och fungera som, värmestugor vid krissituationer. Alternativa 
Uppvärmningssätt som exempelvis jordvärme, solfångare och vedeldade 
braskaminer skulle kunna värma dessa lokaler året runt.  
Satsningar på forskning, för att kunna utveckla en utbyggnad av de förnyelsebara 
energikällorna, bör prioriteras på nationell nivå. Med ekonomiska styrmedel kan 
samhället styras mot en ökad användning av förnyelsebara energikällor.  
 
 
 



3.2.4 Elförsörjning 
 
 
 
 
 

 

Kalmar kommun 
Elanläggningar kan komma att utgöra olycksrisker som brand, explosioner i 
kraftverk, ställverk och transformatorer. Avbrott i elförsörjningen kan leda till 
olyckor när elmatningen till reglerutrustningen, larm och pumpar försvinner. 
Vintertid kan elavbrott leda till utkylda byggnader när elvärme eller 
pumputrustning slås ut.30 
I Kalmar kommun finns ingen produktionsanläggning för elkraft. 
Råkraftnätet med 400 kV genom Sverige transformeras i Nybro ned till 132 kV. 
Denna 132 kV ledning går vidare till en fördelningsstation i norra Kalmar 
kommun och är därmed kommunens enda inmatningspunkt. Från denna 
fördelningsstation transformeras elen ned till tre stycken 50 kV ledningar. 
Graninge Kalmar Energi och Miljö AB försörjer Kalmar stad med energi och 
levererar el till närmare 22 000 kunder, 430 GWh/år. De tar emot högspänd energi 
från regionnätet till de tre mottagningsstationerna. I mottagningsstationerna sker 
en transformering till en mer lätthanterlig spänningsnivå på 50 kV. De tre 
mottagningsstationerna är belägna vid Norrliden, Lindö samt vid södra infarten till 
Kalmar. Var och en av stationerna försörjer var sitt område i Kalmar. 
Vid utslagning av en av dessa transformatorer, kan elförsörjningen till området ges 
via de övriga två i drift. Om en akut situation uppstår och två av transformatorerna 
är ur drift, så kan endast en transformator att ersätta de andra två.  
Från mottagningsstationerna transporteras elen vid 10 kV till närmare 200 
nätstationer för att sedan via ett lågspänningsnät distribueras till kunderna. 
Nätstationerna är byggda med upp till tre stycken transformatorer. Dessa är 
uppförda som friliggande byggnader. Det är möjligt att koppla in reservkraft till 
dessa transformatorer. Risken för avbrott på 10 kV ledningar är 1,5 tillfälle per år 
och för lågspänningsnätet ungefär ett tillfälle per vecka. Målet för  medel-
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avbrottstiden i staden har satts till mindre än 20 min per kund och år. Under år 
2000 var medelavbrottstiden för störning 4 min per medelkund. Dessa värden 
gäller för Kalmar Energi och Miljö AB. Kostnaderna för kunden blir avsevärt 
högre för att åstadkomma en högre driftsäkerhet. Länssjukhuset har egna 
dieseldrivna reservkraftaggregat. Elnätet övervakas i ett kontrollrum i Kalmar, där 
finns också all information samlad. Om ett fel i nätet uppstår kan det snabbt 
lokaliseras under förutsättning att datasystemen är i drift.  
Elkraftsnätet i Kalmar stad är ringmatat. De allra flesta ledningarna i Kalmar 
ligger nedgrävda under stadens trottoarer vilket minskar risken för sabotage. Detta 
kan däremot ge upphov till att människor påverkas av magnetfältet från 
ledningarna31.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sydkraft försörjer närmare 21 000 kunder med elkraft i Kalmar kommun, utanför 
tätorten. Inmatningspunkten från Svenska kraftnät är densamma som för Graninge 
                                                             
31 Kalmar Graninge Energi och Miljö AB, Urban Bergsell 

De tre försörjningsområdena i Kalmar tätort

 

Bild 40. De tre elförsörjningsområdena i Kalmar tätort 

”Sett ur robusthetsperspektiv” 
Samhällets funktion och människors välfärd är i hög grad beroende av fungerande 
energisystem. Elenergi är det i särklass viktigaste energislaget för vårt samhälle. Det 
flesta av samhällets viktiga försörjningssystem är beroende av elkraft för att fungera. 
Källa: Räddningsverket 
 



Kalmar Energi och Miljö AB. För Sydkrafts del transformeras spänningen ned i 
olika etapper. Ledningarna 130 kV till 50 kV är ringmatade, och näten från 50 kV 
och nedåt är radialmatade. Nätet utanför tätorten kan liknas vid vägsystemens 
uppbyggnad. Möjligheterna att ringmata blir svårare längre ut i periferin. 
Ledningsnätet utanför tätorten är till största del luftburet. De största ledningarna 
på 50 kV är trädsäkra vilket innebär att det finns en bred skogsgata på var sida om 
ledningsgatan. De övriga ledningsgatorna är inte trädsäkra vilket orsakar mycket 
problem vid oväder. Vid extrema vädersituationer kan totalstopp inträffa i 
ledningsnätet på grund av att träd faller på ledningarna. Reparationsarbetet för att 
åtgärda felen brukar ta tre till fyra timmar. 
Sydkraft har som mål att hålla en medelavbrottstid på två timmar per kund och år. 
Det beror till stor del på vädrets makter om detta mål skall kunna uppfyllas. Vid 
ett större elavbrott kan Sydkraft koppla in reservkraft på vissa punkter. Det är 
besvärligare att reparera fel på el nätet i staden jämfört med nätet på landsbygden 
eftersom ledningarna i staden ligger under marken. Däremot är det luftburna 
ledningsnätet på landsbygden mer utsatt och drabbas oftare av brott32. 

Alternativa energikällor 
Kalmar kommun saknar alternativa källor för energiförsörjning som exempelvis 
vindkraftverk, vattenkraftverk, solceller. 

Sårbarhet för Djurängen 
Driftsäkerheten i Djurängen kan normalt anses vara mycket hög. Ringmatningen 
av elen i området minskar risken för avbrott och därmed minskas sårbarheten. 
Eftersom nätet ligger under mark är ledningarna inte känsliga för oväder på 
samma sätt som luftburna ledningar. Avbrott inom fördelnings samt 
lågspänningsnätet innebär inga större konsekvenser för de boende eftersom dessa 
avbrott kan åtgärdas under relativt kort tid. Ett avbrott på 130 kV ledningen till 
fördelningsstationen i Norra Kalmar kommun skulle däremot ge mycket allvarliga 
konsekvenser för de boende i Kalmar. En stor sårbarhet är att det endast finns en 
inmatningspunkt samt avsaknad av lokal energiproduktion i kommunen. En 
allvarlig krissituation, som skulle kunna slå ut råkraftnätet, skulle ge mycket svåra 
konsekvenser för hela kommunen och dess invånare. Kalmar skulle inte klara sin 
elförsörjning eftersom lokal energiproduktion saknas. I området finns inga 
reservkraftsaggregat. 
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Riskbedömning Djurängen  
Sannolikhet: 2   Konsekvens: 4   
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Sabotage/naturkatastrofer 
     avbrott på huvudledning 
B: Korta avbrott i distributionsnätet 
     Kalmar Energi AB  
C: Långa avbrott, stamnätet  
     Kalmar Energi AB  

Sårbarhet för Rinkabyholm  
I Rinkabyholm försörjs de boende med elkraft från Sydkraft. Elen dras fram i 
radialmatade nät, de är inte ringmatade. Detta ökar sårbarheten jämfört med 
Kalmar stad. Matningen till Rinkabyholm sker från ett håll, om denna ledning 
drabbas av avbrott blir det strömavbrott i hela området. För Rinkabyholms 
samhälle finns det möjligheter att koppla om strömmen om ett arbete måste 
utföras eller om ledningen drabbas av avbrott. För Boholmarna och Dunö saknas 
möjligheter till detta. När ett avbrott sker på grund av oväder, eller att ett arbete 
måste utföras, blir de boende utan elförsörjning under tiden för reparationsarbetet.  
Luftburna ledningar som inte är trädsäkra gör att sannolikheten för avbrott är stor, 
särskilt vid kraftiga oväder då träd ofta faller över ledningarna. Tiden för 
reparation vid avbrott på grund av oväder uppgår till mellan tre och fyra timmar. I 
Rinkabyholm förbrukas 30 kWh per kund och dygn fördelat på ett helt år. På 
vintern är förbrukningen högre än på sommarhalvåret. 



Riskbedömning Rinkabyholm  
Sannolikhet: 2     Konsekvens: 4  
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Sabotage/naturkatastrof 
     avbrott på huvudledning 
B: Korta avbrott i distributionsnätet 
     Sydkrafts ledning 
C: Långa avbrott, stamnätet  
     Sydkrafts ledning 

Robusthetsåtgärder 

Elenergin är det viktigaste energislaget i vårt samhälle.33 Samtliga 
infrastruktursystem är beroende av el för att fungera. Elförsörjningens säkerhet bör 
därför prioriteras. Kommunen bör i samarbete med energiföretag, länsstyrelsen 
och elbefälhavaren ta fram en handlingsplan för prioritering av energi inför svåra 
störningar i elförsörjningen. Denna bör innehålla kommunens inriktning vid 
prioritering av elförsörjning, samhällsviktiga och avbrottskänsliga elkunder, 
prioritering av matningsområden, tillgång till reservkraft och reparationsberedskap 
samt informationshantering. Det måste finnas en beredskap med 
reservkraftsaggregat för viktiga kommunala anläggningar. 
 
Kalmar kommun föreslår i översiktsplanen från 1999 en inmatningsledning från 
en befintlig nord-sydligt gående huvudledning i kommunens västra delar. 
Att anlägga ytterligare en inmatningspunkt till kommunen skulle öka robustheten, 
men denna åtgärd är kanske inte ekonomiskt försvarbar. Det talas här dessutom 
om en utbyggnad av vindkraft i kommunen. Flera områden i kommunen skulle 
kunna var möjliga för sådana etableringar. Detta alternativ borde prioriteras före 
anläggning av ytterligare en inmatningspunkt, eftersom risken är stor för att ett 
avbrott i det nationella nätet skulle drabba båda inmatningspunkterna. Lokal 
produktion av elkraft i kommunen skulle minska sårbarheten om 
råkraftsleveransen drabbas av ett längre avbrott.  
Ekonomiska satsningar på forskning för förnyelsebar energi som sol, vind och 
vattenkraft kan på sikt ge hållbara lösningar för ökad robusthet och minskad 
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miljöpåverkan. För att minska risken mot sabotage av elkraftsaftsanläggningar bör 
viktig information hemlighållas. 
 
Sannolikheten för kortare avbrott på grund av oväder är större på landsbygden 
eftersom ledningsnätet är radialt och luftburet. Åtgärder för att öka 
avbrottssäkerheten på landsbygden kan vara att trädsäkra ledningsgatorna eller 
alternativt lägga dem under mark.  
Några större lokaler inom området skulle kunna tjäna som samlingslokaler i 
händelse av en katastrof. I dessa lokaler bör det finnas tillgång till reservkraft. 
Lokala elgeneratorer i områdena minskar sårbarheten vid ett elavbrott. 
Batterilampor samt sprit- och gasolkök bör finnas i hemmen för att uppnå 
överlevnadsnivå i krislägen. Ett lokalt engagemang i robusthetsfrågorna bland de 
boende i Rinkabyholm och Djurängen är viktigt.  



3.3 Viktiga samhällsfunktioner 
Samhället är idag uppbyggt på ett sätt som gör oss beroende av att viktiga 
samhällsfunktioner fungerar. Exempel på risker som kan hota säkerheten är när 
informationssystem som telefon och tv drabbas och möjligheten till att nå andra 
människor försvåras. Tillförlitliga kommunikationer och i första hand 
kollektivtrafik är viktiga för att samhället skall fungera. Vid en krissituation då 
dessa funktioner inte fungerar kommer det att innebära oväntade och svåra 
konsekvenser för människor. Därför är det ur robusthetssynpunkt viktigt att här 
lyfta fram de beredskapsåtgärder man kan åstadkomma på grannskapsnivå i form 
av gemensamma system.34

  

Sårbarhetsfaktorer 
Ø Telesystem alla 
Ø Telesystem dubbelriktade 
Ø Transporter 
Ø Avlopp 
Ø Dagvatten 
Ø Avfall 
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3.3.1 Telesystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
De flesta av telenätets linjeanläggningar ligger under mark. I allt större 
utsträckning baseras nya nät på radiolänkar bland annat för mobila teletjänster.  
Orsakerna till avbrott i telekommunikationerna kan vara flera, exempelvis brott på 
ledningar, sabotage och bränder. Telenäten byggs i slingor för att reducera 
konsekvenserna av kabelskador.  

Kalmar kommun 
I Kalmar finns ingen särskild beredskap för telesystemen och 
informationsteknologi inför en krissituation eller krig i dagsläget. Överhuvudtaget 
är It-tekniken lågt prioriterad inom beredskapsplanering. Kommunens servrar har 
15-20 minuters avbrottsfri kraft vid strömavbrott. En stor risk för 
informationsteknologin är att det saknas säkerhetssystem för elförsörjningen. 
 
Telia ansvarar för Telesystemen, och i Kalmar bygger man ut bredbandsnätet där 
allt fler privatpersoner erbjuds inkoppling. Många nya operatörer har kommit till 
på senare år och köper in sig på Telias nät.  
 
Det är svårt att få uppgifter om hur långt man byggt ut bredbandsnätet eller om 
huruvida det finns reservkraft i Kalmar. Det beror på risken för sabotage. Telia ägs 
av staten som ger direktiv om att säkerheten måste uppfylla vissa krav, exempelvis 
reserver vid avbrott. Det man i huvudsak har inriktat sig på är hur de viktigaste 
samhällsresurserna som sjukvård och räddningstjänst skall klara en eventuell kris 
eller ett sabotage.35  
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Räddningstjänsten har egen växel och elförsörjning. Informationen till 
allmänheten fungerar enbart om AXE- systemen fungerar, systemen har bidragit 
till att öka säkerheten hos telesystemen. Telia AXE- station på Kvarnholmen finns 
inte längre utan är omfördelad i mindre enheter i staden. Den stora Telia AXE- 
station som finns kvar ligger i Smedby. Post och telesystem bygger in viktiga 
telenät i bergrum vid risk av yttre störningar som krig. 

Sårbarhet Djurängen och Rinkabyholm 
Mobiltelefonen är sårbar eftersom den är beroende av telestationer och systemet är 
beroende av det fasta telenätet för delar av överföringskedjan. Tack vare det stora 
antalet mobilmaster är det svårt att slå ut ett helt nät. Andra sårbarheter för 
mobiltelefoner är att dubbelriktade intranät ofta är lokala och de förutsätter att det 
finns personal tillgänglig som kan hanterar dem36.  
 
Telia håller på med utbyggnad av bredband i Djurängen för att säkerställa 
dataöverföring. I Rinkabyholm är det ett hundratal personer som har tillgång till 
bredband. Detta har ordnats på privat initiativ. 
 
Sannolikheten för att ett eventuell sabotage eller större avbrott i tele- och 
informationssystemen kommer att drabba de båda områdena bedöms likvärdigt. 
Konsekvenserna blir stora för enskilda hushåll, men kommer framför allt att  
drabba industrier och företag i Djurängen. Det finns inga andra lokala intranät 
eller larmsystem i något av områdena. 

Riskbedömning Djurängen och Rinkabyholm 
Avbrott på alla system:  
Sannolikhet: 3     Konsekvens: 4 
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Sabotage 
B: Elavbrott 
C: Oväder 
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”Sett ur robusthetsperspektiv” 
Telenätet är vitalt för säker information, som kan vara avgörande för säkerheten. 
Ur robusthetssynpunkt är de dubbelriktade systemen viktigast, som mobiltelefon, 
intranät, fax och e-post. Enkelriktade system är radio och TV. (Expertgruppen för 
säkerhet och förvaltning ny- och ombyggnad) 
 



Riskbedömning Djurängen 
Avbrott på dubbelriktade system.  
Sannolikhet: 3    Konsekvens:3 
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
A: Lokala nätet avbrott 
B: Elavbrott 
C: Nätintrång 

Riskbedömning Rinkabyholm 
Avbrott på dubbelriktade system. 
Sannolikhet: 2       Konsekvens: 2 
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats  
A: Lokala nätet avbrott  
B :Elavbrott 
C: Nätintrång 

Robusthetsåtgärder Kalmar Djurängen och Rinkabyholm 
Om ett grannskap har tillgång till egen elförsörjning och väl skyddade sändare, är 
rundradio det minst sårbara mediet. Informationen kan spridas även under svåra 
yttre förhållanden. Nackdelen med en rundradio är att den kan manipuleras37. 
 
Ett samarbete mellan Kalmar energi-, Sydkraft, gatukontoret och Telia, bör 
främjas för att undvika brott på ledningar exempelvis vid markarbete.  
 
Vid ett teleavbrott finns risk att SOS-samtal inte kan kopplas fram, särskilt vid 
avbrott mellan abonnent och lokalstation, eftersom det oftast saknas reservvägar. 
Lokal radioutrustning eller internt telenät, till exempel kan kommunens egen 
televäxel vara ett alternativ vid störningar på det vanliga telenätet. 
Kommunens växel skulle kunna säkras genom att anslutas till flera teleoperatörer, 
med skilda linjeanläggningar. Till växeln bör det också finnas reservkraft38. 
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38 Riskhantering i ett samhällsperspektiv, Räddningsverket, 1998 

Mobiltelefonnäten kan vara bra alternativ till avbrott om det är avbrott i de fasta 
telenäten. 
 
Vid en större olycka eller katastrof i Kalmar län som berör sjukvård 
en och räddningstjänsten finns varnings- och informationssystem, som ges via 
tyfoner. Kalmar och Smedby har tillgång till varningssystem. Varningssignalen 
består av 7 sekunders signal, 14 sekunders tystnad, 7 sekunders signal i minst 2 
minuter. Signalen innebär att man omedelbart skall gå inomhus, stänga dörrar, 
fönster och ventilation samt lyssna på lokalradion.39  
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3.3.4 Transporter 
 
 
 
 
 
 
 

Kalmar kommun 
Läget i sydöstra Sverige gör att Kalmar är beroende av bra kommunikationer. 
Europaväg 22, riksvägarna 25 och 31, ger kommunen goda vägförbindelser  i norr, 
söder och väster. E22:an löper utmed stadens västra sida. Infarterna till Kalmar 
trafikmatas från några få infarter. Väg 137 och Ölandsbron är den enda fasta 
förbindelsen till Öland. 
Ur ett nationellt och regionalt perspektiv kan flertalet vägprojekt i kommunen 
anses ha låg prioritet. Kommunen anser att det är viktigt att dessa projekt kommer 
att genomföras, det gäller framförallt förbifarten vid Rinkabyholm samt vissa 
planskilda korsningar längs med järnvägen i Kalmar tätort, Smedby, och 
Trekanten.40  
 
Järnvägsförbindelser till omlandet är goda och sker via två järnvägsspår till 
Kalmar tätort, från väst och från norr. Järnvägsförbindelser finns med X-2000 till 
Stockholm, samt med ”Kust till kustbanan” till Göteborg och Kustpilen till 
Linköping. Däremot är förbindelserna söderut begränsade. 
 
Flygplatsen i Kalmar är av riksintresse, och ligger mellan Kalmar och Smedby. 
Denna trafikeras med regelbundna förbindelser till Stockholm och Köpenhamn, 
med ett begränsat antal charterturer inom Europa. Flygtrafiken förväntas öka och 
en utbyggnad av terminalbyggnaden samt landningsbanan planeras som skall ge 
utrymme för större flygplanstyper. 
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”Sett ur robusthetsperspektiv” 
Ett väl förgrenat vägnät i kombination med ett bra utbud av 
kollektivtrafik. Korta avstånd gör att de boende inte är helt beroende 
av motorfordon, och ökar en stad eller ett områdes robusthet.  
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Från Kalmar hamn exporteras i första hand skogsprodukter, och importen består 
av olja samt spannmålsprodukter. Det finns planer på att bygga ut hamnområdet 
tack vare en expanderande marknad i Östeuropa och ett ökat handelsutbyte via 
Östersjön.  
 
Kalmar har en väl fungerande kollektivtrafik. Stadsbussar går från terminalen vid 
Fiskaregatan och trafikerar centralorten, Lindsdal, Läckeby, Smedby, 
Rinkabyholm och Ljungbyholm. I övrigt finns genom länstrafiken regelbundna 
kommunikationer med Öland, Oskarshamn, Nybro, och Karlskrona. Dessa bussar 
går från terminalen vid järnvägsstationen. Kalmar kommun har förslagit att gratis 
kollektivtrafik skall införas inom kommunen. Detta skulle i så fall bekostas med 
hjälp av statliga medel. Kalmar med omgivningar är mycket cykelvänligt, med 
många separat anlagda cykelvägar.  

Sårbarhet Djurängen 
Djurängen omgärdas av flera stora och trafikerade vägar. E22:an passerar väster 
om bostadsområdet. Trafikmängden på E22:an är i medeltal 10 600 fordon per 
dygn, därav är 6 % tung trafik. Ölandsleden som till viss del avgränsar Djurängen 
har en årsmedeldygnstrafik på 9000 fordon per dygn, varav 440 fordon utgörs av 
tung trafik. Norra vägen, som förbinder Lindsdal med Kalmar centrum, avgränsar 
Djurängen i öster, mot Funkabo och Berga. Norra vägen är rikligt trafikerad, 
hastigheten är 70 km/h. Djurängsvägen är en ringled som matar trafiken i 
bostadsområdet. Den norra delen av bostadsområdet har endast infart från Tyska 
vägen. Detta beror på att man har velat begränsa trafiken vid Djurängsskolan.  
Industriområdet i den norra delen av Djurängen har sina infarter från Norra vägen 
och Trångsundsvägen. I områdets norra del ligger flera transportrelaterade företag, 
som drar till sig mycket tung trafik. Närheten till de stora trafiklederna ger god 
tillgänglighet, men begränsar till viss mån rörelsefriheten.  
Det finns gott om bra cykel- och gångvägar såväl inom Djurängen som in till 
centrum. Cykelvägen passerar i tunnel under Ölandsleden. Avståndet är tre 
kilometer till Kvarnholmen i centrum, vilket gör det möjligt att gå och cykla. 
Utbudet av service finns i Berga centrum på gångavstånd från Djurängen. 
Stadsbussarna trafikerar bostadsområdet och industriområdet med stor turtäthet, 
restiden till centrum är 15-20 min. 
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Bild 43. Kommunikationsnät, Djurängen, separerade gc-nät 
är markerat med grön linje  
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Riskbedömning Djurängen  
Sannolikhet:2     Konsekvens: 2 
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Oljeransonering/kortvarig 
B: Oljeransonering/långvarigt 
C: Kollektivtrafik strejk 

Sårbarhet Rinkabyholm 
Rinkabyholm ligger med sin långsmala form längs med E22:an. Hastigheten 
varierar mellan 50 och 90 km/h. I medeltal passerar 10 200 fordon per dygn och  
7 % består av tung trafik. E22:an utgör en stor barriär mellan områdena och 
förhindrar en fortsatt utbyggnad av bebyggelsen på tätortens östra sida. 
Boholmarna och Dunö har endast en tillfartsväg var från E22:an vilket utgör en 
sårbarhet beträffande tillgängligheten med bil. Det finns däremot möjligheter att ta 
sig till och från områdena med båt om vägen i en krissituation skulle blockeras. 
Det finns bra cykelvägar till Ljungbyholm och Kalmar, gång- och cykelbanan leds 
på två ställen i tunnel under E22:an. I höjd med den södra tunneln har ett flertal 
trafikolyckor inträffat, då lastbilar åkt av och hamnat på gc-vägen. Gång och 
cykelbanan från Dunö passerar E22:an vid ett övergångställe, vilket minskar 
trafiksäkerheten.  
 
Ett av de vägprojekten i Kalmar kommun som har högst prioritet är förbifarten vid 
Rinkabyholm. Kommunen menar att om denna skulle genomföras bidrar det till 
ökad trafiksäkerhet och minskar bullerstörningarna samt ger möjlighet till 
utbyggnad av bostäder i en attraktiv miljö. Bussförbindelserna till och från Kalmar 
centrum går varje timme, kommunikationerna är goda både kvällar och helger. 
Trots ett gott utbud av kollektivtrafik föredrar de flesta att åka i egen bil. 
Avståndet från Boholmarna och Dunö till E22:an och närmaste busshållsplats är 1 
till 2 kilometer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bild 44. Kommunikationsnät Rinkabyholm, separerat gc nät är 
markerat med grön linje. 
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Riskbedömning Rinkabyholm  
Sannolikhet: 2    Konsekvens: 3  
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Oljeransonering/kortvarig 
B: Oljeransonering/långvarigt 
C: Kollektivtrafik/ strejk 

Robusthetsåtgärder Kalmar Djurängen och Rinkabyholm 
Ett robust och hållbart transportsystem skall vara lättillgängligt för alla grupper i 
samhället, det skall vara bekvämt och billigt och man skall relativt snabbt kunna ta 
sig från start till målpunkt. Trafikledernas utformning påverkar tryggheten för dem 
som färdas på vägar och vistas i områden med trafik. Det skall vara säkert att 
vistas, gå till och från olika aktiviteter i området. Kollektivtrafikens utformning är 
viktig. 
 
Transporter med lastbilar prioriteras idag framför transporter på järnväg. 
Järnvägen kan ersätta mycket av lastbilstransporterna på de längre sträckorna. 
Transportberoende företag kan samordna sina transporter för att minska trafiken 
på vägarna. Järnvägen bör elektrifieras inom en snar framtid med hänsyn till 
miljön.  
 
Ett ökat utbud av samhällsservice och tillgång till arbetsplatser minskar 
transportberoendet i bostadens närmiljö. Datortekniken ger nya möjligheter att 
skapa arbetsplatser i hemmen, vilket kan bidra till ändrade resvanor. Ökad 
självförsörjning i det lokala samhället minskar transportbehovet med bil.  
 
En omdragning av E22:an väster om Rinkabyholms samhälle skulle medföra 
många positiva fördelar. Risken för trafikolyckor, olyckor med farligt gods och 
buller i områdena minskar samtidigt som en expansion av området ökar. 



3.3.5 Avloppssystem och spillvatten 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kalmar Kommun 
Kalmar Vatten & Renhållning AB, affärsområde avlopp ansvarar för borttransport 
och rening av spill- och dagvatten i de allmänna VA-anläggningarna inom Kalmar 
kommun. Bolaget svarar också för alla verksamheter från planering och 
projektering till utförande och driftssättning av system. Ledningssystemet för 
spillvatten och dagvatten är separerat vilket minskar belastningen för 
reningsverket.  
Totalt är mer än 90 % av kommunens invånare anslutna till kommunens 
avloppsnät. Varje år renas 7 miljoner kubikmeter avloppsvatten, i Kalmar varav  
en tredjedel kommer från industrier och allmänna inrättningar. Ungefär 17 000 
kubikmeter spillvatten transporteras varje dygn till Kalmars avloppsreningsverk. 
Avloppsreningen sker genom mekanisk, kemisk och biologisk rening. Under den 
biologiska reningen reduceras kvävet i spillvattnet med 70 %. 
 
Kalmar kommun har sedan slutet av 1980-talet förbättrat reningsanläggningarna.  
Reningen av avloppsvattnet sker efter utbyggnaden i två parallella reningssystem 
till skillnad från tidigare. Den gamla slamläggningen har effektiviserats. Sedan 
investeringarna gjordes har kväveutsläppet till Kalmarsund reduceras med 80 % 
och utsläpp av fosfor har reducerats med ytterligare 20 %. 
Det renade vattnet transporteras i en ledning som mynnar ut i Kalmarsund, 1 500 
meter från land. Efter reningsprocessen och före utsläppet i sundet tillvaratas 
värmen i avloppsvattnet med hjälp av en värmepump på 12 MW för produktion av 
fjärrvärme.  
 
 

Återvinning  
Reningsverket i Kalmar renar årligen 2 000 ton organiskt material,  
• 200-250 ton kväve (70 %) 
• 65 ton fosfor (96 %) 
 
Mellan 70 % och 80 % av slammet återförs årligen till jordbruksmarken. 1998-99 
återfördes 70-80 ton kväve samt fosfor, vilket ersätter konstgödsel. 
Enligt Kalmar Vatten och Renhållning AB är slammet tillräckligt rent för att 
spridas på åkrarna. Enligt Kalmar kommuns nyckeltal för miljövärdering, visar det 
sig att andelen slam som återgick till åkrarna har minskat från 91 % under 1999 till 
32 % år 2000.  
 
Tillsammans med rötningen av gödsel och annat organiskt material i 
biogasanläggningen återvinns slamrötningen med 7 000 MWh. Denna energi 
används till uppvärmning av egna lokaler, processenergi, fordonsbränsle och 
ångproduktion vid Länssjukhuset. Ur det renade avloppsvatten återvinns dessutom 
årligen 50 000 MWh till Kalmars fjärrvärmenät, vilket utgör 24 % av totalt 
utvunnen effekt för fjärrvärmen vid normaltillstånd..41 

Ledningsnätet 
Vid akuta störningar finns personal samt spol- och rensbil i beredskap dygnet runt. 
Livslängden för ledningarna är mellan femtio och hundra år.  
 
I Djurängen är samtliga hushåll med industrier anslutna till det kommunala 
avloppsnätet. I princip samtliga permanentboende i Rinkabyholm är anslutna till 
det kommunala avloppsnätet. Av fritidsbebyggelsen i Rinkabyholm är en liten 
andel anslutna till det kommunala avloppsnätet. Avloppsvattnet för de hushåll som 
saknar kommunal anslutning  skall behandlas i godkända anläggningar för 
enskilda avlopp som trekammarbrunnar med infiltration. Tillsynen av enskilda 
avlopp utförs av kommunens miljökontor. 

                                                             
41 Kalmar Vatten och Renhållning AB, Håkan Andersson 

”Sett ur robusthetsperspektiv” 
För all infrastruktur innebär storskaliga system ökad sårbarhet eftersom stora 
delar av befolkningen drabbas om det blir stopp. 
Avloppshanteringen är ett storskaligt system och reningsverken är helt beroende 
av el för att fungera. Mindre samt kretsloppsanpassade system kan minska 
sårbarheten. 



Sårbarhet Kalmar, Djurängen och Rinkabyholm 
Ett storskaligt avloppssystem ökar sårbarheten. Om miljöfarliga ämnen följer med 
avloppsvattnet till reningsverket, exempelvis kemikalier från industrier, kan det slå 
ut avloppsreningsverkets biologiska reningssteg vilket kan ta lång tid att åtgärda. 
 
Vid elavbrott inträffar bräddning, det vill säga översvämning av avloppssystemet. 
Sårbarheten är att det endast finns reservkraft till en av pumpstationerna, 
detsamma gäller reningsverket. Avloppssystemet stannar om det inte finns 
tillräckligt med reservkraft, vid ett eventuellt avbrott. För datorlagring finns 
reservkraft som håller i 20 min. I och för sig kan reservkraft kopplas till verket och 
de flesta pumpstationerna, men reservkraftaggregat är dyra och vid strömavbrott 
prioriteras alltid vattenförsörjning före avlopp. 
 
Beträffande ledningsnätet, finns det risk för brott eller kollaps inträffar vid 
exempelvis sättningar eller korrosion. Det är däremot mycket sällsynt att akuta 
störningar uppstår (enligt Håkan Andersson). Ledningsnätet i Djurängen och 
Rinkabyholm anses inte vara mer utsatta för störningar än andra delar av 
kommunen.  
Enskilda avlopp utgör en betydande del av näringsläckaget till vattendrag och hav. 
De är också en vanlig källa till bakterieförorening av enskilt dricksvatten. 
Naturvårdsverkets Nationella aktionsplaner anger att alla ej godkända enskilda 
avlopp ska vara åtgärdade senast 2003. Miljökontoret i Kalmar startade 1996 en 
kartläggning av enskilda avloppsanläggningar. Cirka 900 stycken anläggningar har 
sedan dess inventerats. Det finns uppskattningsvis drygt 1 500 anläggningar kvar 
att besöka.  

Riskbedömning Djurängen och Rinkabyholm 
Sannolikhet: 2      Konsekvens: 3  
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Pumparna stannar/ kort elavbrott 
B: Pumparna stannar/långt elavbrott 
C: Brott på ledningssystemet 
D: Översvämning/bräddning 
 
     

Robusthetsåtgärder Kalmar, Djurängen och Rinkabyholm 
För att ytterligare närma sig det naturliga kretsloppet vid reningen av spillvatten så 
kan en ökad biologisk rening med mindre fällningskemikalier vara möjlig som 
metod i kommunens avloppsreningsanläggning. 
 
För att minimera en bräddning till avloppsbrunnar krävs det reservkraft för el. 
Dagens avloppshantering är resursslösande i många avseenden. Flera mängder 
giftiga ämnen hälls ut i avloppen från hushållen och industrierna. Avlopp från 
industrin bör renas så nära föroreningskällan som möjligt i separat slutet system 
och eventuellt avloppsvatten till reningsverket bör vara fritt från tungmetaller och 
miljögifter. Användningen av kemiska reningsämnen utgör ett långsiktigt hot för 
miljön. 
 
Genom att minska sårbarheten för avloppsproblem i Djurängen skulle en möjlig 
åtgärd i framtiden kunna vara kvartersvattenbruk. Ett sådant skulle kunna ta hand 
om avloppsvattnet från mellan 100 till 1000 personer.  
En separering av avloppsvattnet från toaletter respektive BDT- vatten kan också 
vara en möjlighet. Toalettvattnet kan ledas till en biogasanläggning i storlek från 
kvarter till stadsdel. BDT-vattnet kan ledas via dammsystem eller 
rotzonsanläggning. I Köpenhamn finns exempel på sådana lösningar. Det renande 
vattnet från rotzons anläggningen leds tillbaka till fastigheten för att användas vid 
toalettspolning. Det behövs 8 kvadratmeter rotzonsanläggning per person.42 
 
I Rinkabyholm skulle en möjlig åtgärd kunna vara att använda urinseparerande 
toaletter.  
 
 

                                                             
42 Daggmaskens dilemma 



3.3.6 Dagvattensystem 

 
 
 
 

 

Kalmar kommun 
I Kalmar samlas regnvattnet från hårdgjorda ytor i separata ledningssystem. 
Belastningen på kommunens reningsverk minskas på detta sätt. För att minimera 
de direkta utsläppen i naturen görs satsningar i kommunen med inriktning på 
rening av dagvatten. Detta visar sig konkret i ett antal stora dammanläggningar för 
rening av vattnet innan det släpps ut i havet. Målsättningen är att halvera 
förekomsten av närsalter, tungmetaller och organiska föroreningar i dagvatten som 
leds ut i Kalmar sund. Kalmar Dämme är benämningen på en våtmark som renar 
dagvattnet från flygplatsområdet och industrimarken i västra Kalmar. Ytterligare 
två nya våtmarker finns vid havsvikarna utmed Kraftslösa. Vattnet kommer från 
tre stora bostadsområden, samt Skälby. Länssjukhuset och Högskolan i Kalmar 
har egna, dammanläggningar för LOD.  

Sårbarhet Djurängen 
Förorenat dagvatten från vägar och industriområden i Djurängen infiltreras i 
marken och havet. I området finns några mindre anläggningar för lokalt 
omhändertagande av dagvatten. De används främst i estetiskt syfte eller för 
bevattning av kolonilotterna. 

Riskbedömning Djurängen  
Sannolikhet: 2         Konsekvens: 3  
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Kraftig nederbörd 
B: Elavbrott/brott på ledningar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robusthetsåtgärder Djurängen 
Dagvatten hanteras antingen på ett naturliknande sätt nära "källan" eller genom 
reningsanläggningar vid utlopp i vattendragen. Möjligheterna bör studeras för att 
anlägga diken eller mindre dammar för rening av vattnet i Berga industriområde. 
Lokalt omhändertagande av dagvatten i dammar och våtmarker bidrar till att 
bevara den biologiska mångfalden och ger positiva inslag i miljön.  

” Sett ur ett robusthetsperspektiv” 
Lokalt omhändertagande av dagvatten, öppna diken dammar och våtmarker 
som rening av regnvatten avlastar ledningar och reningsverk. Effekterna av 
införande av LOD bidrar till att miljöbelastningen minskar och vegetation 
sparas.(Källa, Sverige 2009-förslag till vision, Boverket 1996) 

 



Sårbarhet Rinkabyholm  
Stora delar av Rinkabyholm låg tidigare under vatten. Östra sidan av området 
består fortfarande av sankmarker. Utmed kustbandet är stora områden sanka och 
översvämmas lätt vid kraftig nederbörd. I Rinkabyholm finns endast ett litet LOD 
som anlagts för rening av förorenat dagvatten från E22:an. Det finns risk för att 
näringsämnen från jordbruk och gårdar i området läcker ut direkt i havet. I 
kustområdet vid Boholmarna är vattengenomströmningen nedsatt. På somrarna när 
det är riktigt varmt luktar vattnet illa. 

 Riskbedömning Rinkabyholm  
Sannolikhet: 2     Konsekvens: 3 
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Kraftig nederbörd 
B: Läckage till mark/ Östersjön 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robusthetsåtgärder Rinkabyholm 
Dagvatten som leds direkt, utan rening, till sjöar och vattendrag ger problem 
främst genom förorening av bottnarna. I sundet längs med Boholmarna bör 
havsbotten muddras för att få igång syretillförseln i vattnet. Halterna av metaller 
och organiska miljögifter i sjösediment visar att tillförseln av föroreningar har 
varit stor under 1900-talet. Den har generellt sett minskat under de senaste 10-20 
åren. Höga halter av koppar och zink i ytliga sjösediment, särskilt utanför större 
dagvattenutsläpp, tyder på att dessa metaller har lokalt, diffust ursprung och att det 
sker en kontinuerlig tillförsel med dagvatten.43  
I Rinkabyholm är förutsättningarna goda för att anlägga dammar och eventuellt 
våtmarker. Detta bör prioriteras med tanke på föroreningar och utsläpp av 
näringsämnen från skogs och jordbruk.  

                                                             
43 www.miljoporten.stockholm.se 
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Bild 46 Karta över sankmarker i Rinkabyholm, röd cirkel visar område 
med nedsatt vattengenomströmning. 
 



3.3.7 Avfall  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalmar kommun 
Kalmar Vatten & Renhållning AB ansvarar för skötsel och hanteringen av avfallet 
i kommunen. De tar hand om sopor från 30 000 hushåll och industrier i Kalmar 
kommun. Varje person i Kalmar kommun bidrar med ca 300 kilo hushållssopor 
per år. Vid Moskogens avfallsanläggning deponeras kommunens avfall samt  
avfall från fem närliggande kommuner. Från och med 1995 tar Moskogen hand 
om allt avfall från Kalmar kommun sedan anläggningen i Barkestorp lades ner 
1994. Bottentätning av deponeringsytan för hushållsavfall samt lokalt 
omhändertagande av lakvatten gör att Moskogen uppfyller de nu gällande 
myndighetskraven för avfallsanläggningar. 
Skrymmande sopor transporteras av de boende till återvinningscentralen som 
ligger utanför deponiområdet. Det finns sju återvinningscentraler och 40 
återvinningsstationer utplacerade runt om i kommunen. Källsorteringen har ökat i 
kommunen tack vare informationsinsatser på området. Förr hämtades alla sopor 
samtidigt, nu körs en fraktion åt gången. Detta har medfört att sopbilarna gör flera 
turer i veckan till bland annat bostadsområden med egna "miljöhus". För att 
minska miljöbelastningen används tre biogasdrivna sopbilar och fler bilar 
planeras. Biogasen utvinns av deponigas från anläggningen.  

Hushålls-, industri- och byggavfall 
Det mesta avfallet som kommer till Moskogen från hushållen deponeras. I deponin 
skiljs hushålls- och industriavfallet åt. Av den totala mängden sopor i kommunen 
svarar industrin för den största delen. Från och med 1998 har man även börjat med 
sortering av industri- och byggavfall samt av hushållens grovsopor i Moskogen.  
 
 
 

Komposterbart trädgårdsavfall 
I Kalmar kommun kan villaägarna kompostera trädgårdsavfallet själva eller så 
finns möjligheten få det hämtat. Avfallet komposteras på Moskogens 
avfallsdeponi. Försök har även gjorts med att anlägga större gemensamma 
komposter i bostadsområden. Detta har inte fungerat eftersom annat avfall 
slängdes i komposterna.  

Lakvatten 
För att avlasta centralortens avloppsreningsverk och förbättra möjligheterna att få 
avsättning för avloppsslammet på jordbruksmark har man vid Moskogen byggt en 
anläggning för lokalt omhändertagande av lakvatten. Lakvattnet leds till stora 
säsongslagringsmagasin för lagring. Genom lång uppehållstid och naturliga 
processer förbättras vattnets kvalitet. Från Moskogens deponi utvinns metangas. 
som används för villuppvärmning.  

Producentansvar återvinning 
Från och med 1994 har regeringen och riksdagen antagit förordningen om 
producentansvar för returpapper och förpackningar av plast-, metall-, glas- och 
papper. Detta betyder att hushållen skall sortera ut förpackningar och returpapper 
från sitt hushållsavfall. Där står också att producenterna måste samla in och 
återvinna dessa fraktioner.44 

Sårbarhet i Djurängen 
I Djurängen finns två återvinningsstationer för källsortering. De boende har själva 
ansvar för att detta sköts. Hämtning av soporna sker med en fraktion åt gången. 
Det skrymmande avfallet får de boende själva transportera till valfri 
återvinningsstation i Kalmar. I industriområdet sker hämtningen av sopor på 
samma grunder som för hushållen men bortförandet av restprodukter från 
respektive industri samt det farliga avfallet ansvarar industrin för. I några 
bostadsområden finns miljöhus som sköts av respektive bostadsrättsförening. 
Dessutom förekommer varmkompostering inom några av 
bostadsrättsföreningarna. Matjorden som produceras sprids inom området.  
Avfallshanteringen är beroende av att transporterna fungerar både vad gäller 
framkomligheten och drivmedel. Användningen av återvunnet avfall som biogas- 
bränsle minskar risken för totalstopp i transporterna till följd av exempelvis 
oljeransonering.  
                                                             
 

”Sett ur robusthetsperspektiv” 
Att den kommunala renhållningen fungerar är viktigt för att motverka 
hälsoproblem och spridning av farliga ämnen i miljön. Källsortering och återvinning 
kan minska sårbarheten genom ett större lokalt engagemang och mindre 
avfallsmängder. Avfallshanteringen är idag alltför beroende av transporter. 



Riskbedömning Djurängen 
Sannolikhet: 2    Konsekvens: 3  
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
  
A: Bakteriehärd 
B: Drivmedelsbrist/biogas 
C: Strejk 

Sårbarhet Rinkabyholm 
Rinkabyholm har en återvinningsstation för källsortering. De boende har själva 
ansvar för att detta sköts. Hämtning av soporna sker med en fraktion åt gången. 
Skrymmande avfall transporteras av de boende till någon av kommunens sju 
återvinningscentraler. Meningen är att avfall skall transporteras till 
återvinningsstationen i samband med andra resor. Om transporterna sker enbart 
med syfte att transportera avfall bidrar detta till ett ökat transportarbete.  
 
Den största delen av bebyggelsen består av villor och trädgårdsavfallet 
komposteras antingen inom den egna fastigheten eller hämtas av Kalmar vatten 
och Renhållning där kompostering sker i Moskogen. Vid ett kortare avbrott av 
avfallstransporterna utgör det ingen direkt fara för de boende.  

Riskbedömning Rinkabyholm 
Sannolikhet: 2      Konsekvens: 2  
 
Vid riskbedömningen har följande faktorer värderats: 
 
A: Bakteriehärd 
B: Drivmedelsbrist/biogas 
C: Strejk 
 
 
 

Robusthetsåtgärder Djurängen och Rinkabyholm 
Källsortering av avfallshanteringen har utvecklats under de senaste åren i Sverige. 
Kalmar hör till en av de bättre kommunerna i landet inom detta område. 
Återvinningen kan öka genom att produkter förbereds redan i utvecklings- och 
tillverkningsfasen. För att finna åtgärder på lokal nivå är frågan hur mycket och 
vad man ska källsortera i områdena.  
 
På ett antal platser i landet förbränns sopor för energiutvinning. Ett 
kraftvärmeverk med förbränning av avfall i Kalmar skulle kunna vara ett möjligt 
alternativ där man både bränner organiskt material samtidigt som värme utvinns. 
 
I Kalmar pågår ett försök i bostadsområdet Inspektoren med avfallskvarnar för 
hushållsavfall i varje lägenhet. Avfallskvarnar innebär att det organiska avfallet 
mals ner i speciella behållare under diskbänk och går vidare i avloppsledningarna 
direkt till reningsverket. Detta skulle vara en möjlig åtgärd som skulle kunna 
tillämpas i Djurängen.  
 
I Rinkabyholm vore det kanske lättare att samla soporna i en behållare istället för 
att låta det gå direkt ut i avloppsledningen. Nackdelen med detta är att 
transporterna ökar och att det kan samlas bakterier och på så sätt inte uppfyller 
kraven på tillräcklig hygien. En utredning måste genomföras innan en sådan 
åtgärd kan genomföras. 
Eftersom nästan samtliga hushåll har egen trädgård i Rinkabyholm finns det också 
större möjligheter att kompostera på plats och på så sätt minska antalet transporter 
Samtidigt som lokal kompostering medför en återanvändning av materialet till 
jordförbättringsmedel. Vilket är en del i arbetet för  att kunna sluta kretsloppet. 
Hittills har de statliga myndigheterna inte krävt något system för att förvandla det 
komposterbara avfallet till en resurs45.  

                                                             
45 Regeringen väntas dock föreslå ett allmänt förbud mot deponering av organiskt avfall från 2005.  



3.4 Långsiktiga risker 
Långsiktiga hot byggs upp under en lång tid utan att tydliga tecken på fara visar 
sig. De kan plötsligt övergå i en akut och katastrofal händelse som ger upphov till 
stora konsekvenser för samhället. Det kan vara störningar i det ekologiska 
kretsloppet eller en långsam nedbrytning av de tekniska ledningssystemen. Social 
segregation kan ha ett långsamt förlopp och pågå under en lång tid och skapa 
motsättningar i samhället innan dess konsekvenser blir tydliga. När en långsiktig 
risk väl övergår i ett kritiskt läge tar det lång tid att reparera skadorna.46  
 
I allt snabbare takt utvecklas ny teknik och nya kemikalier introduceras i 
samhället. Oftast fattas beslut om samhällsutveckling, nya 
kommunikationssystem, stadsdelsetableringar, el, värme, och VA- system utan att 
de åtföljande riskerna är identifierade och analyserade. Det innebär att den 
beredskap som samhället håller ofta ställs inför nya, oväntade och ibland omöjliga 
uppgifter. Det kan vara hot som klimatförändringar och ekologiska rubbningar, 
vilket inte är möjligt att reparera på lokal nivå.  
 
I de flesta fall krävs internationellt samarbete. Det kan dessutom i många fall 
innebära både ekonomiskt- och svårgenomförbara omställningar. Därför är det 
viktigt att alla myndigheter, kommuner, företag och enskilda medborgare tar sitt 
ansvar i uppgiften att motverka de långsiktiga hoten för samhällets överlevnad.47

,  
 
Om samhällets utvecklingen fortsätter i samma takt som nu är sannolikheten 
mycket stor, för att de långsiktiga hoten kommer att påverka både miljön och 
människan. Konsekvenserna av detta kan mycket väl bli katastrofala.  

                                                             
46 Expertgruppen för säkerhet i förvaltning, ny- och ombyggnad 

47 Robusthet på grannskapsnivå, sid 36. 
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3.4.1 Sociala hot 

Internationellt, nationellt och regionalt 
Samhället har en viktig roll att informera och ta tillvara åsikter från medborgarna 
för att de ska känna ett eget ansvar att vilja och kunna deltaga i det som berör dem. 
Det krävs en etnisk-, ekonomisk- och religiös mångfald i våra samhällen för att 
inte segregationen ska få större spridning än vad den har idag. För att skapa 
samhörighet krävs att människor kan identifiera sig med den omgivande miljön, 
orten, hembygden eller staden. Man ska kunna känna en stolthet över sin hemort.  
Utanförskap leder det till oro, likgiltighet för omgivningen och det kan i ett nästa 
steg leda till att det bildas grupper som motsätter sig samhället. 
Det förekommer mycket skadegörelse och brottslighet i våra samhällen, 
utvecklingen visar inte några tendenser till att detta kommer att upphöra. Detta är 
en långsiktig och svår uppgift för samhället, och organisationer att försöka 
förhindra denna utveckling. Om inte trenden vänder inom en snar framtid kan 
hoten få katastrofala följder för samhället.48 

Sårbarhet Djurängen och Rinkabyholm 
Djurängen och Rinkabyholm har hittills förskonats från allvarliga sociala problem. 
I andra stadsdelar och förorter i Kalmar kommun finns det mer sociala problem. 
Det finns en risk att problemen kan komma att öka nu när gränserna öppnats 
mellan olika länder.  

Riskbedömning: Djurängen och Rinkabyholm 
Sannolikhet: 3    Konsekvens: 5 

                                                             
48 Boverket, En stad är mer än sina hus 

3.4.2 Grundvatten och Vegetation 

Internationellt, nationellt och regionalt 
En fjärdedel av Sveriges sjöar och många av våra ytvattentäkter är idag försurade. 
Det sura nedfallet beror på utsläpp av svavel och kväveoxider, vilket främst 
kommer från förbränning av olja och kol samt utsläpp av ammoniak. I viss mån 
går det att motverka markförsurningen genom kalkningsåtgärder. Sjöar och åar 
måste kalkas och även kloreras kraftigt. Många jordbruk använder växtgifter som 
sedan infiltreras i marken och når yt- och grundvatten. 
Skadliga utsläpp och försurning av mark och vatten leder i sin tur till stora skador 
på djur- och växtligheten, som är svåra att reparera och kan hota hela det 
ekologiska systemet. Under senare år har gränsvärden satts upp, och 
kontrollåtgärder för utsläppen har ökat. Ytvattnet blir allt sämre och vi måste gå 
över till att ta dricksvatten från grundvattnet som är en av jordens viktigaste 
naturtillgång. På många håll är även grundvattnet hotat, i Polen är endast 2 % av 
grundvattnet drickbart. I Hongkong är dricksvatten en bristvara och man är 
tvungen att importera vatten från andra länder.49 

Robusthetsåtgärder Kalmar, Djurängen och Rinkabyholm 
Det är svårare att vända en långsiktig försurningstrend av grundvatten med hjälp 
av kalkning. Den bästa åtgärden för att förhindra försurning och förgiftning av 
naturen är att minska och förhindra skadliga utsläpp. Med lagstiftning och 
planering måste grundvattnet skyddas på alla samhällsnivåer. Spridningen av 
växtgifter och andra skadliga utsläpp måste förbjudas. Jordbruken bör övergå till 
att drivas ekologiskt för att minska utsläpp av kväve och skadliga ämnen. 

Riskbedömning: Djurängen och Rinkabyholm 
Sannolikhet: 2    Konsekvens: 5 

                                                             
49  www.naturvårdsverket.se. 



3.4.3 Hot mot el- och Värmeförsörjningen 

Internationellt, nationellt och regionalt  
Samhällets funktion och människors liv och välfärd är i hög grad beroende av 
fungerande energisystem.50 Brist på energiråvaror för el- och värmeproduktion 
utgör ett långsiktigt hot. Olja används för värmeproduktion och drivmedel för 
fordon och är en så kallad ändlig resurs, som i framtiden kommer att bli en 
bristvara.  

Robusthetsåtgärder Kalmar, Djurängen och Rinkabyholm 
Samhället bör minska sårbarheten genom att utveckla alternativa energikällor med 
förnyelsebara bränslen. Användningen av sol- och vindkraft bör ökas. Dessutom 
kan restprodukter utvinnas genom rötning och avfallsförbränning. Ekonomiska 
och administrativa styrmedel kan användas för att styra samhället mot ett ökat 
användande av förnyelsebara energikällor. Det är viktigt att satsningar görs på 
forskning inom utvecklingen av förnyelsebara energikällor. 
 
Riskbedömning Djurängen och Rinkabyholm 
 
Sannolikhet: 3      Konsekvens: 5 

                                                             
50 Riskhantering i ett samhällsperspektiv, Räddningsverket 

3.4.4 Hot som kan riktas mot informationsteknologin. 

Internationellt, nationellt och regionalt 
Samhället övergår i allt större utsträckning till ett informationssamhälle från det 
tidigare industrisamhället, vilket introducerar nya långsiktiga hot. Det ökade 
beroendet av globala och centraliserade datasystem leder till att det är svårt att 
återgå till manuella rutiner. Informationsteknologin är bra ur effektivitetssynpunkt 
men det kan också medföra att missriktad och missledande information lätt sprids 
till många människor och system. Information kan spridas till många instanser 
under ett mycket kort tidsintervall. Sårbarheter visar sig i form av olaga 
dataintrång, sabotage eller spridning av virus. Till och med ett rykte om ett 
datavirus kan få nätverken att bli överbelastade på grund av den höga email 
trafiken. Långsiktiga sårbarheter är att de olika systemen bygger på, och påverkar 
varandra. Till exempel kan felaktig information i en större centraliserad databas 
sprids snabbt till andra databaser och påverkar dem. En så kallad dominoeffekt 
uppstår. 

Robusthetsåtgärder Djurängen och Rinkabyholm 
Informationsteknologin har medfört att fler och fler människor är beroende av 
systemen. Om de havererar kan det få stora följder för såväl enskilda människor 
som för viktiga samhällsfunktioner. En viktig åtgärd för att motverka dessa risker 
är att informera och skapa en större medvetenhet på alla plan om hur sårbara de 
stora systemen är. Ny teknik introduceras i allt snabbare takt utan att vi 
ifrågasätter teknologin. Människan bör i större utsträckning ifrågasätta om all 
teknologi verkligen är nödvändig. Det är näst intill omöjligt att skapa 100 % säkra 
informationssystem. 

Riskbedömning Djurängen och Rinkabyholm 
Sannolikhet: 2     Konsekvens: 5 



3.4.6 Utsläpp till luft och vatten 

Internationellt, nationellt och regionalt 
Försurningen av våra sjöar och skogar är ett faktum där svavel och kväve står i 
centrum. Svavelutsläppen i Sverige kommer till 80 % från andra länder. I Sverige 
är det bilmotorer, kraftverk och industrier som står för utsläppen. 
Naturvårdsverket har infört normer för utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och bly 
i Sverige. Utsläpp av svavel har minskat kraftigt, trots detta dör sjöar och skogar. 
När mark och vatten blir sur frigörs metaller som kvicksilver och aluminium 
lättare som gör fisken oätlig. Människor som bor i försurade områden kan få 
problem med brunnar och vattenledningar. Övergödning är ytterligare ett hot som 
orsakas av miljöförstöring. Detta beror på utsläpp av kväve och fosfor, vilket leder 
till algblomningar i havet med fiskdöd som följd.51  

Robusthetsåtgärder  
Utsläppen måste kontrolleras och följas upp för att minskas. Detta kan ske genom 
en övergång till nyttjande av förnyelsebara energikällor som vind och solkraft. Ett 
nära samarbete för miljökontroll måste etableras mellan staterna runt Östersjön 
och Nordsjön. I Kalmar kommun går utvecklingen i rätt riktning enligt 
Naturvårdsverkets mätningar, men i något långsam takt. Insatserna för en hållbar 
utveckling bör därför ytterligare intensifieras för att Kalmar ska nå uppfyllandet av 
de 15 nationellt antagna miljömålen.52Det finns olika förslag på hur miljön kan 
skyddas genom att man prissätter den. Ett sätt är att låta den som förorenar betala, 
genom de så kallade tre PPP, (Polluter Pays Principel). Detta innebär att ett 
företag måste betala en viss summa i böter om miljön förorenas. De extra 
kostnader som kommer till för företaget läggs på dess varor och tjänster, vilket 
bidrar till att konsumenterna väljer andra billigare tjänster. Det vill säga produkter 
till förmån för miljövänliga företag. 

Riskbedömning Djurängen och Rinkabyholm 
Sannolikhet: 3    Konsekvens: 5 

                                                             
51 Miljöboken, 1999-2000 

52 Nyckeltal för miljövärdering, Kalmar kommun 

3.4.7 Ökad Växthuseffekt  

Internationellt, nationellt och regionalt 
Växthuseffekten dominerar i dagens miljödebatter. Det största upphovet till ökad 
växthuseffekt med klimatförändringar som följd är utsläppen av koldioxid från 
förbränningen av fossila bränslen. Framförallt är det koldioxiden som bildas när 
man eldar med stenkol, olja och ved. Konsekvenserna av detta leder till att jordens 
medeltemperatur höjs, isarna i Antarkis och på Grönland smälter så att havsnivån 
stiger och risken för kraftiga översvämningar ökar. Transporterna, industrin och 
kraftverken står för drygt 80 % av Sveriges utsläpp av koldioxid, som uppgår till 
56 miljoner ton per år. Detta innebär 7 ton per person och år.53 

3.4.8 Skador på Ozonskiktet 
De dolda och långsamma hoten är de externa effekterna ”utsläppen” vi ger ifrån 
oss och som lägger sig i atmosfären runt jorden och påverkar miljön globalt. 
Utsläpp på marknivå av vissa ämnen som freoner tunnar ut ozonskiktet på hög 
höjd. Detta resulterar i ökad ultraviolett strålning på jorden och kan orsaka bland 
annat hudcancer hos människor. Freon finns i kyl- och frysanläggningar-, 
luftkonditionering och värmepumpar. I Sverige är det förbjudet med freon men 
många av utvecklingsländerna har tilldelats dispens. 

Robusthetsåtgärder  
För att minska risken för ökad växthuseffekt krävs att utsläppen av koldioxid 
minskas. För att detta skall kunna ske så måste förbränning av fossila bränslen 
upphöra eller minskas drastiskt. Förnyelsebar energi måste utvecklas och 
användas i större utsträckning. Ett ökat engagemang och miljövetande på alla 
samhällsnivåer är nödvändig på Ozonskiktet. 

Riskbedömning Kalmar 
Sannolikhet: 3  Konsekvens: 5 

                                                             
53 Worldwath institute 

 


