4. Sårbarhetsbedömning med hjälp av
riskmatris
Begreppet risk betyder i sammanhanget en sammanvägning av sannolikheten för
att en negativ händelse inträffar samt ”storleken” av dess konsekvenser.
Riskmatrisen ger en samlad bild av, och en indikation över vilka funktioner som
utgör hot och sårbarheter för orten. Sannolikheten för att en oönskad händelse
inträffar värderas enligt skalan: 1. mycket liten, 2. liten, 3. måttlig, 4. stor och
mycket stor. Konsekvenserna för områdenas säkerhet bedöms på samma sätt och
värderats enligt skalan: 1. liten, 2 lindrig, 3. svår, 4 mycket svår och
5. katastrofal. De olika sårbarhetsfaktorerna värderas och sammanställs i en tabell
(se bilaga 3) Värdena förs sedan in i en riskmatris och bildar därmed ett underlag
för bedömning av kommunens eller grannskapets totala riskbild.
Matrisen är indelad i fem riskzoner: A, B, C, D och E som var och en ger en
vägledning om behovet att vidta åtgärder.

Sannolikhet

Risk

B

E

D

A. Inom denna riskzon är både sannolikheten och konsekvenserna för en negativ
händelse små för grannskapet. Däremot kan konsekvenserna för den enskilda
individen bli mycket svåra.
B. Händelser som inträffar ofta men som inte ger så svåra konsekvenser.

A

C

C. Sällsynta händelser som ger mycket svåra konsekvenser om de inträffar.
D. Inom D är sannolikheten hög och konsekvenserna kan bli svåra för
grannskapet.
Sannolikhet och konsekvens sammanvägs till risk.
E. Mycket hög sannolikhet och mycket allvarliga konsekvenser.
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4.1 Djurängen
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4.1.1 Sammanställning av sårbarhetsfaktorer för Djurängen

Individuell säkerhet

Sannolikhet

Konsekvens

Skadliga utsläpp
Buller
Radioaktivt nedfall
Personskador, olycksfall
Brand
Brottslighet

2 liten
4 stor
1 mycket liten
2 liten
1 mycket liten

4 mycket svår
3 svår
5 katastrofal
3 svår
3 svår

Livsnödvändig försörjning
2.1
2.2
2.3
2.4

Dricksvatten
Livsmedel
Värme
Elektricitet
Viktiga samhällsfunktioner

3 måttlig
2 liten
2 liten
2 liten

4 mycket svår
4 mycket svår
4 mycket svår
4 mycket svår

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Telesystem, alla
Telesystem dubbelriktade
Transporter
Avloppssystem, Spillvatten
Dagvattensystem
Avfallshantering

3 måttlig
3 måttlig
2 liten
2 liten
2 liten
2 liten

4 mycket svår
4 mycket svår
2 lindrig
3 svår
3 svår
3 svår

3 måttlig
2 liten
3 måttlig
3 måttlig
3 måttlig
3 måttlig
3 måttlig
3 måttlig

5 katastrofal
5 katastrofal
5 katastrofal
5 katastrofal
4 mycket svår
5 katastrofal
5 katastrofal
5 katastrofal

Långsiktiga risker
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Sociala hot
Grundvatten och vegetation
Hot mot vattenförsörjningen
Hot mot värme- och elförsörjning
Hot mot informationsteknologin
Utsläpp till luft och vatten
Växthuseffekt
Skador på ozonskiktet

4.1.2 Riskmatris för Djurängen
Sannolikhet
5.Mycket stor

Risk
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E

4. Stor
1.2

3.Måttlig
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3.1 4.5
3.2
1.1 2.1
3.6
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1.5

3.3

3.5

3.4

2.4 2.3
2.2

4.1 4.3
4.4 4.6
4.7 4.8

4.2

1.1

1.6

C

A

1.Mycket liten

1.Liten

1.3

2.Lindrig

3.Svår

4.Mycket svår 5.Katastrofal
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4.1.3 Utvärdering av riskmatris för Djurängen
Djurängen är en stadsdel i Kalmar som är helt beroende av att stadens infrastruktur
fungerar vilket gör området mycket känsligt för yttre störningar.
Utvärderingen med hjälp av riskmatrisen visar att Djurängens robusthet är svag.
Riskmatrisen visar att flera för området viktiga samhällsfunktioner är sårbara.
Avbrott i samhällets försörjningssystem kan ge svåra konsekvenser för området
Individuell säkerhet
Brottslighet utgör inget hot i Djurängen. Däremot finns det andra risker som
orsakas av trafiken. Farligt gods transporteras på de flesta av vägarna i området.
Dessa trafikleder ökar risken för farligt godsolyckor, luftföroreningar och bidrar
till bullerstörningar för de boende i området. En del av bostadsområdena ligger
inom skyddsavstånd från vägarna och riskfyllda verksamheter. Insatstiden för
räddningstjänst och ambulans är i normala fall kort inom staden. Det kan däremot
finnas en risk för att ambulansen blir fördröjd på grund av en järnvägskorsning i
Kalmars centrala delar. (se karta sid 33)
Livsnödvändig försörjning
Sannolikheten för att det skulle inträffa ett längre avbrott på el-, värme- och
vattenförsörjningen är måttlig, men konsekvenserna kan bli katastrofala för de
boende, eftersom Djurängen saknar egna reservsystem. Ringmatningen av elen i
Djurängen minskar risken för korta avbrott. Ett längre avbrott på inkommande
elledningar till Kalmar kommer att påverka samtliga av kommunens viktiga
samhällsfunktioner. Vid ett avbrott på en fjärrvärmeledning drabbas de flesta
hushållen av stopp i värmetillförseln.
Transporterna är viktiga för att försörjningen av livsmedel skall fungera i
kommunen. Ransonering av bensin skulle kunna leda till brist på livsmedel i
eftersom kommunen inte är självförsörjande. Möjligheten att lagra eller förvara
mat vid en eventuell ransonering av livsmedel är begränsad i ett lägenhetsboende
och de boende i Djurängen kommer att drabbas svårt.

Viktiga samhällsfunktioner
Kollektivtrafiken till och från området är bra. Det är inte några längre avstånd att
promenera eller cykla till centrumfunktionerna vid ett avbrott i kollektivtrafiken.
Det finns inget lokalt omhändertagande av dagvatten i industri- och
bostadsområdena, förutom ett litet dagvattensystem i angränsning till
kolonilotterna. Förutsättningar för källsortering och återvinning av avfall är goda i
Kalmar kommun. Inom några få bostadsrättsföreningar komposteras
hushållsavfallet lokalt i särskilda varmkomposter i närområdet. Övriga hushåll
hanterar avfallet på traditionellt sätt, vilket innebär att hushållsavfallet
transporteras till kommunens avfallsanläggning. Invånarna i Djurängen
tillsammans med bostadsrättsföreningar och kommunen bör sträva efter lokala och
ekologiska lösningar för hanteringen av dagvatten-, avfall- och avloppshantering
för att minska sårbarheterna i systemen.
Den pågående utbyggnaden av bredband i området ger de boende möjlighet till ett
större utbud av information. Men sårbarheten ökar genom dessa storskaliga
system. Det är därför viktigt att säkra informationsteknologisystemen för att
förhindra sabotage och påverkan av elavbrott. Vid krissituationer finns det larm i
staden. Det finns inga lokala larmsystem i området vilket är en negativ
robusthetsfaktor.
Långsiktiga risker
En god hushållning, omsorg om den framtida miljön är viktig för att få ett
långsiktigt hållbart samhälle. Ansvaret för detta ligger på alla samhällsnivåer.

4.2 Rinkabyholm
1.1
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1.3
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4.2.1 Sammanställning av sårbarhetsfaktorer för Rinkabyholm

Individuell säkerhet

Sannolikhet

Konsekvens

Skadliga utsläpp
Buller
Radioaktivt nedfall
Personskador, olycksfall
Brand
Brottslighet

2 måttlig
3 måttlig
1 mycket liten
2 liten
1 mycket liten

4 mycket svår
3 svår
5 katastrofal
3 svår
3 svår

Livsnödvändig försörjning
2.1
2.2
2.3
2.4

Dricksvatten
Livsmedel
Värme
Elektricitet
Viktiga samhällsfunktioner

3 måttlig
2 liten
2 liten
2 liten

4 mycket svår
4 mycket svår
4 mycket svår
4 mycket svår

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Telesystem, alla
Telesystem dubbelriktade
Transporter
Avloppssystem, Spillvatten
Dagvattensystem
Avfallshantering

3 måttlig
2 liten
2 liten
2 liten
2 liten
2 liten

4 mycket svår
3 svår
4 mycket svår
3 svår
3 svår
2 lindrig

3 måttlig
2 liten
3 måttlig
3 måttlig
3 måttlig
3 måttlig
3 måttlig
3 måttlig

5 katastrofal
5 katastrofal
5 katastrofal
5 katastrofal
4 mycket svår
5 katastrofal
5 katastrofal
5 katastrofal

Långsiktiga risker
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Sociala hot
Grundvatten och vegetation
Hot mot vattenförsörjningen
Hot mot värme- och elförsörjning
Hot mot informationsteknologin
Utsläpp till luft och vatten
Växthuseffekt
Skador på ozonskiktet

4.2.2 Riskmatris för Rinkabyholm
Sannolikhet

Risk
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4.2.3 Utvärdering av riskmatrisen för Rinkabyholm
Rinkabyholm är en villaförort som till största del är helt beroende av Kalmar tätort
avseende den tekniska infrastrukturen, samhällsservice och arbetsplatser.
Analysen med hjälp av riskmatrisen visar på många sårbarheter i Rinkabyholm. I
händelse av en krissituation kan Rinkabyholms invånare klara överlevnadsnivå för
en kort tid. Längre avbrott i infrastrukturen kan ge svåra konsekvenser för området
och dess invånare.
Individuell säkerhet
Rinkabyholms läge och struktur intill E22:an ger upphov till flera sårbarheter för
området. Risken för trafikolyckor och olyckor med farligt gods är stor, dessutom
utgör vägen en barriär mellan de olika bostadsområdena. Buller och
luftföroreningar från vägen medför stora olägenheter för de boende, framför allt i
Rinkabyholms tätort.
Risken för brott och sociala problem är låg i Rinkabyholm jämfört med
kommungenomsnittet. God gemenskap mellan de boende och en stark identitet i
området bidrar till att sociala problem och brottslighet inte utgör något större hot i
Rinkabyholm.
Närheten till Kalmar stad ger korta insatstider för ambulans och räddningstjänst.
De få in- och utfarterna till Boholmarna och Dunö innebär en negativ faktor för
ambulansen och räddningstjänstens framkomlighet.
Livsnödvändig försörjning
Försörjningen av el, vatten, livsmedel och värme till Rinkabyholm sker utifrån
kommunens storskaliga system, vilket medför ökad sårbarhet för området. Ett
längre avbrott i elförsörjningen utgör den största sårbarheten för Rinkabyholm,
eftersom nästan all infrastruktur är beroende av att denna fungerar. Det finns ingen
lokal produktion av el, värme eller vatten i Rinkabyholm. Några enstaka äldre
fastigheter och fritidshus har egen vattenbrunn. I ett kris- eller krigsläge kan de
boende inte klara självförsörjningen av vatten, livsmedel, värme eller el till
överlevnadsnivå någon längre tid.

Risken för att Rinkabyholm drabbas av ett kortare elavbrott är större än i Kalmar
stad eftersom elen matas från ett håll. Många hushåll har möjlighet att elda i egen
braskamin vilket underlättar för de boende att klara ett kortare avbrott i
elförsörjningen.
Viktiga samhällsfunktioner
För de boende i Rinkabyholm är transporterna en mycket viktig funktion.
Kollektivtrafiken fungerar bra, men skulle kunna förbättras ytterligare. Ett större
nyttjande av kollektivtrafiken och samåkning skulle kunna minska transportarbetet
till och från området. De begränsade till- och utfarterna gör Boholmarna och Dunö
sårbara, men det är möjligt att transportera livsmedel och andra förnödenheter med
båt.
I normala såväl som kritiska situationer är tillgången till informationssystem
viktig. Vid avbrott på telekommunikationerna; telefon, radio och TV är området
mycket sårbart eftersom det saknas lokal anordning för larm vid katastrof.
Dagvattnet rinner idag direkt ut i havet utan att renas från kväve och fosfor, detta
leder på sikt till övergödning och fiskdöd. Med tanke på det naturnära läget samt
tillgången till mark finns det goda möjligheter att anordna fler lokala och
ekologiska lösningar i området beträffande infrastruktur som avlopp, avfall och
dagvatten. Sådana åtgärder innebär ett ökat lokalt ansvar och samarbete vilket
bidrar till att förstärka den sociala robustheten.
Långsiktiga risker
Av de långsiktiga hoten ligger samtliga punkter inom riskzon D i riskmatrisen,
vilket innebär att sannolikheten för att de skall inträffa är relativt hög och
konsekvenserna blir allvarliga.
Det är nästan omöjligt att finna åtgärder mot dessa hot som kan åstadkomma
omedelbara förbättringar. Ett engagemang på alla samhällsnivåer och över
landsgränserna krävs för att på sikt förhindra att dessa hot inträffar. Det lokala
engagemanget är en nödvändighet för att uppnå detta mål.

5. Scenario
Scenarioteknik kan användas som ett hjälpmedel för att se var åtgärder bör
prioriteras. Genom att upprätta ett scenario kan en eventuell oönskad händelse och
dess konsekvenser analyseras. En möjlighet är att sätta upp ett ”trendscenario” och
sedan jämföra det med ett ”katastrofscenario”. Trendscenariot bygger på dagens
händelse där man lägger till katastrofscenario för möjliga händelser som kan
påfresta områdets robusthet. Scenariotekniken ger god överblick i att analysera
områdets robusthet och sammanväga åtgärdernas effektivitet och ekonomiska
2
konsekvenser .
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Vi har valt att bygga upp ett scenario inom varje huvudgrupp, Individuell säkerhet,
Livsnödvändig försörjning, Viktiga samhällsfunktioner och Långsiktiga hot. Detta
kan vara en hjälp för kommunen att visa på möjliga händelser och vilka
konsekvenser de kan få om de inträffar. Samtidigt ger scenarierna en vägledning
om vad som bör åtgärdas för att minska riskerna i samhället.
Riskerna kan motverkas genom att med olika åtgärder minska sannolikheten för
att en negativ händelse inträffar eller genom att förebygga och på så sätt minska
graden av konsekvenserna. Exempel på åtgärder för att minska sannolikheten kan
vara att öka säkerheten i de tekniska systemen, vilket måste bygga på utförliga
studier och analyser. Sannolikheten för att ett samhälle skall ställas inför svåra
sociala hot kan minskas genom insatser för att öka de sociala nätverken samt
genom att förhindra segregation.
När en negativ händelse trots allt inträffar kan konsekvenserna av denna mildras
på olika sätt. I första hand gäller det att skaffa sig en någorlunda klar bild över
vilka konsekvenserna kan bli i om någonting inträffar. En handlingsplan, med
alternativa lösningar är det som först bör upprättas. När de storskaliga systemen
havererar leder det ofta till att många drabbas. Mindre system får inte lika stora
konsekvenser för samhället.
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Scenarierna presenteras i följande ordning:
Ø Elavbrott
Ø Oljeransonering
Ø Grundvatten
Ø Farligtgodsolycka
Ø Livsmedelstopp
Ø Naturkatastrof

5.1 Scenario Sabotage mot elförsörjningen år 2010
”Sett ur robusthetsperspektiv”
Södra Sverige kan bli utan el i månader, genom sabotage eller avsiktliga angrepp.
Det skulle innebära en ekonomisk och säkerhetspolitisk katastrof.
(Källa Beredskap, ÖCB, December, 1999)

Året är 2010 och de sociala motsättningarna ökar ständigt. Flyktingströmmarna
till Sverige har ökat på ett sätt som inte hade kunnat förutses. Detta har skapat
starka sociala motsättningar hos den svenska befolkningen med en ökning av
aktivistgrupper till följd. Dessa grupper har på senare tid genomfört en rad
sabotage mot, för landet, viktiga och kritiska anläggningar för att på så sätt driva
igenom sina krav. Beroendet av informationsteknologin har ökat väsentligt under
de senaste 10 åren och är nu en förutsättning för att samhällets viktigaste
funktioner överhuvudtaget skall fungera.
Sveriges nationella stamnät för elkraft drabbas allt oftare av störningar och vårt
beroende av elförsörjning har ökat. Under de sista tio åren har mycket kraftiga
oväder drabbat i huvudsak norra Sverige, vilket har medfört att flera av våra stora
vattenkraftverk har svämmat över och stora dammar har raserats. Stora
omflyttningar av befolkningen från norra Sverige har skett på grund av de svåra
översvämningarna.
Den 4 januari inträffar en rad av sprängattentat mot flera av nationella stamnätets
400 kV ledningar i Jämtland. Det är samtidigt stor brist på el i landet till följd av
den starka kylan som råder. Elförsörjningen för södra Sveriges del har helt
lamslagits efter attentaten mot de stora stamledningarna. Reparationsarbetat
beräknas ta lång tid.
Kalmar
Situationen i Kalmar kommun är lamslagen. Plötsligt har en akut elbrist uppstått
mitt i den kallaste vintermånaden januari. Kalmar saknar lokal elproduktion och är
därmed helt beroende av el från Svenska kraftnäts elleveranser. Elkraften kommer
och går periodvis, men osäkerheten är stor för att eltillförseln bryts helt. Kalmar
skulle aldrig klara ett längre avbrott. Viktiga anläggningar i kommunen som

Länssjukhuset och Vattenverket har förvisso reservkraft men även här är oron
mycket stor för hur länge störningarna skall pågå. Fjärrvärmeverkets
värmepumpar drivs med elkraft och effekten på denna måste minskas. Följden blir
att temperaturen minskas avsevärt i fjärrvärmeverket. Samtliga företag och
livsmedelsaffärer har tvingats stänga verksamheterna. Skolor och vårdhem kan
inte bedriva någon verksamhet eftersom lokalerna snabbt kyls ned när elen går
ner. Vattenverket har möjlighet att koppla in reservkraft, men denna kommer inte
att räcka länge. Vattenledningarna riskerar att frysa. Tele kommunikationerna är
inte längre tillförlitliga.
Djurängen
Kylan är ihållande och det blir snabbt mycket kallt i bostäderna. Några enstaka
villor har möjlighet att elda med ved och lyckas hålla uppe värmen någorlunda. I
de flesta bostäderna ligger temperaturen under 10 grader och vattenledningarna
har frusit på flera ställen. Desperationen bland de boende växer för varje timme.
De som har möjlighet flyr hem till släkt eller vänner som har tillgång till kakelugn
eller vedspis. Några börjar elda i grillar inne i lägenheterna för att försöka hålla
värmen uppe. Detta har lett till att flera bränder har antänts. Räddningstjänsten i
Kalmar får rycka ut oavbrutet men resurserna räcker inte till. Situationen för äldre,
sjuka och ensamma människor är kritisk. Många människor riskerar att frysa ihjäl.
Hemvärnet tillsammans med en grupp frivilliga personer går runt och knackar dörr
för att försöka samla ihop sjuka och ensamma människor.
Gasolelement placeras ut i Djurängens skolor, vilka tjänar som uppsamlingsplatser
för människorna i området. Beredskapen har inför det inträffade varit bristfällig.
Krissituationen som nu har drabbat Kalmar hade inte kunnat förutses. Det finns
inte heller någon samlad handlingsplan för hur situationen skulle kunna hanteras.
Uppsamlingsplatserna rymmer endast en liten del av alla som är i behov av hjälp.
Gasol- och spritkök samt filtar och andra förnödenheter levereras ut i området i
den mån det finns av räddningstjänsten. Rädslan är stor för att vatten och
matförråd skall ta slut.
Rinkabyholm
Situationen i Rinkabyholm är svår men inte lika panikartad som i flertalet
bostadsområden i Kalmar. Trots att de flesta hushållen värmer husen med olja och
andra bränslen krävs elkraft för att driva cirkulationspumpar. Den enda
möjligheten att hålla värme till överlevnadsnivå inomhus har varit att elda i
vedspis eller kamin. Man har försökt att med olika medel isolera rummet där
värmekällan finns. Vattentillförseln fungerade under de första dygnen men

vattenverkets reservkraft börjar sina. Dessutom har vattenledningarna nu börjat
frysa. Människorna försöker hamstra livsmedel och trängs utanför de affärerna
som fortfarande kan hålla öppet. Maten tillagas på sprit- och gasolkök eller över
öppen eld.
Tänkbara robusthetsåtgärder
Möjligheterna att uppnå överlevnadsnivå är större i ett område som Rinkabyholm,
men endast under en kortare tid. Tack vare att de flesta villorna kan elda med ved
kan hushållen hålla en någorlunda temperatur, koka vatten och tillaga mat.
Rinkabyholm är en villaförort som är beroende av stadens storskaliga system
beträffande elförsörjningen. Ett renodlat landsbygdsområde har troligtvis större
möjligheter att klara en svårare påfrestning eftersom befolkningen oftast har valt
att vara mindre beroende av stadens försörjningssystem.
I ett område som Djurängen är de boende helt och hållet beroende av en
fungerande organisation i staden, såväl på lokal nivå som på grannskapsnivå.
I båda områdena är den tekniska robustheten svag eftersom det endast finns
storskaliga system utan tillräcklig reservkraft samt utan inslag av lokala lösningar.
En handlingsplan är nödvändig för denna typ av situation på samtliga plan från
regeringsnivå till grannskapsnivå. För att en situation som i scenariot inte skall få
katastrofala följder så måste det finnas reservkraft för fjärrvärmeverket.
Värmestugor med möjlighet att tillaga mat bör finnas inom varje grannskap.
Sårbarhet
Elavbrott/ Sabotage

Åtgärd
•
•

Storskaliga system

•
•

Lokala system

•
•

Ansvar

Säkra det nationella
stamnätet
Anlägga fler
inmatningspunkter

•

Staten

•

Staten, kommun

Lokal produktion av
el/kraftvärmeverk
Reservkraft exempelvis
elgeneratorer

•

Kommun

Värmestugor
Handlingsplaner inför
katastrofsituationer

•

Bostadsrättsförening samt
organisation inom
grannskapet.

5.2 Scenario Stopp i olje- och bensintillförseln år 2010
Den Svenska olje- och naturgasimporten från Norge har helt upphört vilket har fått
till följd att akut brist på drivmedel och ransonering råder i hela landet.
EU: s dominanta ställning och starka inre marknad har för Norges del medfört en
utfrysning genom EU:s skattepolitik. Norge leveransvägrar därför helt till EUländer och exporterar hellre sina olje- och gastillgångar till andra länder utanför
EU. Arabländernas oljekartell OPEC har för länge sedan slutat att exporta till
västvärlden efter USA:s drastiska krigsföring. I hela västvärlden råder därför stor
brist på naturgas och olja. En fjärdedel av den totala råoljeimporten till Sverige
kom tidigare från länder inom EU, Danmark, Tyskland och Storbritannien. Dessa
länder har nu fått begränsa sin export för att kunna täcka sin egen försörjning. En
lösning på denna långvariga konflikt verkar inte komma till stånd inom någon snar
framtid.
Sverige har försatts i svår kris och är mycket sårbart utåt. Försvarsmakten har
ställts inför hög beredskap och reservbränsle måste sparas inför ett eventuellt
angrepp mot landet.
Idag går den största delen av oljeförbrukningen till drivmedel för fordon
Konsumtionen av olja förändrades i Sverige mot slutet av 70-talet då
uppvärmningen av hushållen från olja övergick till att tas från andra energikällor.
Alternativa drivmedel som exempelvis biogas och rapsolja har inte fått någon
större genomslagskraft. Däremot förbrukar dagens fordon mindre bränsle än för
3
tio år sedan.
Glesbygden i Sverige har drabbats hårt av krisen på grund av beroendet till bilen
som färdmedel. De allmänna kommunikationerna har inte heller byggts ut i den
takt som planerades i början på seklet.
Kalmar
Kalmars läge i Sverige är beroende av goda kommunikationer till övriga Sverige
och Europa. Kustpilen och ”Kust till kustbanan” är nu lyckligtvis elektrifierade
och går på högtryck. Tågen norrut från Kalmar är fortfarande dieseldrivna och har
fått dra in sina turer. Flyget har i princip helt avstannat och endast akuta
transporter förekommer.
3 .www.spi.se/oljetillgångar

Import och export av varor har stannat upp. Livsmedelsförsörjningen måste nu ske
genom självförsörjning inom den närmaste omgivningen. Livsmedel och andra
varor ransoneras inom kommunen. För de enskilda hushållens del innebär detta
stora påfrestningar. Jordbruken som idag enbart använder moderna metoder är
beroende av bensin och diesel för att bruka jordarna. De mest akuta transporterna
prioriteras och reserverna av bensin måste sparas inför en eventuell kritisk
situation.

Fungerande transporter för import och export är en förutsättning för försörjningen
av livsmedel och varor i Kalmar idag. Samhället blir mycket sårbart inför en
situation som denna. För en kortare tid innebär en oljeransonering kanske inget
större hot för invånarna i Djurängen eller Rinkabyholm, avståndet till stadens
centrumfunktioner är inte längre än att det går att förflytta sig med cykel eller till
fots. På längre sikt kommer samtliga invånare i Kalmar att drabbas hårt genom
brist på livsmedel samt ekonomisk förlust både för företag och privathushåll.

Fjärrvärmeverket i Kalmar eldas med träspån som transporteras från
grannkommunen, förrådet i Kalmar räcker endast i tre dagar. Konsekvenserna av
detta kommer att bli mycket stora om krisen fortskrider. Transporterna av
kommunens avfall fungerar till viss del tack vare att det finns ett antal
biogasdrivna bilar i kommunen.

Oljeimport

•

Transportbehov

•

Djurängen
Olje- och bensinransoneringen har nu pågått i två veckor. De flesta företagen i
Berga industriområde har tvingats lägga ner verksamheten eftersom transporterna
inte fungerar. Företagen hotas av svåra ekonomiska kriser och kan tvingas säga
upp flera av sina anställda.
Invånarna i Djurängen har fått ställa bilen, men närheten till centrumfunktionerna
kan nås med cykel eller till fots tack vare det centrala läget. Kollektivtrafiken
fungerar inte heller inom staden eftersom turerna måste prioriteras till
landsbygden. Butikerna börjar få brist på varor och i ren panik hamstrar människor
livsmedel. Det största hotet är just nu risken för att fjärrvärmeverket skall sluta
producera värme till hushållen.
Rinkabyholm
I Rinkabyholm är behovet av fordonstransporter större än I de mer centrala delarna
av Kalmar. Beroendet av egen bil har varit dominerande, och en förutsättning, för
många att bosätta sig här. Möjligheterna att göra inköp i Rinkabyholm är mycket
begränsade. Det lilla serviceutbud som finns att tillgå på gångavstånd räcker inte
för att tillfredsställa närmare 2000 invånare i Rinkabyholm. Bristen på transporter
av olja till området har gjort att man inte längre kan värma upp sina villor. En del
av de som bor här har tillgång till vedspis eller braskamin men långt ifrån alla.
Tänkbara robusthetsåtgärder
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5.3 Scenario Sabotage mot grundvattentäkt år 2003
Mark- och vattenområden som är speciellt viktiga för vattenförsörjningen, kan enligt
Miljöbalken utpekas som riksintresse. Omkring 40% av alla kommunala
vattentäkter saknar ännu skyddsområden och skyddsbestämmelser. Det är
länsstyrelsen som ska bevaka att riksintresse för vattenförsörjningen tas tillvara.
(Källa Naturvårdsverket)

Året är 2001 och den nya vägdragningen av E22:an har slutförts och mer än 20 %
av Nybroåsens viktigaste infiltrationsytor har fått lämna plats för vägen.
Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga har i många år lidit av vattenbrist
genom torra somrar och stora turisttillströmningar. De egna vattentillgångarna
räcker inte och försörjningen av dricksvatten till Öland måste ske från Nybroåsen.
Karlskrona kommun har också haft stora problem med sin vattenförsörjning från
Lyckebyån och måste också utnyttja Nybroåsen. Närbelägna avloppsdiken eller
vattendrag kan förorena vattnet genom markinfiltration. Sådana föroreningar kan
ibland uppträda som följd av ett kraftigt uttag av vatten ur vattentäkten. Detta har
förekommit några gånger under åren i de berörda kommunerna. Förorenat
dricksvatten har orsakat att invånare och även djur insjuknat.
Mellankommunala intressen har stärkts mellan kommunerna; Karlskrona, Öland,
och Mörbylånga genom att de idag får sin vattenförsörjning från åsen, men det
finns fortfarande flera oklara frågor som måste tas upp till diskussion.
Nybroåsen utgör fortfarande inget riksintresse för vattenförsörjning. Andra skydd
för att förhindra exploatering eller negativa åtgärder som kan påverka vattentäkten
har inte heller beaktats.
Året är 2003
En extrem torka råder i Syd Sverige vilket har medfört en brist på dricksvatten.
Flera kommuner tar sitt dricksvatten från Nybroåsen och nu måste vattnet
ransoneras för att uttagen inte skall bli för stora. Torkan som uppstått i landet har
bidragit till att de berörda kommunerna och Länsstyrelsen samlats för att diskutera
skydd och intressen av Nybroåsen.

Den 25 April klockan 16.00 får sjukhuset in ett flertal svårt magsjuka patienter. En
äldre man avlider och man finner spår av fenol hos patienterna.
Sjukhuset larmar polisen om att en man avlidit efter att ha förgiftats med fenol
samtidigt som flera patienter med förgiftningssymtom har kommit in till sjukhuset.
De sjuka personerna har fått akuta symtom efter att ha druckit vatten.
Polisen tar kontakt med Kalmar Vatten och Renhållning AB som gör en akut
utryckning för provtagning. Kalmar Vatten och Renhållning AB arbetar intensivt
tillsammans med kommunens räddningstjänst. Analys från provtagningarna visar
på höga halter av fenol i dricksvattnet.
Ungefär vid samma tidpunkt inkommer samtal till polisen från en man som
uppmärksammat märkliga företeelser vid vattentäkten. Misstankarna om att ett
sabotage har riktats mot vattenförsörjningssystemet är nu ett faktum och
katastroflarm går ut till alla berörda kommuner.
Vid Nybroåsen i Kalmar kommun finns några vattentäkter som är öppna och
endast omgärdas av staket. Bevakning saknas vid dessa infiltrationsdammar. Det
är inga svårigheter för utomstående att ta sig in och sabotera genom att hälla i
något i den öppna vattentäkten. En liter fenol kan förgifta sju miljoner liter
4
vatten.
Frågan är hur stor skada som har skett? Hur mycket av ämnet fenol som hällts ut i
täkten vet man inte, men beslutar att helt stänga av tillförseln av dricksvatten.
Kalmar och kommuner som får sitt vatten från Nybroåsen drabbas hårt. Det vatten
som finns i vattentornet räcker endast en kort tid för att försörja Kalmars invånare.
Hur länge avbrottet kommer att pågå är svårt att säga. Under tiden arbetar olika
instanser med frågan om hur de skall gå tillväga om avbrottet blir långvarigt.
Beredskap måste kallas in utifrån. Det finns ingen handlingsplan att tillgå eftersom
detta var något som ingen hade kunnat förutse.

4 Boverket, Yngve Malmqvist

Tänkbara robusthetsåtgärder
När ett så viktigt livsmedel som dricksvatten blir en bristvara och det visar sig
saknas reserver, får det förödande konsekvenser för människan. Den största
sårbarhetsfaktorn är att ett säkerställande av Nybroåsens skydd inte har
prioriterats. I de öppna vattentäkterna som endast omgärdas av staket är det lätt för
en utomstående att sabotera, av vilja eller okunskap.

Bild 53 Vatten

Den gamla E22:an används fortfarande för att transportera olja till villor i området
och har ej säkrats fullt ut för eventuell olycka på vattenskyddsområdet. Åtgärder
måste göras för att i framtiden säkra hela vattentäkten. Det borde finnas
reservvattentäkter att ta till eftersom de reservvattentäkter som finns inte kan
tillgodose vattenförsörjning ens en kortare tid. Vattentäkter i hela Sverige måste
ges en högre prioritet och skyddas på ett bättre sätt. Ett mellankommunalt
samarbete är mycket viktigt för frågor som gäller våra resurser av dricksvatten.
Vattenskyddsområdet omfattar ett betydligt större område än själva täkten.

Djurängen och Rinkabyholm
Den 27 April klockan 17,00
Vi denna tidpunkt har de flesta slutat sina arbeten och kommer hem för att laga
middag. Vattnet slutar plötsligt att rinna från kranarna. Invånarna reagerar inte
först, men efter ett tag uppstår irritation. Kalmar Vatten och Renhållning AB blir
nerringda av människor som frågar vad avbrottet beror på.
Information om att en vattentäkt kan ha utsatts för sabotage går ut på radio och tv.
Oron sprider sig bland de boende i Djurängen och Rinkabyholm. Invånarna är
oroliga och fruktar att de redan har druckit förgiftat vatten. Sjukhusets
telefonväxel blir hårt belastad av alla förfrågningar från oroliga människor. Efter
redan ett par timmar börjar invånarna känna av bristen på vatten. Eftersom
avbrottet inte hade kunnat förutses har ingen heller kunnat lagra vatten. Efter
några dagars avbrott övergår situationen till katastrof, vattenreservoarerna börjar
sina. Kalmar måste nu få hjälp utifrån.
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I Djurängen finns ingen möjlighet till lokal vattenförsörjning och människor blir
helt lamslagna vid en sådan här situation.
I Rinkabyholm finns det tillgång till enstaka privata brunnar vilket ger ökade
möjligheter för överlevnad. En förutsättning för detta är att de sociala
förhållandena som råder på orten är goda. I en krissituation som denna kan det
vara svårt att förutse hur människan reagerar.

Åtgärd

5

5 Naturvårdsverket

5.4 Scenario Farligt godsolycka med ammoniak i
Djurängen, Kalmar år 2002

Olycksplats

”Gaser är den ämnesgrupp som vid olycka kan medföra stora konsekvenser och
drabba ett stort antal människor. Speciellt gäller detta de tryckkondenserade
gaserna, som dessutom hanteras i stora mängder inom industrin och vid
transporter. En av dessa giftiga gaser är ammoniak.(Källa: www.srv.se)

Fredagen den 5 april 2002 kl 16,30 kommer en transport med ammoniak från öster
på Tyska vägen. Vid korsningen Baltiska vägen och Tyska vägen tappar föraren
kontrollen över fordonet. Vid denna tidpunkt slutar många sina arbeten.
Trafiken är livlig och hastigheten är hög. En förare i personbil hinner inte stanna
och kör på den omkullvälta transporten vilket leder till att fler bilister kör in i
varandra. Tumult uppstår men ingen skadas allvarligt förutom den förare som
körde på transporten först. Vid olycksplatsen uppstår en stor folksamling.
Föraren av godstransporten svarar inte på tilltal. Ambulans och räddningstjänst
tillkallas. Det tar inte lång tid för räddningstjänsten att anlända till platsen, där
man konstaterar att tanken innehåller ammoniak. Den stora frågan är om tanken är
intakt, och det är risk för läckage vid flyttning av tankbilen.
Räddningstjänsten bedömer att en akut evakuering av bostads- och
industriområdet måste ske. Föraren till tankbilen verkar allvarligt sjuk och man
misstänker hjärtinfarkt. Räddningstjänsten har inga möjligheter att hjälpa honom
eftersom de saknar utbildning samt innehav av första hjälpen utrustning.
De väntar men ambulansen dröjer och inga sjukvårdskunniga befinner sig på
platsen.
Ambulansen har blivit stående i järnvägskorsningen på Stensövägen för att
bommarna har gått ner.

Järnvägskorsning

Medeltemperaturen ligger på 10 grader och det blåser en nordvästlig vind. Vid 10 minuters
6
utsläpp ger ett riskavstånd på 750 - 2000 meter. Se zonen vad som berörs.

Ambulanspersonalen diskuterar om de ska ta en annan väg men bedömer att de
inte kommer att tjäna in tiden. De väntar och minuterna tickar iväg. Under tiden
räddningstjänsten och ambulans samtalar har det blivit avbrott i kommunens
datasystem.
Det går därför inte att använda sig av programmet Elvira som berörda
myndigheter har i Kalmar kommun.(se bilaga 1 om Elvira). Kontakterna får ske per
telefon. Det är bråttom att evakuera och varna invånarna. Lokaltidningen och radio
har anlänt till platsen och går ut med information på radio.

6 Farligt godstransporter i Kalmar, Mirja Ranesköld.

Djurängen
Ambulansen anländer till platsen där man konstaterar att det är för sent för
föraren. Ambulanspersonalen tar hand om föraren i personbilen. Under tiden tar de
per telefon kontakt med lasarettet och informerar om att de behöver hjälp med att
evakuera invånarna i Djurängen. En del av invånarna i norra delen av Djurängen
har uppmärksammat olyckan på Tyska vägen eftersom att det är den enda infarten
till området.
De som samlats på platsen avvisas av räddningstjänsten eftersom det finns risk för
läckage. Panik utbryter, de boende får köra runt och ställa bilen på Djurängsvägen
för att komma hem och hämta sina barn och nödvändiga tillhörigheter.
Trafikstockningar i korsningen Norra vägen och Djurängsvägen uppstår, likaså
börjar det bli trafikstockningar i södra delen av området vid korsning Ölandsled
och Norra vägen.
Inte långt från korsningen vid olycksplatsen finns ett gruppboende med flertal
funktionshindrade och äldre. Det är en liten personalstyrka som arbetar och en
omöjlig situation uppstår för att sätta de inneboende i säkerhet. En del av
grannarna i området vid gruppboendet hjälper personalen och några flyr i ren
panik. Vid Djurängsvägen ligger förskolor och fritidshus som måste evakueras.
Skolan har slutat för dagen och berörs inte. Det tar tid för de som har kännedom
om olyckan att nå ut till berörda instanser för att be om hjälp.
Tänkbara robusthetsåtgärder
Rekommenderade färdvägar för farligtgods är E22:an och Ölandsleden i
Djurängsområdet. De andra vägarna som omgärdar Djurängens bebyggelse och
industriområde räknas som genomfartsleder. På dessa vägar finns ingen kontroll
av exakt var och hur mycket farligtgods som passerar. Med stor sannolikhet
passerar det farligt gods någon gång i veckan på dessa vägar.
I Industriområdet finns företag som har behov av ammoniak i mindre mängder.
Andra orsaker till att det går farligtgods på genomfartslederna är de bensinmackar
som finns i området. En nödvändig åtgärd för kommunen är omplanering av
korsning vid Stensjövägen för att förhindra att ambulansen framkomst förhindras.
När en olycka inträffar är det viktigt att invånarna kan informeras om hur de skall
gå tillväga vid en sådan här situation. I Djurängen ligger många bostäder inom

skyddszonen 100 meter, som är kommunens riktvärde för skyddsavstånd mellan
bostäder och farligt godsled. I de förekommande fallen är det viktigt att man har
beredskapsåtgärder i krissituationer som denna. Det kan exempelvis vara
avstängningsbara ventiler och lokala larmsystem i områdena, samt att inte bygga
nya bostäder inom angivet skyddsavstånd.
Sårbarhet
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5.5 Scenario Livsmedelsförsörjningen hotad år 2001
Kina importerar idag spannmål för sin egen försörjning från att tidigare
varit exportör. Hur blir det för Sveriges del i framtiden?
Kan det bli brist på livsmedel också i Sverige?

En stor oro sprider sig i världen angående mul och klövsjukan. De första fallen av
mul- och klövsjuka i Frankrike, Irland och Nederländerna har konstaterats. Djuren
på de drabbade besättningarna avlivas och destrueras. Även djur som importerats
från Storbritannien till Frankrike, Holland och Tyskland avlivas nu för att hindra
smittspridningen. Storbritannien som är värst drabbat tar militären till hjälp för att
slakta djur och gräva massgravar åt kadavren.
Smittan har redan spridit sig till närmare 1000 gårdar. Antalet djur som har
slaktats är omåttlig. Enorma belopp går till spillo på grund av skräcken. Många
ställer sig frågande till de drastiska åtgärder som vidtas för att försöka stoppa
viruset. Åtgärder som att slakta friska djur ger svåra konsekvenser i lidande för
djuren och för drabbade djurägare men också för handeln.
De ekonomiska följderna blir katastrofala i de länder som är exportberoende nu
när all export av djur har stoppats till dess att sjukdomen är bekämpad och
7
utrotad
Viruset fortsätter att sprida sig. Besättningar med svin, nötkreatur och får har
drabbats .Om Sverige isoleras kan vi klara matförsörjningen i ungefär ett år. Men
om enstaka kommun/län skärs av från övriga landet blir det katastrofalt om man
8
inte har tillgång i kommunen till självförsörjning av livsmedel.

7 Martin WierupDN den 28 mars 2001
8 Ylva Jerhamre på Försvarets forskningsanstalt

Den 25 augusti År 2001
Nu har det hänt det som inte fick ske. Direktiven från Livsmedelsverket,
jordbruksverket, EU, och riksdag har inte följts. Viruset som i Sverige har varit
utrotat sedan 60- talet nu spridit sig hit. Flera gårdar har isolerats, de värst
drabbade ligger i sydvästra Sverige, men viruset har även upptäckts på gårdar i
Oskarshamn och Vimmerby. Risken är stor för att det är fler städer som kommer
att drabbas.
Det råder misstanke om att djuren blivit matade av okunniga, välvilliga besökare
som tagit hem mat från utlandssemester. På så sätt har viruset spridit sig till de
först drabbade gårdarna i Sverige. De drabbade orterna är nu isolerade och följden
har blivit att människor är fångar i sina egna hem. Hotell och vissa butiker har inte
längre några kunder, utan har fått stänga tillfälligt. Risken finns att smittan
kommer att sprida sig till vilda djur. Kalmar kommun är nu avstängt från övriga
Sverige på egen begäran.
Kalmar och Djurängen
Mängden livsmedel som produceras av Kalmars lantbruk kan tillgodose behovet
av flertalet produkter till konsumenterna i kommunen. Livsmedelsindustrin ligger
främst i Kalmar tätort där man exporterar kött, mjölk, ägg, kyckling och ost till
andra delar av landet. Daglig information och en beredskap är ett måste för att
förhindra virusets intågande till Kalmar. Kommunen kan i några månader klara att
förse invånarna med animaliska produkter eftersom att det finns en del
djurhållning inom kommunen. Efter några månader kommer det att bli svårt att
förse en hel kommun med livsmedel.
För att klara försörjningen inom kommunen blir det exportförbud av de livsmedel
som produceras i kommunen. Det beror på att kommunens invånare i första hand
måste förses med livsmedel. Invånarna börjar hamstra. Flera familjemedlemmar
skickas till att handla och respekterar inte ransoneringsvillkoren av varor. Det
börjar bli tomt på hyllorna i affärerna. Företeelser som svart handel och smuggling
av matvaror ökar. Tullpersonalens resurser räcker inte till för att kunna övervaka
och kontrollera alla varor som tas in vid gränserna.
De som bor i Djurängen är helt beroende av staden och kan inte klara
självförsörjning till överlevnadsnivå i området eftersom att det inte finns någon
lokal produktion av grönsaker och livsmedel, förutom några enstaka kolonilotter
till hushållsbehov. En stadsdel som Djurängen är mer sårbar vid en sådan här
katastrof, eftersom odlingsmöjligheter är små i staden.

En annan sårbarhet är att det finns mindre utrymme att förvara större mängder mat
i lägenheter. På landsbygden bor man i villa och möjligheten till förvaring är oftast
större.
Tänkbara robusthetsåtgärder
Kalmar flygplats har utvecklats och byggts ut, flygturerna går till flera olika
länder. Allt matavfall från flygplatsen slängs i containrar för bränning. Detta gäller
också för hamnen i Kalmar.
Kontroller med tullpersonal som är stationerad på platsen måste sättas in för att
förhindra att otillåtna varor och livsmedel förs in i Sverige som kan leda till
smittospridningar. Invånare måste informeras om hur smittan sprids och vad de
skall tänka på för att inte smittan skall föras vidare.
Självförsörjning till överlevnadsnivå i kommunen minskar importbehovet i
händelse av en situation som diskuterats i scenariot. En alternativ åtgärd kan vara
att frigöra mark i staden för att kunna odla gemensamt till självhushållning.
Ett förslag till ökad självförsörjning inom kommunen kan vara att inrätta
gårdsbutiker som skall försörja lokalsamhället med köttprodukter.
I detta scenario tas Mul- och klövsjukan upp som exempel efter händelserna som
nyligen inträffat i Storbritannien. Den framåtskridande handeln, export, import
och öppnandet av de internationella gränserna kommer säkerligen att medföra fler
sådana här händelser. Sjukdomar som bemästrats och så gott som är utrotade i
Sverige kan på nytt komma att spridas.
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5.6 Scenario - Naturkatastrof till följd av
Växthuseffekten år 2005

nordöst om Kalmar Dämme har svämmat över och åkrarna ligger under vatten.
Fortsätter regnet finns det risk för att E22:an översvämmas av vatten.
Möjligheten för invånarna i Rinkabyholm att få rent dricksvatten har försvårats.
Det råder kaos på flera ställen i kommunen, framför allt vid den kustnära
bebyggelsen. Elförsörjningen har brutits på grund av ovädret och reservkraften i
kommunen räcker inte till. Räddningstjänsten och kommunens tekniska kontor
klarar inte med sina resurser själva att ta hand om räddningsarbetet.
Situationen börjar bli ohållbar för människorna på Boholmarna och Duns.
Invånarna börjar gripas av panik när man börjar inse att det inte längre går att bo
kvar i husen. Man packar sina tillhörigheter och överger sina bostäder. De som
inte har någonstans att ta vägen hänvisas till tillfälliga förläggningar. I
förläggningarna är det kallt, fuktigt och trångt så att människor blir sjuka.

Bild 54 Worldwatch Institute
Rinkabyholm, Boholmarna och Dunö
1991var globalt sett det varmaste året sedan mätningar av temperaturen började år
1866. Antalet orkaner och översvämningar var rekordhögt under 1991.
De femton varmaste åren sedan mätningarna började har alla inträffat efter 1980.
9
Jordens medeltemperatur är idag, 2001, ca 0,6 grader högre än vid sekelskiftet .
Året är 2005 och medeltemperaturen har höjts ytterligare. Östersjöns havsnivå har
stigit mer än en meter på grund av värmen och kraftiga nederbörder.
Regn och storm är ihållande, vattnet har fortsatt att stiga. Ljungbyån har stigit så
mycket att de boende i Hossmo har fått lämna sina hus.
På den östra sidan av Rinkabyholm längs med sundet är tomterna helt
översvämmade. För att förhindra att vattnet tar överhand på Boholmarna tar man
allt möjligt till hjälp. Avloppsbrunnar och ledningar kan inte längre ta emot allt
överskott av vatten. Avloppsvatten tränger in i dricksvattensledningarna och
invånarna i Rinkabyholm har börjat insjukna. Broarna som förbinder öarna på
Boholmarna är avskurna för biltrafik och ligger under vatten. Törnebybäcken

Tänkbara robusthetsåtgärder
De smygande riskerna som oftast inte observeras kan plötsligt övergå i en akut och
katastrofal situation. Förbränningen av fossila bränslen måste minska för att
inlandsisarna inte ska smälta. Om vi fortsätter i samma takt att värma upp jorden,
och inlandsisarna smälter totalt, beräknas havsytan stiga kraftigt. Mellan 1980-85,
höjdes havsytan med 20 cm och fortsätter höjningen i samma takt kommer
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konsekvenserna att bli förödande i många delar av världen.
Vid planering av havsnära boende bör dessa funderingar tas med i beräkningen.
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