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Kung Karl må ha lagt grunden för staden, men det är 
bosättare och besökare under mer än tre århundraden som 
givit Karlshamn dess karaktär och utseende. Den är Alice 

Tegnérs stad, den är brännvinskungen L O Smiths stad och 
den stad som Carl Jonas Love Almqvist så stolt jämförde 

med Stockholm en gång i tiden. 
 

 
 
 
 

En del av den svenska emigrationen som gick via Karlshamn har 
odödliggjorts av Vilhelm Mobergs utvandrarromaner, men också av 

Axel Olssons berömda staty av Karl-Oskar och Kristina som står 
nere vid stranden i hamnparken.  
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Förord  
 
I Karlshamn såg jag för länge sedan dagens ljus för första gången. 
Här tog jag mina första steg i vita skor i storlek 17 från Sandqvist på 
Drottninggatan 59.  
Några år senare, på 70-talet, lekte jag och min ”bästis” Cecilia … nej 
vi VAR nästan Mayte och Maria i Baccara eller, när andan föll på, 
Anni-Frid och Agnetha i ABBA. Jag hade utsvängda byxor och 
platåskor och älskade att följa med mamma och handla på EPA och 
att på helgen följa med pappa ut och åka blänkande Volvo Amazon 
med säten i skinnimitation. 
På 80-talet dansade jag som lycklig student, med en klasskamrat i 
varje hand, ner mot Rosengården iförd vit klänning, modern med 
örhängen i plast och fluffig ”pudelfrisyr”.  
Både här och där tillbringade jag 90-talet, för att nu på 2000-talet 
vara tillbaka för att återförenas med mitt hjärta, som alltid stannat 
kvar och vägrat låta sig övertalas att följa med ut i vida världen. 
 
Dessa sidor är resultatet av ett både stimulerande och spännande 
arbete som för mig varit ett trevligt sällskap under en längre tid nu. 
Redan 1996, när jag påbörjade mina studier vid högskolan i 
Karlskrona, började jag fundera över vad jag skulle arbeta med i mitt 
examensarbete. Idéerna gick fram och tillbaka, men utan att landa 
ordentligt någonstans. Vändningen kom det tredje året när jag fick 
möjlighet att vara en del i den valbara kursen ”Robust samhälle” 
med bl a Bengt Berglund i spetsen. Tack Bengt! Ni gjorde det hela 
mycket lättare! 
 
Robusthets- och riskanalyser är en viktig del i planeringen av ett 
samhälle. Det borde ligga i varje individs intresse eftersom det just 
berör alla i varje kommun, ja faktiskt i hela världen, både direkt och 
indirekt och på olika sätt. Varje människa är ju en del av sin 

omgivning och omvänt då också beroende av denna. Allt hänger 
samman på ett eller annat sätt! 
Att få arbeta i och lära känna sin hemstad på detta sätt är inte alla 
förunnat och för mig känns det som något alldeles alldeles extra.  
 
Först vill jag vill tacka min handledare Bengt Berglund. Faktum är, 
att min alldeles speciella önskan var att få just honom och att det 
lyckades bli så, har gjort att valet av ämnesområde känts extra rätt.  
 
Ett alldeles extra tack vill jag också ge underbare Per-Ola Mattsson, 
ordförande i Tekniska nämnden, för hans kunskap och otroliga 
hjälpsamhet. En stor kram till Dig! 
 
Jag vill också tacka KEAB:s elnätschef Christer Karlsson och VD 
Hans-Inge Bengtsson, VA-chefen Inger Hansson, renhållningschef 
Jan-Erik Mattsson, datachef Sten Carlqvist, trafikingenjör Lars-Erik 
Johansson, näringslivschef Anders Wiberg, Tomas Carlsson, 
operativ chef Karlshamns Hamn & Stuveri AB, Stabschef  F17 
Roland Sjösten, gatuingenjör Bengt Söderström, brandingenjör 
Monika Svensson och stf räddningschef Magnus Kärvhaag, båda 
Räddningstjänsten i Västra Blekinge och sist men inte minst 
Miljöenhetens ”robuste” Christer Idström som  så tålmodigt delat 
med sig av sin kunskap.  
 
 
Karlshamn, 5 juni 2002 
 
 
 
 
 
Camilla Nilsson 
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DEL I BAKGRUND
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1 Bakgrund och problemformulering 
Jag har en tid praktiserat på Karlshamns kommuns 
samhällsbyggnadskontor och fått en del insyn i deras arbete. 
Eftersom jag hade tanken i bakhuvudet om att arbeta med 
riskhantering i mitt examensarbete, har jag under tiden sökt lite 
information om och diskuterat med en del personer angående detta. 
Jag har upptäckt, att kommunens vilja är stor när det gäller att få 
grepp om vilka risker som finns och hur de ska arbeta med dem, men 
att de famlande söker redskap och rutiner för detta. Det föreligger 
nämligen i kommunen, med alla dess anläggningar och 
verksamheter, ett klart behov av en aktuell riskinventering och bättre 
utvecklad kommunal riskhantering. Nya mål och strategier måste 
formuleras liksom att kunskap och resurser måste skapas. Det finns 
idag dåligt med material och många av inventeringarna är inaktuella.  
 
Storskaliga försörjnings- och informationssystem blir alltmer 
komplexa och växer fram allt snabbare. När systemen byggdes upp 
har sårbarheten sällan varit föremål för större överväganden. Stora 
olyckor och naturkatastrofer har visat på brister i kommuners 
handlingsberedskap. Det handlar om miljöstörningar, giftutsläpp, 
bränder, datahaverier, personskador och på sina håll även terrorism, 
som ofta aktualiserat serviceansvaret gentemot kommuninvånarna. 
Det är just dessa typer av risker jag avgränsar mig till i min rapport, 
den tekniska robustheten, vilken i sin tur är en del av en större och 
fullständig robusthetsanalys. Detta beskrivs vidare under 
”Begreppformulering”. 
 
Karlshamn är en intressant kommun att arbeta med riskfrågor i. En 
hel del stora industrier finns och det både förvaras, hanteras och 
transporteras stora mängder farliga ämnen, även i direkt anslutning 
till centrum.  

Liksom i andra kommuner finns förstås också här risker i form av 
långsiktiga hot som utsläpp till både mark, luft och vatten. 
 
2 Syfte och målinriktning  
Syftet med mitt arbete är att skapa en lättillgänglig kunskapskälla 
och ett diskussionsunderlag som kan användas vid den fysiska 
planeringen och riskhanteringen i kommunen, men även i andra 
sammanhang.  
Ett annat och viktigt syfte är att tillfredsställa min egen nyfikenhet 
och sammankoppla två saker som ligger mig varmt om hjärtat; 
riskfrågor och Karlshamns kommun. 
 
Jag har som mål att försöka definiera begrepp för risker och 
robusthet, inventera kommunens riskobjekt för att utifrån dessa få en 
bild av kommunen från robusthetssynpunkt. Jag ska undersöka hur 
riskhanteringen går till idag och försöka hitta kommunens starkare 
och svagare punkter som kan göra kommunen mindre robust. Jag ska 
försöka ge förslag på eventuella åtgärder och ta reda på vem som bär 
ansvaret för att dessa ska komma till stånd. Jag går även in på 
ekonomi och finansiering för att försöka se vilka åtgärder som är 
rimliga i förhållandet mellan kostnad och nytta samt i vilken ordning 
dessa borde åtgärdas.  
Mitt mål med rapporten i sig är att försöka skapa en konkret metod 
som RAG-gruppen kan ha som utgångspunkt nu när deras arbete i 
dagarna ska komma igång. 
 
3 Metod 
Jag har valt att använda mig av ÖCB:s metod som grund för 
analysen. För att få en överblick av säkerhets- och robusthetsfrågor i 
den fysiska miljön har ÖCB i denna utformat en checklista. Denna 
utgår från en uppdelning på olika samhälls- och funktionsområden 
som har ställts inför olika typer av hot mot bedömning av kostnad 
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och ökning av robustheten som åtgärden innebär av risker och hot. 
Sannolikheten för att en skada ska inträffa analyseras liksom 
konsekvenserna av denna. Med hjälp av analysen upprättas en 
riskmatris som stöd för planering, liksom en prioritering av åtgärder. 
 
Metodens checklista omfattar följande huvudgrupper: 
A. Viktiga samhällsfunktioner 
B. Fysisk struktur 
C. Viktiga samhällsresurser 
D. Mark och byggnader 
 
Grupp A är i sin tur indelad på följande sätt: 
A1. Teknisk försörjning, teknisk infrastruktur 
A2. Transporter och transportanläggningar 
A3. Livsmedelsförsörjning 
A4. Hantering av farliga ämnen 
A5. Sjukvård och omsorg 
A6. Besluts- och utvecklingscentra  
 
4 Avgränsning 
Det finns många rubriker att samla en kommuns risker under. I min 
rapport avgränsar jag mig till dem som jag tycker är mest intressanta 
och aktuella i just Karlshamns fall. Jag använder mig av de tre stora 
grupperna; Teknisk försörjning, Transporter och 
transportanläggningar samt Hantering av farliga ämnen, vilka är 
delar av grupp A. För att lättare få överblick har jag markerat de 
aktuella grupperna med kursiv stil här vid sidan om. 
 
Den ovan valda avgränsningen är inte självklar, men enligt mitt 
tyckande lämplig för att begränsa rapportens omfattning. 
 

5 Tillvägagångssätt 
För att samla information och kunskap inom ett förhållandevis nytt 
ämnesområde går det förstås åt en mängd böcker, tidskrifter och 
rapporter. Internet är ju också ett utmärkt och framförallt snabbt 
redskap där mer information hela tiden går att hitta.  
 
För att få något av en verklighetsförankring har jag valt att låta 
yrkesverksamma insatta personer granska innehållet i de kapitel som 
rör deras verksamhetsområde. Dessa, liksom avgränsningarna för de 
respektive områdena kan man hitta sist i källförteckningen. 
 
Jag har inte i min rapport utgått ifrån Karlshamns kommuns eget 
riskmaterial eftersom denna till stora delar är inaktuell. Det som 
också kan nämnas här är, att kommunens planer är från 1990 och 
1993 och den tidigare riskinventeringen gjordes i början av 1990-
talet. Riskinventeringen, som denna rapport grundar sig på, är därför 
helt mig egen. 
 
Som handledare har jag haft kunnige och alltid lika trevlige Bengt 
Berglund, Arkitekt SAR, Lund. 
 
6 Uppläggning  
Arbetet är indelat i fem delar, bakgrund, analys, sammanställning av 
analysresultat, genomförande och bilagsdel. Först behandlar jag 
risker och robusthet i allmänhet, försöker reda ut en del viktiga 
begrepp och beskriver hur vårt försvar är upplagt. Efter ett allmänt 
resonemang gör jag en presentation av Karlshamn som kommun och 
dagens riskhantering. 
Därefter delar jag in rapporten i de tre stora delområdena Teknisk 
försörjning, Transporter och transportanläggningar samt Hantering 
av farliga ämnen, vilka sedan behandlas var för sig. Det är först i en 
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sammanfattning av riskerna, i riskmatriserna, som dessa delar 
sammanförs.  
Inom respektive delområde finns ett antal hot och risker, vilka jag 
analyserade och graderade utifrån konsekvens och sannolikhet. För 
att göra detta använde jag mig av en sifferskala på 1-5 och detta 
inom samtliga områden. Tanken var enkel. Genom att göra  
bedömningen att konsekvensen för en viss händelse t ex var 5 och 
sannolikheten av den var 3, så skulle risken alltså bli 15. Detta 
eftersom konsekvens x sannolikhet = risk. 
Talen jag fick fram ställde jag sedan mot varandra i en riskmatris för 
att kunna avgöra i vilken ordning de borde åtgärdas.  
 
Sannolikhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Konsekvens      
 
Riskmatrisen är indelad i zonerna A, B, C, D, och E, vilka ger 
anvisning om behovet av att vidta åtgärder. Händelser inom riskzon 
E indikerar ett akut behov av åtgärd och även händelser inom 
riskzon D bör studeras och om möjligt förebyggas. Händelser inom 

A, B och C bedöms inte i dagsläget vara ett överhängande hot mot 
grannskapets säkerhet.   
 
Händelser inom D och E utvärderas mot bakgrund av bedömd 
kostnad och effekt av möjlig åtgärd, d v s att minska händelsens 
sannolikhet respektive konsekvens. Det klargörs vem som har ansvar 
för åtgärden och hur finansiering av den bör ske. Åtgärder som 
bedöms som realiserbara prioriteras mot bakgrund av uppnående av 
önskvärd eller acceptabel robusthetsnivå. 
 
7 Risker och robusthet 
Att skapa goda och säkra miljöer för alla medborgare är ett 
övergripande mål för samhällsplaneringen. För att åstadkomma detta 
bör samhället vara robust, alltså motståndskraftigt mot yttre och inre 
påfrestningar.  
 
Svåra påfrestningar kan sägas vara olika typer av extrema 
situationer, som utvecklas från till exempel en olycka, en 
naturkatastrof eller ett sabotage till att omfatta flera delar av 
samhället. Tillståndet är därmed av en sådan omfattning att det 
uppstår allvarliga störningar i viktiga funktioner eller hotar 
grundläggande värden i samhället.  
 
Det är emellertid inte enbart plötsliga olyckshändelser som utgör hot 
mot vårt samhälle. Det kan vara smygande förlopp som kan skada 
människor och miljö. Exempel på sådana långsiktiga hot kan vara 
buller, radioaktivt nedfall, brottslighet liksom utsläpp till mark, luft 
och vatten, vilket i sin tur leder till skador på både människor, flora 
och fauna. 

B                                  E  
 
 
                  D 
 
 
 
 
A                                C  

5 

4 

3 

2 

1

1 2 3 4 5 Konsekvens 
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ÖCB och Boverket1 nämner några exempel på svåra påfrestningar, 
som vi enligt regeringens proposition ”Beredskap mot svåra 
påfrestningar i fred”, bör ha en särskild beredskap för.  
 
Dessa är: 
 
• Massflykt av asyl- och hjälpsökande till Sverige 
• Svåra störningar i infrastrukturen 
• Elförsörjning 
• Transporter 
• Telekommunikationer 
• Radio och TV 
• Vattenförsörjning 
• Hälso- och sjukvårdens el- och vattenförsörjning 
• Översvämningar och dammbrott 
• Nedfall av radioaktiva ämnen 
• Allvarlig smitta 
• Terrorism 
• Kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen till sjöss 
• Störningar i samhällsviktiga datasystem 
 
Enligt ÖCB2  medför samhällsutvecklingen en förändrad situation 
för samhällets sårbarhet. Detta p g a bl a strukturomvandling, 
övergång till storskaliga system för verksamheter, en fortgående 
urbanisering, kommunikationsberoende, både i fråga om transporter 
och telekommunikation och inte minst ett ökat utlandsberoende. På 
många områden har utvecklingen gått så långt att det är omöjligt, 
eller i alla fall svårt, att återgå till äldre eller enklare teknik. 
Komplexiteten i systemen medför också komplicerade beroenden. 
                                                 
1 Robusthet i den fysiska miljön, ÖCB och Boverket, 1998 
2 Beredskapshänsyn i planering och samhällsutveckling; ÖCB, 1996 

Utvecklingen härvidlag styrs ofta av fredssamhällets önskemål och 
behov och ofta uppmärksammar man i efterhand en ökad sårbarhet. 
Sårbarhetsstudier utgår ofta från hotbilder som behandlar beredskap 
och krig, men många av de skadehändelser som kan inträffa i krig 
har ofta paralleller i fredssamhället. Åtgärder som vidtas i fred för att 
minska olika systems sårbarhet i krig ökar också störningståligheten 
i fred. ÖCB påpekar också här, att det är viktigt att man arbetar med 
riskhantering i även den vanliga samhällsplaneringen. 
 
För 100 år sedan, ställdes samhällsbyggare inför den gigantiska 
uppgiften att planera och administrera det gamla bondesamhällets 
omvandling till modernt industrisamhälle. Idag kan en ny 
samhällsomvandling skönjas, så det finns paralleller mellan dåtidens 
och dagens situation. Den historiska utvecklingen visar oss att vi rör 
oss i en ond cirkel. Den avgörande skillnaden är att det nu sker 
utifrån en avsevärt högre kunskapsnivå. 
 
Specialisering i planering och byggande har kommit att innebära att 
sektorer och vetenskaper har blivit skilda från varandra. Tekniker, 
naturvetare, sociologer och samhällsplanerare är inte vana att 
samarbeta, vilket är en allvarlig brist då problemen är sammansatta 
och kommer att dominera samhällsbyggandet under lång tid. 
 
I totalförsvarsbeslutet hösten 2001 gav riksdagen de första beskeden 
om hur krishanteringen ska fungera. Nu arbetar en 
organisationskommitté med att förbereda etableringen av en ny 
myndighet som fr o m juli i år (2002) ska planera och samordna det 
nya systemet. Systemet med att indela det civila försvaret i 
funktioner avvecklas även om ansvariga sektorsmyndigheter 
behåller sitt expertansvar. Detta innebär att kommunernas och 
länsstyrelsernas krishanteringsansvar förstärks och naturligtvis 
kvarstår uppgiften att planera för den yttersta krisen, kriget. 
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                                                                                                                  Foto: Totalförsvaret 
 
7.1 Ett robust samhälle  
Det talas alltmer om behovet av att göra samhället robust och 
hållbart, vilket är tydligt även i utlandet. Ett robust samhälle 
kännetecknas av uthållighet och flexibilitet, liksom att där finns 
kunskap och förmåga att hantera störningar och krissituationer. Det 
är motståndskraftigt mot yttre och inre påfrestningar och hushåller 
med naturens resurser. Det ger alla möjlighet att medverka i 
samhällets förvaltning och förkovran och det utvecklar en teknik och 
bebyggelse som är anpassad till människan och naturen.  
Ett robust samhälle måste vara garderat både mot plötsliga 
olyckshändelser och mot smygande förlopp som kan skada 
människor, miljö och egendom.  
ÖCB har formulerat sin vision för ett robust samhälle med hög 
livskvalitet för alla, vilket kan sammanfattas i följande punkter: 

• Helhetssyn 
• Närhet och delaktighet 
• Tillgänglighet och kommunikation 
• Tekniska försörjningssystem 
• Hållbar utveckling 
 
Grannskapet är det som individen känner trygghet och samhörighet i 
och är ett av de viktigaste fundamenten i ett robust samhälle.  
 

 
                                                                                                       Foto: Karlshamns kommun 
 
7.2 Hållbar utveckling 
Ett robust samhälle bör sträva mot hållbar utveckling. Mark och 
vatten ska användas på ett sätt, som innebär långsiktig hushållning 
med naturresurser ur såväl ekologisk, social som samhällsekonomisk 
synvinkel. Mark- och vattenområden ska användas till de ändamål 
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de är bäst lämpade för och som medför en god hushållning ur allmän 
synpunkt.  
 
7.3 Beredskapshänsyn 
Beredskapshänsyn i samhällutvecklingen har blivit ett allt viktigare 
begrepp. Det svenska samhällets beroende av omvärlden yttrar sig i 
en rad olika hotbilder under fredstid, kris och krigstillstånd. En 
grundtanke i den beredskap som byggts upp i samhället och som nu 
vidareutvecklas är, att redan i fredstid, bygga in en motståndskraft 
mot kriser och krig. Det gäller såväl i beredskapsplaner som i 
investeringar i reservsystem. 
Beredskapshänsyn i samhällsbyggandet är, enligt ÖCB3, en 
kombination av medvetenhet, analys, kunskap och kreativ 
utvecklingsförmåga, när olika verksamheter etableras eller förändras 
och förnyas i sin befintliga form. 
 
8 Riskanalyser 
Alla tar vi risker, men vi vill gärna i förväg veta vilka de är, vilken 
sannolikhet de har och vilka konsekvenserna blir om olyckan är 
framme. Det gäller oss som individer, men i lika hög grad företag, 
kommuner och samhället som helhet.  
 
Man kan inte ta hänsyn till något man inte tänkt på, i alla fall inte 
medvetet. Att arbeta med hälsa och säkerhetsfrågor är inte enkelt. 
Det är stort och sträcker sig över lång tid och kräver lokal kännedom 
om varje enskilt objekt.  
 

                                                 
3 Beredskapshänsyn i planering och samhällsutveckling, ÖCB, 1996 

8.1 Vad är en riskanalys? 
I en bok av bl a ÖCB4, finns fyra punkter man kan använda sig av 
för att bedöma risker - att göra en riskanalys. Dessa är: 
• Identifiera riskerna 
• Värdera riskerna 
• Beskriv konsekvenserna 
• Bedöm sannolikheten 
 
I denna rapport använder jag mig av följande fyra kriterier för att 
värdera riskerna: 
 
Riskobjekt: En olycka kan få stora konsekvenser.  
Objektet har sådan verksamhet eller hanterar farliga ämnen i sådan 
omfattning att en olycka kan få stora konsekvenser både för 
omgivningen och för själva anläggningen. 
 
Skyddsobjekt: Människor, miljö och egendom. 
Särskilda skyddsobjekt utgör platser med många människor, 
samhällsviktiga funktioner samt värdefulla natur- och kulturmiljöer. 
 
Svår räddningsinsats: En olycka vid objektet kan ställa stora krav på 
räddningstjänsten. 
En olycka vid objektet som innebär en mycket omfattande, svår 
och/eller långvarig räddningsinsats. Det kan krävas speciell 
utrustning/materiel, speciellt utbildad personal, fordon etc. 
 
Miljöpåverkan: Långsiktig negativ miljöbelastning på objektet. 
Objektet har en sådan verksamhet och/eller naturrisk som långsiktigt 
ger negativ påverkan på miljön. 

                                                 
4 Att minska sårbarheten i den tekniska infrastrukturen, ÖCB bl a, 1990 



Robusthetsanalys och riskinventering 
i Karlshamns kommun 2002 

 15

Det finns olika sätt att gradera konsekvens och sannolikhet på, även i 
samma kommun. I denna rapport använder jag mig av siffrorna 1-5 
när jag bedömer en risk. 
 
När det gäller konsekvens graderar jag följande: 
1 = Liten 
2 = Lindrig 
3 = Svår 
4 = Mycket svår 
5 = Katastrofal 
 
När det gäller sannolikhet graderar jag: 
1 = Mycket liten 
2 = Liten 
3 = Måttlig 
4 = Stor 
5 = Mycket stor 
 
Är konsekvensen 4 och sannolikheten 3, så innebär det att risken blir 
12, eftersom konsekvens x sannolikhet = risk. 
 
8.2 Varför riskanalyser? 
Syftet med riskanalyser är att minska och helst förhindra 
konsekvenserna av olyckor och allvarliga störningar inom 
kommunen. De är ett underlag som ska ge kunskap som kommunen 
kan använda för att skapa ett säkrare och mindre sårbart samhälle. 
Säkerhet och trygghet för människor som besöker, bor eller arbetar i 
kommunen är avgörande för välfärden och därmed ett viktigt 
politiskt mål. 
 

I ÖCB:s och Statens energiverks redan nämnda bok, finns några 
sammanfattade argument för riskanalys, för att minska sårbarheten i 
försörjningssystemen. 
Dessa är; 
• att trygga prioriterade behov. 
• att samordna insatser för freds- och beredskapsbehov. 
• att etablera samverkan mellan kommuner, landsting, näringsliv, 

elblock och länsstyrelse. 
 
Andra argument kan vara; 
• att kunskaperna vidgas. 
• att möjligheter skapas. 
• att förankring sker på grannskapsnivå. 
• att den kan användas som underlag för ansökan om bidrag. 
• att den kan bidra till ökad motivation. 
• att den kan förbättra samverkan. 
• att man kan sänka sina skade- och försäkringskostnader. 
 
8.3 Hur används riskanalysen? 
I riskanalysen värderas riskerna och deras konsekvenser för 
människor och miljö. Den innehåller normalt konkreta förslag på 
åtgärder som kan minska eller förhindra olyckor och störningar för 
människor, egendom och miljö i kommunen. 
 
8.4 Hur kan kommunen arbeta med riskanalyser? 
En arbetsgrupp bör bildas med representanter från räddningstjänsten, 
teknisk nämnd, samhällsbyggnadskontor, informationsavdelning, 
socialförvaltning m m. Att använda sig av detta arbetssätt är 
Karlshamn redan ett exempel på, även om arbetsgruppen – RAG-
gruppen – för det mesta ligger vilande och väntar på att få komma 
igång. Igen. 
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9 Karlshamn – En presentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen leder sitt ursprung från fiskeläget och lastageplatsen 
Bodekull, som låg vid en djup och väl skyddad havsvik vid Mieåns 
utlopp i Östersjön. När Karl X sökte en bas för den svenska 
örlogsflottan valde han just Bodekull men redan långt innan 
Blekinge, genom freden i Roskilde år 1658 hade blivit en svensk 
provins, hade platsen låtit tala om sig. Bodekull var sedan långt 
tillbaka för många i västra Blekinge, södra Småland och nordöstra 
Skåne en viktig port mot havet och främmande länder.  
1664 fick Bodekull stadsrättigheter och två år senare döptes den nya 
staden till Karlshamn efter sin grundare. I industrialismens ungdom 
fyllde köpmän och sjöfarare den med en doft av brännvin och tobak, 
garn och färg. Även om den nu aldrig blev örlogsbas, såg den Karl-
Oskar och Kristina och många andra amerikafarare ombord på 
briggen Charlotta.  
 
I vår tid h skeppsmäklare utvecklat 
hamnen t
 

      
    Karlshamn idag                                               Foto: Karlshamns kommun 
 

       
     Innerhamnen idag                                        Foto: Blekinge Bildreportage 

 
"Karlshamn ligger där hav och land möts, 
där historia och framtid möts, där 
människor möts." 
                               
                                                                                                 Källa: Karlshamns kommun
 har storindustrin, stuveri, oc
ill en av Sveriges största. 
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Karlshamn har behållit sin betydelse som hamnstad och har idag en 
av Sveriges största djuphamnar.  
Stadskärnan utgör en av landets bäst bevarade trästäder med intakt 
rutnätsplan från 1665, därför har Riksantikvarieämbetet förklarat 
Karlshamns stad som en riksintressant kulturmiljö i Sverige.  
 
9.1 Karlshamn i det stora hela  
Karlshamn gränsar till Ronneby kommun i öster, Östersjön i söder, 
Sölvesborgs och Olofströms kommuner i väster och Tingsryds 
kommun i norr. Staden ligger mitt i en region bestående av ett dussin 
länder och en mängd betydelsefulla stads- och industriområden. 
 
 

 
 
Hela Sydsverige finns inom räckhåll och Öresundsbron nås på ett 
par timmars bilresa. Polen, Baltikum och nordöstra Tyskland ligger 
ett halvt dygns båtresa bort och efter ytterligare ett halvt dygns 
bilresa når man Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Ungern, Tjeckien, 
Slovakien, Österrike, Centrala och södra Tyskland och Rumänien.  
 
9.2 Karlshamns orter 
Asarum, Svängsta, Mörrum, Hällaryd och Åryd är närorter till 
Karlshamn, som med utvecklad service och framväxten av nya 
villaområden format en egen livsstil.  

 

 
 
© Mätningskontoret, Karlshamns kommun  
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9.3 Befolkning 
Enligt Karlshamns kommuns befolkningsprognos5 från 2001, har 
befolkningen minskat med 180 personer under åren 1968–2000. Från 
1994 (31 528 invånare) har befolkningen minskat till 30 741 år 
2000. Under de senaste fem åren har kommunen i medeltal haft ett 
flyttningsnetto på –50 personer per år. Under perioden 2000–2010 
beräknas befolkningen minska från 30 741 personer till 30 010 vid 
slutet av 2010. Befolkningsminskningen blir härigenom 730 
personer eller, i medeltal, 73 personer per år. Antalet döda överstiger 
antal födda med drygt 100 personer per år. I centrum är andelen dag- 
och nattbefolkning relativa lika, vilket innebär att det är gott om 
människor hela dygnet. Den största koncentrationen av människor på 
dagarna finns i oljefabrikens område. 
 
9.4 Näringsliv 
Karlshamn har en tradition av industri- och hamnstad med stora 
anläggningar som massafabrik, kraftverk, oljelagringsanläggning 
och storhamn. Karlshamn har ju i alla tider byggt sitt liv och leverne 
på sjöfart, handel och industri. 
Idag är hamnen ett nav kring vilket en stor del av framtidsvisionerna 
kretsar, en källa från vilken såväl en växande högskola som nya 
högteknologiska nischföretag hämtar sin utvecklingspotential.  
Näringslivet i Karlshamn består av ett antal välkända, internationella 
spjutspetsar med stor export. I övrigt finns ett brokigt 
småföretagande med inriktning mot transport, tillverkning och 
handel. 
 
9.5 Service 
Centralorten med dess stadskärna har en etablerad roll som 
servicecentrum i ett stort omland. Söker man idag på Internet efter 
                                                 
5 Lennart Davidsson, Befolkningsprognos för Karlshamns kommun 2001-2010, 
2001 

företag i Karlshamns kommun får man 636 träffar! Kollektivtrafiken 
är också väl utvecklad. 
 
9.6 Boende 
Karlshamns kommun bjuder på ett varierat boende. I den täta 
småstadskärnan döljer sig charmiga bakgårdsidyller innanför 
åldrande trähusfasader och försynta funkishus. Nytt och gammalt 
samsas sida vid sida, lägenheter och enfamiljshus likaså och 
småskaligheten dominerar. Runt staden klättrar villor och 
flerbostadshus upp och ner för mjuka klippor, österut är man granne 
med havet och mot norr bor man i öppna landskap. Några minuter 
från centrum är man på landet, i skärgården eller i skogarna. Där 
finns byar, gårdar och torpställen nära hav och sjö. 
 
9.7 Skolor och utbildning 
Utbildningsförvaltningen är en av Karlshamns kommuns tre 
förvaltningar. Förvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, 
fritidsverksamhet för barn och ungdom, musikskola, gymnasieskola, 
kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning, SFI, 
fritidsverksamhet, kultur- och biblioteksverksamhet samt 
konsumentverksamhet. Förskolor av olika storlek finns i alla delar 
av kommunen och öppen förskola finns i så gott som alla 
kommundelar. Grundskoleverksamhet bedrivs vid 18 skolor i 
kommunen och 6-årsverksamhet, grundskola och fritidshem är i 
huvudsak integrerade. Som alternativ till den kommunala 
barnomsorgen finns föräldrakooperativ och Montessori förskola och 
skola. Tio fritidsgårdar finns i kommunen och på alla orter utom i 
Ringamåla.  
På kommunens enda gymnasieskola, Vägga Gymnasieskola, 
Kunskapens Hus, ges möjlighet att utveckla sina intressen inom t ex 
musik, konst, naturvetenskap, miljö, IT, litteratur, språk eller 
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yrkesämnen. Skolan har många kontakter med andra länder genom 
internationellt utbyte på många program. 
Vägga Vuxenutbildning erbjuder hela skalan av vuxenutbildning, 
antingen i form av reguljära heltidsutbildningar eller i form av 
fritidsstudier.  
 
Höstterminen 2002 slog Halda Gymnasium i Svängsta upp portarna. 
Huvudman för gymnasiet är EC-gruppen, ett högteknologiskt företag 
som arbetar med bland annat utbildning och forskning inom IT.  
 
 

 
Högskolan i Karlshamn, Tullhuset                      Foto: Karlshamns kommun 
 

I Karlshamn finns sedan hösten 2000 en högskola. Blekinges nyaste 
campusområde är beläget vid Östra Piren, ett stenkast från stadens 
centrum. Den nya högskoleutbildningen har Blekinge Tekniska 
Högskola som huvudman. BTH blir tillsammans med Kungliga 
Tekniska Högskola och Chalmers en av tre fristående tekniska 
högskolor i landet. Sedan 1999 har BTH rätt att bedriva 
forskarutbildning och utfärda doktorsexamen i tekniska ämnen. 
 
För sex år sedan startade EC-gruppen i samarbete med Växjö 
universitet den allra första högskoleutbildningen inom datateknik 
som vänder sig speciellt till kvinnor, Datateknisk Utbildning för 
Kvinnor (DUK). På programmet finns nu inriktningarna Datateknisk 
utbildning för invandrade akademiker, DUK, Internetprogrammering 
och Medieinformatikprogrammet. 
 
9.8 Vård och omsorg 
I Blekinge finns två lasarett - i Karlskrona och i Karlshamn - med 
östra respektive västra Blekinge som upptagningsområde. De båda 
gick samman och bildade Blekingesjukhuset 1995 och 
”Blekingesjukhuset – Ett sjukhus” har blivit mer accepterat och 
naturligt hos allmänhet och personal, enligt deras egen hemsida på 
Internet. 
 
9.9 Kultur och nöjesliv 
I Karlshamn kan den kulturintresserade finna utrymme både för sitt 
eget skapande och utövande inom olika kulturområden. 
 
1997 valdes Karlshamn till Årets sportfiskekommun! Flaggskeppet 
är kronolaxfisket i Mörrumsån, som lockar sportfiskare från när och 
fjärran. Både sett till medelvikterna och till antalet laxar ligger 
Mörrums laxfiske i absoluta världstoppen bland laxälvar.  
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10 Riskhanteringen i Karlshamns kommun 
 
10.1 Beredskap 
Förmågan på lokal nivå är grunden för beredskapen, vilken 
kompletteras med åtgärder på regional och central nivå. Det är 
statens, kommunens, företagens och människornas gemensamma 
förmåga som avgör hur sårbart samhället är i fred, kris och krig.  
 
 

 
                                                                                                                  Foto: Totalförsvaret 
 
I en tid då rubrikerna blir större och svartare och hoten kryper 
närmare meddelar tidningen Sydöstran i en artikel6, att Karlshamns 
säkerhet är bra. Enligt artikeln är skyddsrummens kondition god och 
eventuella brister åtgärdas. Även när det gäller skyddsmasker är 
läget bra. Skyddsmasker till 90 % av invånarna i kommunen (resten 
har mobiliserats vid en eventuell skarp situation) finns enligt 
Kenneth Bergdahl från räddningstjänsten, i ett stort och rymligt 
skyddsrum insprängt i ett berg. Maskerna finns i fem storlekar och 
även för bebisar och barnvagnar. 200 m3 andningsskydd ligger i 
väntan på sämre tider och även i Svängsta finns ett förråd med 
masker. Under en skarp situation förvandlas skyddsrummet i 

                                                 
6 Sydöstran, 17 oktober 2001. 

närheten av polisstationen, till ledningscentral för kommun och 
räddningstjänst. 
Tillförordnad chef, Magnus Kärvhaag, säger i artikeln, att de har 
färdiga katastrofplaner och även en del utrustning för kemiska 
olyckor och att det räcker. Av artikeln att döma så är beredskapen 
för kris och krig god! 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Verksamheten svarar övergripande för länsinnevånarnas säkerhet 
och trygghet. Ansvaret gäller bl a vid stora olyckor, katastrofer och 
krig. Särskilt viktiga uppgifter är att stödja kommunerna i deras 
beredskapsförberedelsearbete och samverka med militära 
myndigheter. 
 
Räddningstjänsten 
Varje kommun svarar för räddningstjänsten inom sitt område. 
Räddningstjänst omfattar de räddningsinsatser som staten eller 
kommunerna ska svara för vid olyckshändelser eller överhängande 
fara för olyckshändelser, för att hindra och begränsa skador på 
människor eller egendom eller i miljön. Som olyckshändelser räknas 
också händelser som beror på människors handlande eller 
underlåtenhet att handla, oberoende av om detta skett uppsåtligen 
eller ej. Även händelser som uppstår till följd av krigshandlingar 
betraktas i detta sammanhang som olyckshändelser.  
 
I syfte att skydda och rädda befolkningen och civil egendom från 
krigets verkningar ska den kommunala räddningstjänsten under höjd 
beredskap därutöver ansvara för:  
 
• Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden. 
• Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen 

och kemiska stridsmedel. 
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• Att kommunens räddningskår under höjd beredskap deltar i 
åtgärder för första hjälp åt skadade, för transport av dessa liksom 
att delta i åtgärder för befolkningsskyddet.  

 
Civilförsvaret i Karlshamn 
Civilförsvarsföreningen i Karlshamn har i avtal med 
Räddningstjänsten Västra Blekinge åtagit sig att vara 
Räddningstjänsten behjälplig i situationer där deras numerär och 
kunskap kan komma till nytta. 
 
Hemskyddet  
Hemskyddet innebär att civilförsvarsföreningen i en kris eller 
krigssituation skall vara samhällets normala räddningsorganisation, 
behjälplig att lösa de extra ordinära problem som uppstått. 
Karlshamns kommun är uppdelat i 33 hemskyddsområden, varav 
sjutton finns i tätorten. Varje område skall ha såväl 
hemskyddsgruppchefer som hemskyddsombud.  
Hemskyddet består av totalförsvarspliktiga som skrivits in för 
civilplikt och av frivilliga.  
 
Befolkningsskydd 
Med Befolkningsskydd avses åtgärder för att skydda befolkningen 
och civil egendom från krigets verkningar. Sådana åtgärder är bl a 
utrymning och inkvartering, ordningsställande av skyddsrum och 
skyddade utrymmen, tillhandahållande av andningsskydd, 
mörkläggning och information om självskydd. 

 
Verkskyddet 
Verkskyddet är en beredskapsorganisation som under höjd 
beredskap har till uppgift att, vid den anläggning där det 
organiserats, medverka vid skydd av verksamheten och personalen 
samt i räddningstjänst. Verkskydd ska finnas vid en anläggning, om 

det vid anläggningen bedrivs verksamhet som har stor betydelse för 
totalförsvaret och om anläggningen med hänsyn till sin belägenhet 
eller verksamhetens art kan antas bli särskilt utsatt vid 
stridshandlingar. Tjänstgöringsskyldigheten för en anställd som 
tillhör ett verkskydd regleras i anställningsavtalet. 
 
I Karlshamns översiktsplan från 1990 finns inget direkt konkret, utan 
hänvisning sker till underlagsmaterialet.  
Det som dock kan utläsas är i stort: 
• Att krislägen, i form större olyckor, naturkatastrofer, sabotage 

eller krig, ska beaktas redan i planeringen av det normala 
fredssamhället.  

• Att hänsyn ska tas till sårbarhet, beredskap och störningsrisker.  
• Att det övergripande målet är, att minska riskerna/eller öka 

skyddet - så långt det är praktiskt och ekonomiskt rimligt, med 
hänsyn till resultatet”.  

 
Följande företag har verkskyddsföreläggande enligt 
räddningstjänstplanen: 
• Karlshamns AB 
• Carlshamn Mejeri AB 
• Karlshamns Kraftverk AB 
• Karlshamns Hamn AB & Stuveri AB 
• Preem Petroleum AB 
• Sydkraft Gas AB 
 
10.2 Räddningstjänsten i Karlshamn 
Inom Karlshamns kommun finns förstås risker som har stor 
betydelse för räddningstjänsten. Dessa risker ska så långt som 
möjligt förebyggas, men i händelse av skada ska avhjälpande 
insatser utföras av Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
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Räddningstjänsten har som mål att skapa trygghet och säkerhet inom 
sitt verksamhetsområde, både för de som bor och vistas i kommunen 
såväl i fred som i beredskap och krig. Enligt räddningstjänstplanen 
görs detta genom: 
• Förebyggande verksamhet 
• Planering och förberedelser för räddningsuppdrag 
• Genomförande av räddningstjänstuppdrag 
• Intern och extern utbildning 
• Information 
• Det civila försvaret 
• Jourcentral-larmmottagning 
 
Räddningstjänsten i Karlshamns kommun organiseras i ett 
kommunalförbund. Tillsammans utgör de ledningen för 
räddningskåren, förebyggande verksamhet, civil beredskap och 
internt skydd. Grunden för planering och dimensionering av 
räddningstjänsten under höjd beredskap utgörs av hotet om 
flygbekämpning. 
 
Räddningstjänstplan 
Enligt 21 § Räddningstjänstlagen, ska varje kommun upprätta en 
räddningstjänstplan. Bestämmelser som berör denna finns även i 
Räddningstjänstförordningen. 
Planen ska redovisa hur räddningstjänsten ska vara utformad och 
organiserad inom kommunen och ska antas av KF eller 
förbundsdirektionen. Karlshamns räddningstjänstplan har gjorts om i 
år 2002.  
 
Räddningstjänsten under höjd beredskap 
Sannolikheten för att Karlshamns kommun ska beröras av insatser 
med kemiska stridsmedel bedöms som stor, enligt kommunens 
räddningstjänstplan. Den krigsorganiserade räddningstjänsten har 

som mål att den ska omedelbar förmåga att genomföra upprepade 
samtidiga räddningsinsatser mot 6 typskador vid 6 olika skadeplatser 
i kommunen. Varje räddningsstyrka ska kunna göra livräddande 
insatser i byggnader och ska tillsammans med BRB-resurser och 
hundekipage undsätta människor i raserade byggnader samt gräva 
fram innestängda skyddsrum och skyddade utrymme samt kunna 
göra insats i C-miljö. Stödresurser utför sanering och indikering. 
Styrkorna ska även kunna hjälpa andra kommuner.  
 
Insatstider 
Kommunen är indelad i tre kategorier med tanke på 
bebyggelsekaraktär, 1, 2 och 3, där grupp 1 har den kortaste 
insatstiden 10 minuter i vilka tätorterna Karlshamn och Sölvesborg 
ingår. I grupp 1, med insats om normalt under 10 minuter, är t ex 
koncentrerad centrumbebyggelse, butiker, varuhus, särskilt 
brandfarlig bebyggelse, större vårdanläggning, hotell eller 
anläggning med personalkrävande utrymning, industriområde eller 
industrier med speciellt farlig verksamhet, större brandfarlig eller 
miljöfarlig verksamhet, Hamn avsedd för yrkestrafik med olje- och 
bensinhantering eller hantering av miljöfarligt ämne, 
bostadsbebyggelse om 4 våningar eller mer och samlingslokaler 
avsedda för fler än 300 personer. 
Grupp 2, med insatstid normalt under 20 minuter, kan vara 
bostadsområde under 4 våningar, villor och radhus, större byar eller 
enstaka större industrier. Grupp 3, med insatstid under normalt 30 
minuter kan vara enstaka byggnader och gårdar eller mindre 
byggnader. 
Insatstiderna är de samma under fred som under höjd beredskap. 
 
Varning, information och alarmering 
Informationsrutiner vid svåra olyckor i fred ligger till grund för 
motsvarande rutiner under höjd beredskap.   
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I Räddningstjänstplanen kan man läsa att ”informationsrutiner vid 
svåra olyckor i fred ligger till grund för motsvarande rutiner under 
höjd beredskap”. Det står också att det finns ett särskilt 
varningsbehov under höjd beredskap, samt att signalen ”viktigt 
meddelande” till allmänheten inom Karlshamn, Mörrum och Asarum 
måste kunna ges. Signalen ska kunna utlösas från 
räddningscentralen/ledningscentralen samt från larmcentralen i 
Karlshamn. Allmänheten varnas genom uppläst meddelande i SR. 
Räddningstjänsten svarar för provning och underhåll av systemet. 
Samverkansavtal finns med SOS Alarm AB angående back-up för 
utlarmning. 
Hur allmänheten ska varnas vid allvarliga olyckshändelser 
informeras till samtliga hushåll vartannat år. 
 
Avtal 
Enligt kommunens räddningstjänstplan finns avtal med: 
• Räddningstjänsten Ronneby angående helikoptertank. 
• Räddningstjänsten Karlskrona angående vattendykare. 
• Räddningstjänsten Kristianstad angående ledningsbuss. 
• Kem Skåne angående keminsats. 
• Försvarsmaktens Sydkustens Marinkommando angående bygg- 

och röjningsresurser. 
• SOS Alarm AB samverkansavtal angående back-up för 

utlarmning. 
• Räddningstjänsten Olofström för samutnyttjande av 

ammunitionsröjningsgrupp. 
• Brukshundklubben organiserar räddningshundar och frivillig 

personal. 
 
Lägsta acceptabla försörjningsnivån, LAF 
Kommunledningen ska definiera och besluta om denna. För 
Karlshamns kommun finns inga sådana beslut. 

10.3 RAG-gruppen 
I en skrift från Boverket7 kan man läsa att plankontoret i Karlshamns 
kommun, under våren 1990, tog initiativ till bildandet av en 
arbetsgrupp som skulle ha till uppgift att kartlägga, analysera och 
beskriva hälso- och säkerhetsrisker i kommunen. I 
riskanalysgruppen, RAG, ingick representanter från brandförsvaret, 
byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddskontoret, gatukontoret, 
plankontoret och länsstyrelsen. Avsikten med deras sammanställning 
av riskobjekt var att få fram planeringsunderlag som belyser och 
förtydligar riskerna i kommunen. Materialet skulle användas i 
kommunens planering avseende markanvändning och 
bebyggelseutveckling. Karlshamns kommun fick vara med som ett 
praktiskt exempel eftersom de omlokaliserat bensinstationer som låg 
i anslutning direkt till centrum. RAG-gruppens arbete har emellertid 
till största delen koncentrerats på olycksrisker i samband med 
lagring, hantering och transport av farliga ämnen. 
Gruppens arbete har inte varit igång under längre perioder sedan 
starten, men håller idag på att komma igång.   
 
Karlshamn fick ju för ett antal år sedan, 1994 närmare bestämt, veta 
konsekvenserna av att en tankbil välter och skadar kommunens 
vattensystem.  
Kommunen har, vilket man också kan läsa om i Boverkets "Bättre 
plats för arbete", gjort en omlokalisering av bensinstationer. Detta 
eftersom den för allmänheten vanligaste kontakten med brandfarliga 
varor sker via just dessa. Flera av stationerna låg tidigare centralt 
och i direkt anslutning till bostäder. 
               
Mer om beredskap och försvar finns som bilaga längre bak i 
rapporten. 

                                                 
7 Bättre plats för arbete, Boverket, 1995 
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DEL II ANALYS
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11 TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 
Stadens infrastruktur har stor betydelse för lokaliseringen av 
näringsliv och boende. Den ska fungera idag, men också ge service 
åt morgondagens samhälle, både inom staden och ur ett regionalt 
perspektiv. 
 
Den tekniska infrastrukturen i våra städer har en avgörande 
betydelse. Den byggda miljön utnyttjar naturens resurser för sin 
försörjning och produktion. Samhällets alla funktioner är beroende 
av att systemen för vatten, avlopp, avfall, energi, tele och trafik 
fungerar. Den ekonomiska och organisatoriska ramen för dessa 
systems underhåll och försörjning är också en del av samhällets 
infrastruktur. 
 
Teknisk försörjning bygger på: 
• Storskaliga kombinerat med lokala system 
• Reservsystem 
• Naturresurser 
 
Stadens tekniska infrastruktur består av flera samverkande delsystem 
med olika funktion och historisk utveckling. Beslut om 
infrastrukturen förutsätter både kunskap om dagens situation, 
historiska bakgrund samt strategier för stadens utveckling.  
Miljöfrågorna har alltid varit kopplade till utvecklingen av dagens 
infrastruktur. Anläggningar har byggts för att förbättra miljön i 
staden, men till stor del har föroreningarna bara flyttats.  
I ett längre perspektiv finns storskaliga miljöhot, som i grunden 
också påverkar förutsättningarna för stadens utveckling. Långsiktiga 
hot tas inte upp närmare här, utan längre fram i rapporten under egen 
rubrik.  

Mer om Teknisk försörjning samt kartor och finns som bilagor 
längre bak i rapporten. 
 
 
11.1 Energi 
 
Ordet energi kommer från grekiskan och betyder ”verksamhet”. Den 
enskilde konsumenten är helt beroende av att produktion sker i och 
energi levereras under alla dygnets timmar och årets dagar. Ett 
omfattande program för energisparande och oljeersättning har 
genomförts sedan oljekriserna på 1970-talet. Det svenska 
energisystemet har förändrats radikalt och det ensidiga behovet av 
olja för uppvärmning har bytts ut mot kombinerade system och en 
mix av olika energislag. Energisystemen för uppvärmning är i vissa 
delar flexibla och val mellan alternativ görs utifrån lokala 
förutsättningar. 
 
Energiplaneringen styrs från miljösynpunkt genom lagar, riktvärden 
för utsläpp och luftkvalitet samt genom ekonomiska styrmedel.  
 
Samhället behöver god tillgång till el för att fungera effektivt. 
Stadens elsystem är i regel anslutet till det nationella nätet, även ett 
antal städer har produktion i egna anläggningar. De flesta är 
emellertid beroende av importerad kraft via stamnät och regionnät. 
Stamnätet är systemet för 400-220 kV ledningar, som motorvägar 
för elkraften. Svenska Kraftnät, vilket är ett statligt affärsverk och en 
myndighet, äger och driver detta, vilket omfattar landets totalt ca  
15 000 km långa ledningar med stationer, utlandsförbindelser och 
IT-system. Till verkets uppgifter hör systemansvar, alltså att ansvara 
för att elsystemet kortsiktigt är i balans, och att dess anläggningar 
samverkar driftsäkert. Karta över stamnätet finns som bilaga på 
sidan 148. 
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11.1.1 Karlshamn 
Man delar in kommunens energiområde i två delar; el och värme. 
Den svenska elmarknaden är idag helt avreglerad, vilket innebär att 
var och en själv kan välja sin elleverantör, även om elnätet 
fortfarande är ett monopol. 
Sedan avregleringen inleddes har Karlshamn Energi Elförsäljning 
AB behållit sin marknadsandel och under 2001 uppgick KEAB:s 
elförsäljning till 123 GWh.  
 
Följande energislag finns representerade i Karlshamns kommun. 
 
Fjärrvärme 
Fjärrvärmeleveranserna från KEAB baseras till 90 % på 
biobränslebaserad överskottsvärme från Mörrums Bruk. Etablering 
av fjärrvärmeverk innebär att en stor miljöanpassad anläggning 
ersätter många små olje- och vedeldade anläggningar i tätorten. Hela 
fjärrvärmedistributionen i Karlshamn och Asarum motsvarar 
energiinnehållet i 12 000 m3 olja per år. Fjärrvärmen som levereras 
till Mörrums samhälle kommer, enligt kommunens hemsida på 
Internet, att minska användningen av olja för uppvärmning med mer 
än 1 000 m3 per år. Utsläppen av koldioxid kommer att minska med 
närmare 3 000 ton per år. 
 
Deponigas 
Deponigasen på Mörrumstippen tillvaratas, vilket minskar risken för 
okontrollerade bränder på upplaget. En annan fördel är att 
återställande av och återplantering på upplagsområdet underlättas, då 
gasen hämmar etablering av växtlighet på området.  
 
Vindkraft 
År 2000 hölls den officiella invigningen av KEAB:s tre 
vindkraftverk på Gunnön vid Mörrums Bruk. Kraftverken levererar 

nu Bra Miljövalel via Sydkrafts elnät. Vindkraften har kanske en 
viktig roll i omställningen av energisystemet för ett ekologiskt 
hållbart samhälle, även om den i dagens läge endast bidrar med  
0,5 % av landets elförbrukning.  
 
Pellets 
KEAB och Karlshamnsbostäder, KABO, tecknade 1996 ett avtal att 
leveransen av värme till Lönebostället i Mörrum i huvudsak skulle 
baseras på pellets då ingen tillgång till fjärrvärme finns.  
 
11.1.2 Hot och risker 
Elförsörjningen är förstås av mycket stor betydelse för ett modernt 
samhälle. Elen måste produceras i samma ögonblick som den 
konsumeras, så försörjningssystemet måste därför ha inbyggda 
reserver för att klara rimliga variationer och störningar.  
 
Att slå ut Karlshamns elförsörjning är egentligen inte intressant från 
sabotagesynpunkt, anser KEAB:s VD Hans-Inge Bengtsson, utan 
riskerna på elsidan ligger förmodligen ”högre upp” i systemet, alltså 
i stamnätet eller vid större produktionsanläggningar.  
Även om Karlshamn nu inte är intressant här, så är hotet att bli 
strömlösa ändå det största. Strömmen har så stor betydelse för att så 
mycket ska fungera. Utan den uppstår förstås stora problem vid 
försörjning av både värme och vatten.  
 
11.1.3 Verksamheter 
Sydkrafts 400 kV fördelningsstation Hemsjö 
Stamnätets 400 kV-ledning passerar via Hemsjö mellan Olofströms 
och Tingsryds kommuner, för att sedan försörja hela Karlshamns 
kommun med el. Från Hemsjö matas strömmen till Asarum via 
Sydkrafts 130 kV regionnät till ett fördelningsställverk kallat 
Horsaryd. Därifrån sker matningen via Sydkrafts 50 kV regionnät till 
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olika delar i Karlshamns kommun och bl a till KEAB:s båda 
mottagningsstationer ”Karlshamn Västra” och ”Karlshamn Östra”. 
Detta är en strategiskt viktig punkt, eftersom man härifrån matar 
vidare till 130 kV regionnätet och bl a Karlshamns tätorter.  
 
Sydkraft i Asarum, Horsaryd 
Sydkraft i Asarum försörjer Asarum, Mörrum, Svängsta och 
kommunens landsbygd med el och via 50 kV-ledningar KEAB:s 
mottagningsstationer ”Karlshamn Västra” och ”Karlshamn Östra”. 
Från dessa punkter försörjs Karlshamns centrum med ström via 
lokalnätet.  
Karlshamns AB och Carlshamn Mejeri AB är direkt kopplade till 
regionnätet och dessa konsumerar, enligt KEAB:s Christer Karlsson, 
nästan lika mycket el som hela lokalnätet.  
Sydkrafts regionnät är i huvudsak luftledningar och dessa är, enligt 
Hans-Inge Bengtsson, trädsäkrade. 
 
Karlshamn Energi AB, KEAB 
KEAB försörjer via ”Karlshamn Östra” och Karlshamn Västra” 
tätorten med el via mottagningsstationerna 10 kV lokalnät. Näten 
består nästan uteslutande av jordkablar. 
KEAB är kommunens lokala energibolag och bedrivs inom de fyra 
olika affärsområdena Elnät, Värme, och Tjänster i moderbolaget 
Karlshamn Energi AB och Elhandel i dotterbolaget Karlshamn 
Energi Elförsäljning AB. Koncernen KEAB ägs av Stadsvapnet i 
Karlshamn AB, som i sin tur ägs av Karlshamns kommun. 
 
Inom affärsområde Elnät arbetar man t ex med distribution av el i 
KEAB:s lokalnät. Antalet abonnemang inom elnätområdet uppgår 
till 8 200 och under 2001 distribuerades 118 GWh el till kunderna.   
Elnäten i Asarum, Mörrum, Hällaryd och Svängsta står Sydkraft för 
och i nordväst Olofströmskraft. 

Affärsområde Värme arbetar i huvudsak med produktion och 
distribution av fjärrvärme baserad på biobränslebaserad 
överskottsvärme från Mörrums Bruk. Förutom fjärrvärme finns även 
närvärmelösningar baserade på pellets och deponigas. Fjärrvärme 
levereras till de flesta flerfamiljshus och större byggnader i 
Karlshamnn, Asarum och Mörrum. Värme som tidigare gick ut i 
luften eller i avloppsvattnet används nu för att ersätta olja och el för 
uppvärmningsändamål. Under 2001 levererades värme till 480 
fastigheter och värmeförsäljningen uppgick till 130 GWh.  
 
Inom affärsområde Tjänster arbetar man med olika tjänster kopplade 
till företagets övriga verksamheter. Exempel på detta är ansvar för 
nybyggnad, drift och underhåll av hela Karlshamns kommuns 
vägbelysning och trafiksignaler. Vidare sköts debitering av VA- och 
renhållningsavgifter åt Karlshamns kommun, mätningstjänster utförs 
avseende energimätvärden åt andra energiföretag, elentreprenader åt 
vissa kunder, liksom service av kundanläggningar för värme. 
 
Affärsområde Elhandel bedrivs i dotterbolaget Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB. Uppgifterna består av inköp, vindkraftsproduktion 
och försäljning av el. Inköp av el och utveckling av produkter och 
tjänster sker i samarbete med Birka Energi, vilket är baserat på ett 
partnerskapsavtal mellan Birka Marknad AB och Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB. 
Transformatorstationer 
I KEAB:s lokalnät ingår 90 egna transformatorstationer, samt 15 s k 
abonnentstationer, vilka kunderna själva äger. 
 
KEAB:s oljeeldade pannor 
Anläggningarna ingår i KEAB:s fjärrvärmesystem. 
Fjärrvärmeproduktionen från pannorna utgör endast 10 % av den 
samlade produktionen, men är av stor betydelse för att kunna erbjuda 



Robusthetsanalys och riskinventering 
i Karlshamns kommun 2002 

 28

kunderna säkra leveranser. Används endast för reservproduktion för 
fjärrvärme. Anläggningarna i Stilleryd och Mörrum är reserv när 
Mörrums bruk inte kan leverera, helt eller delvis. 
Hetvattencentralen i Stilleryd 
Anläggningen avses att drivas som en spets- och reservvärmecentral 
i samband med spillvärmeleverans från Mörrums Bruk. Denna är 
den viktigaste av de fem. 
Mörrums panncentral 
Spets- och reservanläggning när fjärrvärmeproduktionen från 
Mörrums Bruk inte längre räcker till. 
Samariten, Vägga panncentral och Östralycke 
Rena reserver, provkörs endast med jämna mellanrum. 
 

 
Karlshamnsverket                                                       Foto: Karlshamns AB 

Karlshamn Kraft AB, KKAB 
KKAB ingår som ett delägt dotterbolag i Sydkraftkoncernen. 
Bolagets uppgift är att driva, underhålla och utveckla den oljeeldade 
kondenskraftanläggningen. Under normala omständigheter svarar 
vatten- och kärnkraft för grundbehovet av el. Uppstår det av någon 
anledning driftstörningar i dessa kraftverk, extrem kyla och/eller ont 
om vatten i de norrländska magasinen vid torrår, kan 
Karlshamnsverket startas. Dess roll är att vara ett spets- och 
reservkraftverk, som kan leverera el med ett par timmars varsel, och 
då mata in el i stamnätet via Hemsjö.  
 
Karlshamnsverket är Sveriges enda och Nordens största 
kondenskraftverk. Verket har tre oljeeldade aggregat för 
elproduktion på sammanlagd effekt 1 020 MW, ungefär lika mycket 
som två av landets minsta kärnkraftsblock kan producera. Sydkrafts 
driftledningscentral i Malmö bestämmer när Karlshamnsverket ska 
gå i produktion. 
 
Sydkraft Gasturbiner AB 
Sydkraft äger och driver sju gasturbiner med en sammanlagd effekt 
av 500 MW. Dessa är, förutom i Karlshamn, placerade i Malmö, 
Barsebäck och Halmstad. Karlshamns gasturbin är på 35 MW och är 
placerad vid KKAB. Gasturbinerna, som är mycket snabbstartade, 
används som reservkraftverk vid störningar i andra kraftverk, som 
KKAB:s, eller annars då övrig elproduktion inte räcker till.  
 
Södra Cell, Mörrums Bruk 
Mörrums Bruk ligger sju kilometer väster om Karlshamn och är en 
av Södra Cell:s pappersmassafabriker. Södra Cell i sin tur ingår i 
SÖDRA. Med en kapacitet på två miljoner ton är SC en av världens 
ledande massaleverantörer. Vid tillverkningen uppstår ett visst 
överskott av värme vilken huvudsakligen utgörs av mottrycksånga, 
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som via en ångkondensor värmer fjärrvärmevattnet. Det uppvärmda 
vattnet pumpas genom en fyra km lång fjärrvärmeledning till 
Stilleryd, till KEAB:s oljeeldade hetvattencentral. Därifrån pumpas 
vattnet vidare in till fjärrvärmenätet i Karlshamn och Asarum. Viktig 
för värmeförsörjningen. 
 
 

 
Södra Cell, Mörrums bruk                                   Foto: Karlshamns kommun 
 
Pelletsanläggningen i Mörrum  
Anläggningen försörjer endast Lönebostället i Mörrum med värme. 
 
Olofströms Kraft 
Olofströms Kraft har en leverans inom Sydkrafts nätområde 
försörjer IFÖ Sanitär med el. 
 

Mörrumstippen 
Deponigasen från tippen är explosiv och fungerar som en slags 
grundproduktion för värmeförsörjning.  
 
Vindkraft Gunnön 
Vindkraftverken matar in el direkt till Sydkrafts lokalnät, men är ej 
viktiga för själva försörjningen.  
 
11.1.4 Analys och konsekvens 
Sydkraft i Hemsjö – stamnätet - skyddsobjekt 
Riskkälla: Elbortfall för hela Karlshamns kommun. 
Skadehändelse: El kan inte matas in i Sydkrafts och KEAB:s nät 
som försörjer hela kommunen. Elbortfall kan få allvarliga 
konsekvenser för hela kommunen då bl a både vatten- och 
avloppsrening och värmeförsörjningen påverkas. Värsta som kan 
hända, enligt elnätschef Christer Karlsson. 
Konsekvens: 5 Katastrofal. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten. 
Skadeobjekt: Människor, egendom och miljö. 
Övrigt: Kommunen kan inte påverka robustheten för stamnätet, utan 
endast egna reservfunktioner lokalt. Skulle kommunen bli avskurna 
från omgivningen, om stamnätet ej är i funktion under en längre tid, 
finns möjligheter att mata en från KKAB direkt ut till Sydkrafts 
regionnät. 
Skyddsområde: - 
 
Sydkrafts fördelningsstation 130 kV i Horsaryd - skyddsobjekt 
Riskkälla: Elbortfall. 
Skadehändelse: Elbortfall för hela kommunen, situationen som vid 
Hemsjö fast en nivå längre ner, vilket också begränsar 
konsekvensen. 
Konsekvens: 4 Mycket svår. 
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Sannolikhet: 2 Liten. 
Skadeobjekt: Människor, egendom och miljö. 
Övrigt: - 
Skyddsområde: - 
 
Sydkrafts regionnät - skyddsobjekt 
Riskkälla: Elbortfall. 
Skadehändelse: Sydkraft kan inte försörja Karlshamns landsbygd, 
KEAB:s lokalnät, Karlshamns AB och Carlshamn Mejeri AB med 
el. 
Konsekvens: 4 Mycket svår. 
Sannolikhet: 2 Liten. 
Skadeobjekt: Människor, egendom och miljö. 
Övrigt: Karlshamns AB och Carlshamn Mejeri AB har direkt 
anslutning till Sydkrafts regionnät. Dessa företag är strategiskt 
viktiga för räddningstjänsten och för t ex matlagning vid kris. 
Skyddsområde: - 
 
Sydkrafts lokalnät - skyddsobjekt 
Riskkälla: Elbortfall. 
Skadehändelse: Sydkraft kan inte försörja Karlshamns landsbygd, 
som Asarum, Mörrum och Svängsta med el. 
Konsekvens: 3 Svår. 
Sannolikhet: 3 Måttlig. 
Skadeobjekt: Människor och eventuellt egendom och miljö. 
Övrigt: - 
Skyddsområde: Alla ledningsgator är ej trädsäkrade vilket heller inte 
är ekonomiskt försvarbart att genomföra, då ledningarna sträcker sig 
över stora områden i skog och över hela kommunens landsbygd. 
 
KEAB:s  lokalnät - skyddsobjekt 
Riskkälla: Elbortfall. Delar av.  

Skadehändelse: Karlshamns tätort kan ej försörjas med el. 
Konsekvens: 2 Lindrig. 
Sannolikhet: 3 Måttlig. 
Skadeobjekt: Människor och eventuellt egendom och miljö. 
Övrigt: Skadorna blir endast begränsade till delar av nätet, tack vare 
nätstationerna, vilket gör att konsekvensen endast blir lindrig. 
Skyddsområde: Största delen av ledningarna är nedgrävda, de 
luftburna är trädsäkrade. 
 
KEAB:s oljeeldade pannor – skyddsobjekt  
Riskkälla: Fel/produktionsstopp i anläggningen.  
Skadehändelse: Kan ej fungera som spets och/eller reserv vid kris 
och produktionsstopp vid Mörrums Bruk. 
Konsekvens: 2 Lindrig. 
Sannolikhet: 2 Liten. 
Skadeobjekt: - 
Övrigt: Stilleryds anläggning är viktigast. 
Skyddsområde: - 
 
Karlshamns Kraft AB, KKAB – skyddsobjekt 
Riskkälla: Elbortfall. (Ammoniak.) 
Skadehändelse: Elbortfall påverkar inte just Karlshamns kommun 
direkt, förutom vid eventuell kris, då stamnätet ej kan tillgodose 
landet med el.  
Konsekvens: 1 Liten. 5 Katastrofal om detta skulle hända samtidigt 
som stamnätet slås ut. 
Sannolikhet: 1 Liten att elförsörjnigen skulle slås ut. 1 Mycket liten 
att detta skulle hända samtidigt som stamnätet slås ut.  
Skadeobjekt: Människor och miljö. 
Övrigt: Hans-Inge Bengtsson anser att hotet är litet för sabotage, 
eftersom detta troligtvis sker ”högre upp” i systemet, vid stamnätet. 
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Kan mata till Sydkrafts regionnät om kommunen blir avstängd från 
omvärlden. 
Skyddsområde: (Finns avseende ammoniakutsläpp) 
 
Mörrums Bruk - skyddsobjekt 
Riskkälla: Produktionsstopp. 
Skadehändelse: Stopp i fjärrvärmeproduktionen. 
Konsekvens: 2 Lindrig. 
Sannolikhet: 3 Måttlig. 
Skadeobjekt: Människor och eventuell egendom. 
Övrigt: KEAB:s oljepannor fungerar som reserv, men är dyra att 
köra. I huvudsak ekonomiska konsekvenser. 
Skyddsområde: - 
 
Pelletsanläggningen i Mörrum - skyddsobjekt 
Riskkälla: Värmebortfall.  
Skadehändelse: Problem med värmeförsörjning vid Lönebostället. 
Konsekvens: 1 Liten. 
Sannolikhet: 3 Måttlig.  
Skadeobjekt: Människor och eventuell egendom. 
Övrigt: Förhållandevis få människor drabbas. 
Skyddsområde: - 
 
Olofströms Kraft - skyddsobjekt 
Riskkälla: Elbortfall. 
Skadehändelse: IFÖ Sanitär AB blir utan elförsörjning.  
Konsekvens: 1 Liten. 
Sannolikhet: 3 Måttlig. 
Skadeobjekt: Egendom? 
Övrigt: - 
Skyddsområde: - 

Mörrumstippen - skyddsobjekt 
Riskkälla: Deponigas. ”Grundproduktion” för värmeförsörjningen. 
Skadehändelse: Kan ej fungera som grundproduktion till Mörrums 
samhälle och IFÖ. (Deponigas läcker ut till omgivningen.) 
Konsekvens: 1 Liten.  
Sannolikhet: 4 Stor. 
Skadeobjekt: Människor, egendom och miljö. 
Övrigt: - 
Skyddsområde: - 
 
Vindkraftverket Gunnön – miljöpåverkan? 
Riskkälla: Elbortfall. 
Skadehändelse: Skador på fauna? 
Konsekvens: 1 Liten. 
Sannolikhet: 3 Måttlig. 
Skadeobjekt: Miljö? 
Övrigt: Har ingen betydelse för Karlshamns elförsörjning. 
Skyddsområde: Länsstyrelsen har, i utredningen som nämns ovan, 
gjort bedömningen att någon speciell inhägnad inte behövs. 
 
11.1.5 Dagens beredskap och riskhantering 
Riksdagen fastställde nya regler för elberedskapen 1997 och beslöt 
att elberedskapen skulle finansieras via en avgift på elnäten - 
elberedskapsavgiften. De medel som Svenska Kraftnät disponerar 
via avgiften används att öka elsystemets uthållighet i kris och krig. 
En del av dessa åtgärder är till nytta även vid större elstörningar i 
fredstid. Störningskänsliga elanvändare ansvarar dock själva för att 
skaffa reservkraft.  
 
Regeringens handläggning av energifrågor samordnas av Miljö- och 
energidepartementet med Statens Energiverk som huvudansvarig 
myndighet. Ett antal myndigheter och institutioner svarar för 
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genomförandet av olika delar av energipolitiken. Vattenfall svarar 
för statens andel av elproduktion och eldistribution. Svenska 
Kraftnät är ansvarig myndighet för landets elberedskap. Detta 
innebär att de ska planera, leda och samordna elförsörjningens 
resurser för att tillgodose samhällets behov av el i kriser och krig. 
Inriktningen för elberedskapen utgår från riksdagens 
totalförsvarsbeslut från 1996. 
 
Företagen inom elförsörjningen ansvarar för och vidtar åtgärder för 
att förebygga och avhjälpa störningar som kan inträffa i fredstid.  
Om en allvarlig störning inträffar, kan elföretaget via Svenska 
Kraftnät avropa stöd av såväl civila som militära resurser. KEAB har 
utarbetade rutiner för att hantera och snabbt åtgärda både spill och 
haverier.  
 
För elförsörjningen finns reservkraftverk i Stilleryd och på 
Samariten. 
 
Självförsörjande på el och värme är Mörrums Bruk och delvis 
Karlshamns AB. 
 
Mobila reservkraftverk är KEAB:s HVC och Lasarettet, rådhuset, 
VA-verket, vissa industrier samt räddningstjänsten. 
 
11.1.6 Energi och ekonomi 
Det är den tekniska infrastrukturens uppgift att ge den service och 
kvalitet samhället önskar – men det finns också en kostnadssida. Vad 
är samhället berett att betala för service och miljö? Inom ramen för 
en begränsad budget måste dessa frågor ställas som underlag för 
prioriteringar av olika verksamheters inriktning. 
 

I Karlshamns kommun finansieras verksamheten genom de avgifter 
kraftproducenter, regionnätägare, industrier och andra förbrukare 
betalar för att transportera el via stamnätet. Kunden betalar allt i 
slutändan. 
Både hushåll och företag betalar en årlig avgift för elberedskapen. 
Nätägaren har ansvar för att informera sina kunder om avgiften, som 
är en av tre som regeringen beslutat om; nätövervakningsavgift, 
elsäkerhetsavgift och elberedskapsavgift. 
 
 
11.2 Vatten och avlopp 
 
Vi i Sverige är vana vid att ha mycket goda vattenresurser och 
försörjningen har länge varit en självklar och fungerande 
samhällsservice. Landet är vattenrikt och vattenkvalitet, kontroll, 
tillsyn och effektivisering är alltid aktuella frågor.  
Vattnet används för många olika ändamål och allt är av 
dricksvattenkvalitet, även om det egentligen inte skulle behöva vara 
det. Dricksvatten går ju även åt till brandbekämpning, 
sprinklersystem på industrier, hotell och varuhus som är anslutna till 
det allmänna nätet. Fördelen är dock att distributionen blir lättare, 
billigare och energisnålare, då samma vatten ska till de olika 
ställena. 
 
Totala vattenåtgången har för hushåll den senaste tiden varit relativt 
konstant, enligt Björn Svedinger8. Man räknar med att ungefär 2 % 
används som dryck och till matlagning och förlust på grund av 
ledningsläckage varierar i landet mellan 15 och 30 %. 
Vattenanvändningen har emellertid minskat och detta med hjälp av 
ny resurssnål teknik, ökat miljömedvetande liksom ökad 

                                                 
8 Björn Svedinger, Stadens tekniska infrastruktur, 1989 
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återcirkulation och återanvändning. Vattenanvändning har också 
minskat inom industrin genom ändrade beteenden och effektivare 
utrustningar. Industrins stora kvantitativa anspråk på vatten gäller 
främst för process, kylning, sköljning och brandsläckning.  
Städernas och tätorternas vattenförsörjning sker genom ett väl 
utvecklat system med vattentäkt, vattenverk och ledningsnät fram till 
fastigheternas installationer. Kommunerna har tagit på sig att 
leverera ett fullgott vatten och i tillräcklig mängd då de anslöt 
livsmedelsindustrier, sjukhus och storkök liksom alla 
sprinklersystem till de kommunala näten. Man förlitar sig på 
kommunens räddningstjänst och kraven är stora på leveranssäkerhet.  
 
Vattenkvaliteten varierar från plats till plats beroende på vilken slags 
mark vattnet passerar, men är oftast god. Vattenkvaliteten graderas 
som äkta grundvatten, konstgjort grundvatten, ytvatten från djupa 
sjöar, ytvatten från grunda sjöar och rinnande vatten, men denna är 
inte självklar. Grundvatten kan i vissa avseenden vara sämre än 
ytvatten, då det i detta kan finnas t ex radon, 
bekämpningsmedelsrester och flourid. När man bedömer skadorna 
av en inträffad olycka är graderingen vanligen den omvända. 
 
Val av vattentäkt bestäms av lokala förutsättningar och val av 
reningsteknik baseras på råvattnets kvalitet. Försämrad vattenkvalitet 
hos kunderna beror ofta på ledningsnäten.  
Ett system för avloppshantering består av rörnät, pumpstationer, 
reningsverk och utloppsledning till recipient. Dagvattnet kan 
hanteras i separerade system eller tillsammans med spillvatten i 
kombinerade system. 
 
Avloppsvattnet innehåller föroreningar från hushåll, industrier och 
dagvatten med inbördes olika och varierande sammansättning. 
Dagens frågor rör slammets renhet, kvävereduktion och förnyelse av 

ledningsnät. Användningen av avloppsslam är också en aktuell 
fråga. Risk finns att slam i en nära framtid inte får användas som 
resurs för jordbruket. Ett omfattande arbete pågår för att söka 
eliminera miljöfarliga ämnen i avloppsslammet och detta genom t ex 
källsortering och särbehandling av olika avlopp. Behandling av 
restprodukter och val mellan utspädning och koncentration sker 
utifrån ekologisk synpunkt. Utspädning kan vara bra för ämnen som 
bryts ner i naturens självreningsprocesser. Källsortering och 
koncentration genom deponering är dock nödvändiga för andra 
ämnen, som alltså inte bryts ner och som annars lagras någonstans i 
det ekologiska systemet. 
 
11.2.1 Karlshamn 
Kommunen försörjer ca 29 000 personer med dricksvatten. Den 
producerade vattenvolymen 2001 uppgick till ca 3,3 miljoner 
kubikmeter och vattenverket vid Långasjön producerar mer än 98 % 
av denna kvantitet. Förluster p g a ledningsläckage varierar mellan 
10-15 %. 
 
LV har i sin riskhandbok9 inventerat förhållanden vid större 
ytvattentäkter och dit räknas Långasjön. Enligt samma källa framgår 
att sjön är skyddsområde enligt HL, men ej enligt VL.  
Grundvattentäkter finns i Åryd och Ringamåla. Åryds har emellertid 
lagts ner och kan nu räknas som reservvattentäkt. 
 
De vanligaste arbetsuppgifterna på rörnätet är förebyggande 
underhåll i form av ledningsomläggning, översyn och utbyte av 
servisledningar, ventiler och brandposter samt rengöring av 
ledningar. Tjänster som köps är bl a TV- inspektion, större 
rotskärningar och råttbekämpning. 

                                                 
9 Riskhandbok för dricksvattenförsörjning, Livsmedelsverket, 1997 
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Akutinsatser vid vattenläckor, vattenmätarbyten, kartläggning av och 
åtgärdsplaner mot ovidkommande vatten i avloppsledningarna samt 
service och rådgivning till kunder är andra viktiga moment. 
 
Vattenverk finns i Långasjön och Ringamåla. Björkenäs har sin 
vatten- och avloppsförsörjning via Sölvesborgs kommun. 
 
Kommunen försörjer ca 28 000 personer med avlopp. Verksamheten 
för avloppshantering omfattar drift och underhåll av ledningsnät, 
pumpstationer, avloppsreningsverk samt vattenmätare. Karlshamns 
kommun har avloppsreningsanläggningar i Sternö, Mörrum, 
Ringamåla, och Halahult. Därtill finns ett 70-tal pumpstationer. 
 
 

 
Sternö avloppsreningsverk                                   Foto: Karlshamns kommun 
 
 

Den kommunala vattenförsörjningen bedrivs av tradition i egen regi 
och i många kommuner är verksamheten samordnad med 
avloppshantering inom gatukontor, byggnadskontor eller tekniskt 
kontor. I Karlshamns kommun är det 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
11.2.2 Hot och risker 
I vardag och fredstid 
Avbrott i vattenleveransen påverkar många. Både sjukvården, 
industrier, livsmedelslokaler, räddningstjänst och naturligtvis många 
enskilda hushåll. I både i fredstid som under krig finns, av olika 
anledningar, hot mot vattenförsörjningen som kan göra denna sårbar. 
Det är i Sverige sällsynt med långvariga och omfattande 
leveransavbrott eller akut förorenat vatten. Händer detta beror det 
ofta på större läckor på distributionsnätet och/eller att det kommit in 
avloppsvatten i vattentäkten och att kanske desinfektionen av vattnet 
inte fungerar. Elbortfall eller brist på reservanordningar är andra 
vanligare orsaker. Mer sällsynta är översvämning, torka, ras, 
jordskred, brand och utslagen vattentäkt. 
 
Används förorenat vatten obehandlat kan det orsaka smittspridning, 
då det innehåller olika mikroorganismer som svampar, virus, 
bakterier och olika typer av maskägg. LV10 räknar upp en del 
smittämnen som kan spridas via vattnet som tyfoid, salmonella och 
campylobacter. Nämns gör också olika virus som hepatit A 
(epidemisk gulsot), polio och en rad parasiter. Riskerna att polio ska 
spridas i Sverige är små, tack vare vaccinationer, men övriga 
nämnda virus är vi inte vaccinerade mot.  
Under katastrofförhållanden kan det emellertid bli nödvändigt att 
distribuera förorenat vatten i ledningarna, då man anser att förorenat 
vatten är bättre än inget vatten alls. Man kan ju om inget annat 
                                                 
10 Riskhandbok för dricksvattenförsörjning, Livsmedelsverket, 1997 



Robusthetsanalys och riskinventering 
i Karlshamns kommun 2002 

 35

använda det till att släcka bränder med och liknande, där vattnet inte 
behöver vara av dricksvattenkvalitet.  
 
Tiden för eventuell utslagning är olika beroende på 
vattenomsättningen. Stor vattenföring med rinnande vatten bidrar till 
att föroreningen passerar förbi och därmed försvinner snabbare än 
vad den gör i en sjö. Grundvatten har vanligen lång eller mycket 
lång omsättningstid. 
 
Exempel på hot mot vattenförsörjningen är: 
• Kris och krig. 
• Elbortfall. 
• Minskad vattentillgång. 
• Bakteriepåverkan. 
• Föroreningar från deponier. 
• Ökad humushalt. 
• Läckage av konst- och naturgödsel och bekämpningsmedel. 
• Ökad salthalt. 
• Olje- eller kemikalieutsläpp i eller nära vattentäkten. 
• Rykten om förorenat vatten. 
• Brist på kunnig personal eller reningskemikalier. 
• Brist på fungerande och effektiv elektronik och/eller reservdelar 

till denna. 
• Problem kan uppstå då automatiserade datorstyrda system av 

någon anledning måste köras manuellt.  
• Radioaktiva ämnen. 
• Storskaligheten. 
• Bristande lokala vattentillgångar. 
• Försämrad råvattenkvalitet. 
• Transporter av farligt gods. 
• Sabotage. 

• Ledningsbrott. 
• Dålig riskhantering och beredskap. 
• Utsläpp, både avsiktliga och oavsiktliga. 
• Låg vattenförbrukning medför problem med vattentoaletter 

eftersom avloppsledningarna kan "kitta igen" och medföra stopp. 
• Översvämning. 
• Avloppsvatten i vattentäkten. Det är vanligt att dricksvatten- och 

avloppsvattenledningar är nergrävda i samma grav vilket förstås 
ökar risken. En tom och trycklös dricksvattenledning ökar risken 
radikalt för inträngning av mark- och avloppsvatten genom 
ledningarnas otätheter. 

• Icke fungerande pumpstationer. 
• Ej fungerande desinfektion. 
• Avgrävda ledningar. 
• Tjäle. 
• Sprängarbeten. 
• Yttre korrosion. 

 
Det finns även hot som är mer långsiktiga. Dessa tas emellertid inte 
upp här, utan längre fram i rapporten, i samband långsiktiga hot. 
 
I kris och krig  
Vattenförsörjningssituationen förändras i regel radikalt vid 
krigshändelser. En angripare kan försvaga sin motståndare genom att 
förorena vattentäkter och/eller sabotera vattenverk. Vill angriparen 
slå ut vattenförsörjningen är det svårt att hindra honom. Ett lands 
förmåga att lösa detta beror på vilka extra resurser som finns i form 
av t ex reservvattentäkter, tankar, fordon och personal. 
 
Ett väpnat angrepp kan riktas mot viktiga delar av landet och mot 
försvaret utan, eller med mycket kort, förvarning. Detta naturligtvis 
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för att angriparen vill ta oss på sängen. Ett av syftena är att skapa 
kaos!  
När det gäller vattenförsörjningen riktas hoten i allmänhet till de 
största och mest strategiska städerna. Vattenförsörjningen på andra 
platser kan förstås också drabbas om angriparen använder sig av 
sabotage mot el- och telesystemen, vilket är effektivt för att försvåra 
kommunikationerna och därmed hindra mobilisering. Att snabbt 
varna invånarna om förorenat vatten kan vara svårt och speciellt om 
angreppet kommit plötsligt. Ett annat sätt att slå ut 
vattenförsörjningen är att skada distributionsnäten genom massiva 
vapeninsatser, som mot reservoarer nära viktiga mål.  
 
Möjligheterna att upprätthålla vår vattenförsörjning kan vara svårt 
om landet blir avspärrat. Brist på reservdelar, kemikalier och kanske 
även kvalificerad arbetskraft kan vålla stora problem. Det räcker 
med att en länk brister i den långa kedja som vattenförsörjningen 
består av, för att allt ska falla.  
 
Hotbilderna förändras också med tiden som kriget pågår.  
 
11.2.3 Verksamheter 
Elförsörjningen - Sydkrafts och KEAB:s elnät, KKAB   
I vardag och fredstid är det viktigt att ha en fungerande 
elförsörjning, då denna är A oh O för dricksvattenförsörjningen. 
Kommunen försörjs förstås med el via de lokala näten, och är endast 
indirekt beroende av att KKAB:s produktion fungerar. 
 
Vattentäkter 
Man bör vara särskilt noga med att beakta vattentäkten då problem 
med denna kan ge långvariga och svårbemästrade störningar. Denna 
bör ges hög prioritet! 

Transporter av farligt gods och industrier vid vattentäkten är viktigt 
att hålla efter. Då inga industrier finns vid tillrinningsområdet till 
kommunens Långasjön finns emellertid heller ingen risk för sådana 
kemikalieutsläpp. 
 
Vattenverken  
Slutar vattenverken att fungera, innebär det att förorenat vatten 
distribueras till invånarna och troligtvis innan information och 
varning om detta nått ut.  
 
Reningsverken  
Slutar reningsverken fungera är risken stor att invånarna hunnit få i 
sig förorenat vatten innan informationen och varningen nått fram. 
I krig och vid kris kan man emellertid distribuera orenat vatten 
eftersom det är bättre med orent än inget alls. Det kan vid sådana 
tillfällen behövas för bl a brandsläckning. 
 
VA-näten  
Vid brott på ledningsnät och dessutom dåligt tryck i dessa, finns risk 
för t ex bräddning av orenat vatten till recipienter.  
Avloppspumpstationer  
Det finns 75 stycken i kommunen och det är enligt VA-chefen Inger 
Hansson större sannolikhet att något händer med dessa än vid själva 
reningsverken. Slutar de fungera fungerar heller inte reningen. Risk 
finns också att det kommer orenat vatten in i dricksvattenledningar 
om dessa ligger i samma grav. Ofta ligger dock avloppsledningarna 
lägre, vilket minskar riskerna. Det finns emellertid andra orsaker 
som väger in. Graven kan ju t ex omges av berg, vilket gör att 
vattnet inte kan tränga undan och graven istället vattenfyllas. 
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11.2.4 Analys och konsekvens 
Karlshamns Kraftverk AB, KKAB – skyddsobjekt  
Riskkälla: Elbortfall. 
Skadehändelse: Ingen produktion av el till stamnätet vid kris och 
krig vilket indirekt drabbar kommunen. Sydkraft och KEAB kan vid 
elbortfall inte distribuera el till kommunens fastigheter.  
Konsekvens: 1 Liten vid kortare avbrott vilken ökar i takt med tiden. 
Är elen helt utslagen länge som vid exempelvis krig kan 
konsekvenserna bli 5, katastrofala. 
Sannolikhet: 1 Mkt liten då kris och krig är ovanligt idag. 
Skadeobjekt: Människor, egendom och miljö. 
Övrigt: Hans-Inge Bengtsson tror att risk för sabotage är liten, att det 
i så fall sker ”högre upp” i systemet, vid stamnätet. 
Skyddsområde: Skyddsområdets diameter är 3 500 meter och är 
beräknat efter ett stort utsläpp av ammoniak.  
 
Sydkrafts och KEAB:s elnät – skyddsobjekt 
Riskkälla: Elbortfall. 
Skadehändelse: Skador kan medföra att man ej kan distribuera el till 
kommunens fastigheter, därav VA-verken.  
Konsekvens: 1 Liten vid kortare avbrott eftersom reserv för el finns, 
men ju längre tid desto större konsekvens. Skador bör i vardag och 
fredstid kunna åtgärdas innan konsekvensen blir svårare. 
Sannolikhet: 2 Liten/måttlig. 
Skadeobjekt: Människor, egendom och miljö. 
Övrigt: Största delen av ledningarna är nedgrävda, de luftburna är 
trädsäkrade. Transformatorstationerna är viktiga för att begränsa 
områden för elbortfallet. 
Skyddsområde: - 
 
Vattentäkter – skyddsobjekt. 
Riskkälla: Utslagning av täkt för kortare eller längre tid. 

Skadehändelse: Problem vid längre utslagning då stora krav ställs på 
reservanordningar. 
Konsekvens: 2 Lindrig. 
Sannolikhet: 2 Liten. 
Skadeobjekt: Människor och miljö. 
Övrigt: Enligt räddningstjänsten är miljörisken stor beträffande 
farligt godstransporter inom vattenskyddsområden. Hälsorisken är 
måttligt. 
Skyddsområde: Fastställda skyddsområdesgränser längs Mieån och 
runt Långasjön, men inget för övriga täkter.  
 
Vattenverken – skyddsobjekt 
Riskkälla: Helt eller delvis orenat vatten i dricksvattenledningarna.  
Skadehändelse: Fungerar ej verken kan orenat vatten komma in i 
dricksvattenledningarna och nå invånarna innan varning om detta 
hinner ut. 
Konsekvens: Varierar på hur mycket förorenat/ej tillräckligt renat 
vatten kommit ut och vad som förorenat. Är det endast orenat vatten 
är konsekvensen 1-2 liten/lindrig. Vid förorening förstås större 
beroende på ämne. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten, då det finns varningssystem för detta. 
Skadeobjekt: Människor. 
Övrigt: Eftersom Långasjöns vatten är så brunt, tror Inger Hansson 
att man genast märker om detta skulle komma från kranen. 
Skyddsområde: - 
 
Reningsverken – skyddsobjekt 
Riskkälla: Utsläpp till mark, luft och vatten.  
Skadehändelse: Risk för haveri/driftstörning i reningsverket och 
därmed utsläpp till mark, vatten och luft. Risk för 
haveri/driftstörning i pumpstationer med bräddning av orenat vatten 
till recipienter som följd.  
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Konsekvens: 2 Lindrig för mindre utsläpp av orenat/otillräckligt 
renat vatten i recipienten Karlshamnsfjärden, lindrig för bräddning 
av orenat avloppsvatten.  
Sannolikhet: 2 Liten för mindre utsläpp av orenat/otillräckligt renat 
vatten i recipienten Karlshamnsfjärden, måttlig för bräddning av 
orenat avloppsvatten, enligt Inger Hansson. 
Skadeobjekt: Människor, egendom och miljö. 
Övrigt: Uppgifterna baserade på Inger Hanssons riskanalys av detta. 
Enligt en analys av Inger Hansson, räknas utsläpp till luft, hantering 
av bränslen, hantering av kemikalier och avfall och buller som ”låg 
riskklass”. Till ”mellan riskklass” räknas haveri/driftstörning i 
reningsverket med utsläpp till vatten som följd, liksom 
brand/explosion.  
Skyddsområde: - 
 
VA-näten – skyddsobjekt 
Riskkälla: Ledningsbrott på avlopp och samtidigt mycket dåligt 
ledningstryck på vatten. 
Skadehändelse: Avloppsvatten i dricksvattnet. Bräddning av orenat 
vatten till recipienter. 
Konsekvens: 2 Lindrig för avloppsvatten i dricksvattnet och 2 lindrig 
för bräddning av orenat vatten till recipienter. 
Sannolikhet: 2 Liten för avloppsvatten i dricksvattnet och 2 liten för 
bräddning av orenat vatten till recipienter. 
Skadeobjekt: Människor, egendom och miljö. 
Övrigt:  
Skyddsområde: - 
 
Avloppspumpstationer – skyddsobjekt 
Riskkälla: Haveri, driftstörning. 
Skadehändelse: Vattnet kan ej pumpas i ledningarna. 
Konsekvens: 2 Lindrig. 

Sannolikhet: 5 Mkt stor. 
Skadeobjekt: Miljö. 
Övrigt: - 
Skyddsområde: - 
 
11.2.5 Dagens beredskap och riskhantering i kommunen 
Huvudmannen har de flesta uppgifter om anläggningen och hoten 
mot det. Karlshamns kommuns har eget reservkraftverk för 
elproduktion vid vattenverket. För kortvariga avbrott i elleveransen 
finns det högreservoarer - vattentorn - som kan tillgodose behoven 
av vatten under tiden. Reserverna i vattentornen emellertid 
begränsade. Saknas sådana får man nöja sig med lågreservoarer och 
tryckstegringspumpar. Nackdelen är att de inte är lika tillförlitliga 
eftersom de är eldrivna. Finns inga dubbleringar eller reserver kan 
man naturligtvis få stora problem om avbrottet varar en dag eller 
mer. 
Reservtäkter finns med 100 % reservkapacitet i betydligt mer än fyra 
veckor med starttid på normalt mindre än tolv timmar. 
Beredskapsplan finns för förorening i Mieån. Som bilaga i deras 
beredskapsplan finns en beskrivning vad beträffar reservvatten från 
Kroksjön. 
Det finns även ett mobilt reservaggregat för Ringamåla, reservverk 
och 3 tryckstegringar. 
Inom tätorterna Karlshamn, Mörrum, Svängsta finns brandpostnät 
anslutna till kommunens vattennät.  
 
Statens Livsmedelsverk är tillsynsmyndighet och Statens VA-nämnd 
är en särskild nämnd för prövning av tvister om vissa VA-frågor. 
 
11.2.6 VA och ekonomi  
Det är den tekniska infrastrukturens uppgift att ge den service och 
kvalitet samhället önskar – men det finns också en kostnadssida. Vad 
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är samhället berett att betala för service och miljö? Inom ramen för 
en begränsad budget måste dessa frågor ställas som underlag för 
prioriteringar av olika verksamheters inriktning. 
Man kan, och en del kommuner har, kopplat ihop sitt ledningssystem 
med grannkommunens för att gardera sig. Enligt VA-chefen Inger 
Hansson är Karlshamns kommun inte beroende av samordning med 
övriga länet, men anser att det på sikt vore en fördel att samordna 
VA-verksamheterna i länet. 
 
I Karlshamn täcks kostnaderna för vattenförsörjning och 
avloppsrening helt av intäkter från de avgifter abonnenterna betalar. 
 
 
11.3 Avfallshantering 
 
I Sverige produceras 48 miljoner ton avfall varje år. Var och en av 
oss lämnar efter oss mer än 300 kg per år i genomsnitt, under hela 
sitt liv blir det ungefär 29 ton sopor - om man lever som man gör 
idag, i 80 år och har samma vanor hela livet. Om alla hushåll skulle 
lämna alla sina använda förpackningar till återvinning skulle 
sopvolymen minska till hälften. Lämnar vi alla våra 
metallförpackningar av aluminium till återvinning, blir den energin 
som sparas så stor att den kan värma upp 8 500 småhus per år.  
 
Dagens avfalls- och avloppsproblem bottnar i enkelriktade 
materialflöden till mark, luft och vatten. Ett grundläggande 
systemfel är dels att vi blandar ihop biologiskt avfall med annat, 
miljöfarligt, dels att storskaligheten och avfallets respektive 
slammets koncentration bidrar till ett mycket stort transportarbete i 
insamlingsskedet och stora, koncentrerade miljöproblem i 
behandlingsskedet. Matrester och annat organiskt material som går 
att kompostera utgör 35-40 % av allt hushållsavfall. Genom att 

själva kompostera vårt hushålls- och trädgårdsavfall kan vi förstås 
minska mängden avfall på tipparna avsevärt. Då skulle vi dessutom 
återföra avfallet till jorden och sluta kretsloppet.  
 
Tidigare har avfallshantering av tradition betraktats som en fråga om 
kvittblivning, men då resurshushållning ställer krav på återvinning 
och nyttiggörande har man på senare tid börjat se på avfall som 
resurs och energikälla. Värdet av återvinning, främst papper och 
energi, varierar mellan kommunerna beroende på lokala 
förutsättningar och ingångna avtal. 
 
11.3.1 Karlshamn 
Kommunens Renhållningsenhet svarar för hämtning av 
hushållsavfall i Karlshamns och Asarums tätorter, ca 5 000 kärl per 
vecka, samt tömning av papperskorgar och containrar. Genom 
entreprenör sker hämtning av ca 3 300 kärl per vecka i tätorterna 
Mörrum, Svängsta, Hällaryd och Åryd samt på landsbygden. 
Ansvararet för skötsel och tillsyn av återvinningsstationerna finns 
också, i några fall med hjälp av idrottsföreningarna, samt tömning av 
behållare för tidningar, plast och metall. 
Förutom detta hjälper renhållningsenheten hushållen med att bli av 
med sina "grovsopor" i form av gamla möbler, cyklar, 
hushållsmaskiner samt det normala avfallet från trädgården.  
 
Återvinningsstationer finns i Karlshamn, Asarum, Strömma, 
Mörrum, Svängsta, Hällaryd, Åryd, Matvik, Halahult, Bengtsboda 
och i Ire. 
Återvinningscentraler finns i Karlshamn och i Mörrum. 
 
11.3.2 Hot och risker 
Stora problem är att volymerna ökar, transporterna blir fler och 
mängden avfall blir större. Ökningen är en direkt spegling av 
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högkonjunkturen, så ett stort hot både mot mänskligheten och 
naturen är vi själva. Både genom okunskap och lathet bidrar vi till att 
enorma mängder farliga ämnen cirkulerar i både mark, luft och 
vatten. 
 
De flesta av oss gör förhoppningsvis vad vi kan för att bidra till att 
sopberget ska minska och kretsloppet av näringsämnen "från jord till 
bord" fungera. Att miljöhänsyn och smittskydd också kan kollidera 
framgår av den senaste tidens larm. Galna ko-sjukan (BSE) är ett 
exempel på smittspridning när organiskt avfall används i ett 
kretslopp.  
 
I Karlshamns kommun, liksom i andra kommuner, är det förstås 
viktigt att avfallshanteringen är välfungerande. Det är uppenbart att 
det råder oordning både i uppsamlingsbehållarna och runt 
kommunens återvinningsstationer. Både direkt och medvetet 
felaktigt brukande och förstås på grund av förvirring och okunskap. 
Detta bidrar i sin tur förstås till att resultatet inte blir lika bra då 
soporna fortfarande är blandade. 
 
11.3.3 Verksamheter 
Karlshamns kommun har förstås många verksamheter som bidrar till 
utsläpp av olika ämnen till mark, luft och vatten. Detta kommer jag 
närmare in på längre fram i rapporten. Här under finns endast de 
verksamheter med som nämns i samband med avfallshantering. 
 
Tubbaryds återvinningscentral 
Här kan hushållen lämna ”allt” som man inte kan sortera bort på 
återvinningsstationerna. 
 

Västblekinge Miljö AB  
VMAB sköter avfallshanteringen i västra Blekinge och ägs av de tre 
kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Bolaget har sin 
verksamhet strax väster om Mörrum i Karlshamns kommun. 
Verksamheten består i att omhänderta, behandla samt återvinna 
avfall som i huvudsak uppstår i de tre ägarkommunerna. Även 
information till företag och allmänheten samt transporter utförs i 
bolagets regi. Bolaget ansvarar också för insamling och 
mellanlagring av glas, metall och plastförpackningar. Även tidningar 
insamlas och mellanlagras. Sortering av småbatterier utförs också av 
bolaget. Till anläggningen i Mörrum kommer årligen stora mängder 
avfall för behandling och deponi. I deponierna bildas efter hand en 
brännbar gas som huvudsakligen innehåller metan. Tidigare utgjorde 
den utläckande gasen ett miljöproblem, men genom ett samarbete 
mellan VMAB och KEAB, som inleddes 1991, tas deponigasen 
tillvara. Det som tidigare var ett miljöproblem har blivit en resurs!  
Utnyttjandet av deponigas innebär att värme motsvarande en 
förbrukning av 200 m3 olja per år kan ersättas med gas som 
framställs ur biologiskt nedbrytbart material från dessa sopor.  
 
MFA Sydost AB 
MFA Sydost AB är ett serviceföretag och har kommunens uppdrag 
att ta hand om det farliga avfallet i kommunen. Renhållningschefen 
Jan-Erik Mattsson är Karlshamns representant. 
 
Återbruket 
Personalen genomför, mot en mindre ersättning, hämtning av 
skrymmande avfall och gratis hämtas gamla kylmöbler. Anledningen 
att det senare är gratis är att kostnaden täcks av den redan erlagda 
grundavgiften, tidigare kallad miljöavgiften. 
 



Robusthetsanalys och riskinventering 
i Karlshamns kommun 2002 

 41

Mörrums Bruks deponi 
Processavfall i form av aska, kalk, mesa och grönlutsslam deponeras 
på brukets egen deponi. Övrigt avfall levereras till den kommunala 
deponin, utom farligt avfall, vilket hämtas av MFA-sydost. 
 

 
Sopor!                                                                   Foto: Karlshamns kommun 
 
11.3.4 Analys och konsekvens 
Tubbaryds återvinningscentral - skyddsobjekt 
Riskkälla: Farligt avfall och övriga sopor. 
Skadehändelse: Avfallet hamnar i naturen istället för att det sorteras 
och lämnas till rätt ställe för, så långt det går, oskadliggöring. 
Konsekvens: 2 Lindrig. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten. 
Skadeobjekt: Miljö och indirekt människor. 
Övrigt: - 
Skyddsområde: - 
 
Västblekinge Miljö AB – riskobjekt, skyddsobjekt 
Riskkälla: Metangas. 
Skadehändelse: Metangas till luft. Utsläpp till mark och vatten av 
flera olika ämnen, se vidare ”övrigt” . 
Konsekvens: 2 Lindrig till luft, 3 för utsläpp till mark och vatten.  
Sannolikhet: 1 Mycket liten till luft, 2 Liten till mark och vatten. 
Skadeobjekt: Miljö och indirekt människor. 

Övrigt: Räknas också in under ”gamla soptippar” under rubriken 
”Långsiktiga hot”. 
Skyddsområde: - 
 
MFA Sydost – riskobjekt, skyddsobjekt 
Riskkälla: Farligt avfall. 
Skadehändelse: Farligt avfall i naturen. Transport av farligt avfall 
kan t ex välta. 
Konsekvens: 2 Lindrig. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten. 
Skadeobjekt: Miljö och indirekt människor. 
Övrigt: - 
Skyddsområde: - 
 
Återbruket – riskobjekt, skyddsobjekt 
Riskkälla: Vitvaror (freon). 
Skadehändelse: Freonutsläpp till luft. 
Konsekvens: 1 Liten. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten. 
Skadeobjekt: Miljö och indirekt människor. 
Övrigt: - 
Skyddsområde: - 
 
Mörrums Bruks deponi – riskobjekt, skyddsobjekt 
Riskkälla: Processavfall. 
Skadehändelse: Processavfall till mark, luft och vatten. 
Konsekvens: 3 Svår. 
Sannolikhet: 3 Måttlig. 
Skadeobjekt: Miljö och indirekt människor. 
Övrigt: - 
Skyddsområde: - 
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11.3.5 Dagens beredskap och riskhantering 
Karlshamns kommun har kommit långt i sitt arbete med att skapa en 
bra och miljövänlig avfallshantering. Omkring 30 % av kommunens 
hushåll har möjlighet att källsortera i direkt anslutning till det egna 
hemmet. Detta är en siffra som står sig bra i nationell jämförelse. 
Arbetet mot att bli ännu bättre pågår ständigt och ny lagstiftning 
väntar runt hörnet. Avfallsplanen från 1994 ska omarbetas under 
2002-03. 
Renhållningsenheten har egenkontroll enligt Miljöbalken. De 
använder sig av almanackor och dokumenterar vad som händer och 
ser till att åtgärder sätts in, säger Jan-Erik Mattsson. Åtgärdsprogram 
finns för de anställda. Mattsson är av den uppfattningen att 
organisationen är välfungerande. Navet för återvinningen finns i 
Tubbaryd, där han själv sitter, vilket startades 1991 som länets andra 
återvinningscentral. 
Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret åvilar 
kommunstyrelsen med länsstyrelsen som tillsyndmyndighet. 
 
11.3.6 Avfallshantering och ekonomi 
Det är den tekniska infrastrukturens uppgift att ge den service och 
kvalitet samhället önskar – men det finns också en kostnadssida. Vad 
är samhället berett att betala för service och miljö? Inom ramen för 
en begränsad budget måste dessa frågor ställas som underlag för 
prioriteringar av olika verksamheters inriktning. 
 
Karlshamns kommuns avfallshantering finansieras till 100 % med 
avgifter, vilka kommunfullmäktige fastställer. Skattemedel används 
alltså inte. Avgifternas storlek går vägen från chef Jan-Erik Mattsson 
till Tekniska nämnden och sedan via kommunstyrelsen till KF.  
 

11.4 Telesystem och informationsteknik 
 
Telekommunikation är ett sammanfattande begrepp för överföring 
av information i form av ljud, text, bild eller data med hjälp av 
optiska eller elektriska signaler. Den tekniska infrastrukturen består 
av ett telenät med lokala och regionala delar, vilka är 
sammankopplade i ett internationellt nätverk. Telekommunikation 
innehåller sändare, distributionsnät och mottagare, men det är oftast 
bara själva distributionsnätet som räknas till stadens infrastruktur. 
 
Många anser att tillgången till snabb datakommunikation är 
avgörande för den framtida utvecklingen av samhället. Marknadens 
krav och teknisk utveckling leder till allt snabbare överföringssystem 
och den dominerade trenden är ökad bandbredd, så att man med 
samma förbindelse kan överföra mer information. Utveckling sker 
förstås också av trådlösa förbindelser som mobil och radiolänk 
liksom kommunikation via satellit och parabolantenn. 
 
Sverige är ett av världens mest utvecklade länder då det gäller 
kommunikativ infrastruktur och tjänster. Företagens användning av 
datorer och interna/externa nätverk ökar lavinartat. 
Höghastighetskommunikation eller bredbandskommunikation är 
idag en nödvändig realitet för många företag med 
kommunikationsintensiv verksamhet. Det blir också allt vanligare att 
bostäder av olika typer förses med bredbandsförbindelser så att 
också privatpersoner kan ta del av tjänsteutbudet inom 
telemarknaden. Som användare kommer vi även i fortsättningen att 
möta ett stort och varierat tjänsteutbud både inom Internet, TV och 
telefoni.  
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11.4.1 Karlshamn 
Karlshamns kommun är en av kommunerna i landet som redan är 
igång med utbyggnad av bredband. Kakab är en förkortning för 
Karlshamns Kabel AB och hyr ut optiska förbindelser i kommunen. 
Via fibern kan man få alla teletjänster som de olika teleoperatörerna 
erbjuder. Kakab ägs av Stadsvapnet i Karlshamn AB som i sin tur är 
helägt av Karlshamns kommun. 
 
Kommunens Intern service, Dataservice, ansvarar för drift och 
underhåll av datorer, servrar, skrivare, nätverk, 
transmissionsutrustning och övrig teknisk utrustning som ingår i 
datasystemen och det finns idag ca 1 500 datorer med 
kringutrustning i organisationen. Ansvaret omfattar även skydd av 
den tekniska utrustningen.  
Data äger all teleutrustning, budgeterar för all nyanskaffning och 
ansvarar för drift och underhåll av all utrustning. De hanterar även 
systemet för teledebitering samt framtagning av erforderliga 
underlag för debitering av fasta och rörliga avgifter av brukarna. 
Data utför även bevakning av service- och licensavtal avseende 
telefonväxeln och de olika stödsystemen. De agerar även 
kontaktperson gentemot systemleverantörerna och bevakar 
uppdatering av systemens olika programvaror liksom att de ansvarar 
för abonnentregister och telefonkatalogen på webben.  
 
Data ansvarar även för drift, underhåll samt nyanskaffning av 
gemensamma operativsystem, databassystem, konfiguration och 
installation av programvara. De har det tekniska driftansvaret för 
kommunens intranät First Class liksom registrering av Microsofts 
produkter. 
Kommunens nätverk är delade i två nät, administrations- och 
utbildningsnätet, med varsin brandvägg, för god säkerhet och bra 
fördelning av kapacitet. Idag finns 20 externa kontor runt om i 

kommunen, anslutna till nätens nav i Rådhuset, både via kommunens 
fibernät och hyrda linje.  
 
Åt staten kvarstår Telia som förvaltare av det allmänna telenätet. 
Kommunens ansvar är begränsat till att reglera villkor för 
markutnyttjandet och därmed upplåta mark för erforderliga 
ledningar.  
Regeringens handläggning av telekommunikationer svarar 
Kommunikationsdepartementet för. 
Statens Telenämnd har inrättats för den statliga kontrollfunktionen. 
 
11.4.2 Hot och risker 
Haverier i datorsystem som saknar reservsystem orsakar svåra 
ekonomiska konsekvenser i informationssystem, kommunikationer 
och tekniska processer. Det är som bekant fullt möjligt att störa IT-
system och nät via Internet. 
 
Vad som ofta brister är att telesystemets planering och utbyggnad 
inte samordnas med övrig fysisk planering. En bättre samordning 
som ger säkrare stråk såväl över som under mark kan väsentligt höja 
säkerheten, anser ÖCB11. M h a bredband och alltså i samma kablar, 
kommer förmodligen både TV, radiotelefoni och datatrafik att gå via 
Internet snart.  
Antalet omfattande IT-intrång har ökat och studier har visat att vart 
fjärde företag eller myndighet utsatts för IT-relaterade brott 1997/98. 
Detta var en fördubbling jämfört med åren innan. Den nya tekniken 
ger även grupper med små resurser möjligheter att hota och skada 
både företag och hela stater. Detta kan lätt få internationella 
åverkningar och vi alla är ju sårbara för informationskrigföring eller 
cyberterrorism då både telekommunikationen, stamnät, järnvägen, 
eldistributionen och banksystem styrs av våra datorer. 
                                                 
11 Beredskapshänsyn i planering och samhällsutveckling, ÖCB, 1992 
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I Karlshamns kommun finns förstås också risker beträffande 
informationstekniken. Enligt datachef Sten Carlqvist är det största 
hotet begränsningen av tillgänglig personal utanför kontorstid. En 
annan sak är tidsbristen vilken medför problem att hinna med det 
viktiga servicearbetet av den tekniska utrustningen. 
 
11.4.3 Verksamheter 
Kontorstidsbemanning 
Många verksamheter är kopplade till kommunens datasystem och 
därmed också förstås beroende av att detta fungerar 24 timmar om 
dygnet. Skulle problem uppstå kan respektive verksamhet kontakta 
datakontoret för hjälp, vilka i regel har de resurser som behövs för 
att snabbt kunna återställa ordningen. Skulle det däremot uppstå fel 
utanför kontorstid kan det bli svårare då datakontoret endast är 
bemannat under denna tid. Någon typ av jour finns heller inte, då det 
anses för kostsamt att ha dygnetruntservice.  
 
Idag ligger det mesta för företag och verksamheter inlagt i 
datasystem, data som man är beroende av för utförande av arbetet 
osv. Det kan handla om t ex patientjournaler som man naturligtvis är 
beroende av att få fram för rätt behandling av en patient oavsett dag i 
veckan eller tid på dygnet.  
 
8-timmars avtalstid för hårdvaror 
Idag gäller en 8-timmars avtalstid för hårdvaror, vilket skrevs för ett 
antal år sedan. Idag räcker detta inte till, enligt datachef Sten 
Carlqvist. En av anledningarna är att man blivit mer beroende av att 
datorerna ska fungera, då så gott som ”allt” finns lagrat i dessa. 
Problemet ligger i att en kortare avtalstid innebär en merkostnad för 
kommunen. 

Intrång datasystem 
I Karlshamns kommun känner man sig trygga beträffande 
dataintrång, enligt Sten Carlqvist. Som grund för sitt uttalande finns 
historiken. Detta har faktiskt aldrig hänt, påpekar han.  
 
Brand/stöld 
Att skydda den tekniska utrustningen är dataavdelningens uppgift, 
vilket också i praktiken bevakas av dem själva under arbetstid. Både 
under denna som utanför finns diverse larm- och brandskydd. 
Kommunens datasystem, ”hjärtat”, som Carlqvist uttryckte det, är 
enligt honom väl skyddat, så även här känner man sig trygga.  
 
11.4.4 Analys och konsekvens 
Kontorstidsbemanning 
Riskkälla: Utslagna datasystem.  
Skadehändelse: Företag och verksamheter kan inte komma åt viktig 
data. 
Konsekvens: Varierar från 1 Liten till 5 Katastrofal beroende på 
verksamhet och hur avgörande datan i systemen är. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten. 
Skadeobjekt: Människor och egendom. 
Övrigt: Det är upp till företaget eller verksamheten att ha reservkraft 
för att säkra dygnetrunttillgänglighet.  
Skyddsområde: - 
 
8-timmars avtalstid för hårdvaror 
Riskkälla: Utslagna datasystem. 
Skadehändelse: Företag och verksamheter kan inte komma åt viktig 
data. 
Konsekvens: Varierar från 1 Liten till 5 Katastrofal beroende på 
verksamhet och hur avgörande datan i systemen är. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten. 



Robusthetsanalys och riskinventering 
i Karlshamns kommun 2002 

 45

Skadeobjekt: Människor och egendom. 
Övrigt: - 
Skyddsområde: - 
 
Intrång datasystem 
Riskkälla: Utslagna datasystem. Sekretesshandlingar. 
Skadehändelse: Hackers kan slå ut datasystemen även för en längre 
tid. Omfattningen av skadan beror på hur snabbt denna kan åtgärdas. 
Konsekvens: 1 Liten. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten. 
Skadeobjekt: Människor och egendom. 
Övrigt: Enligt tekniska nämndens ordförande är risken större, och 
påpekar att man inte kan säga att risken inte finns eftersom det aldrig 
hänt. 
Skyddsområde: - 
 
Brand/stöld 
Riskkälla: Utslagna datasystem. 
Skadehändelse: Företag och verksamheter kan inte komma åt viktig 
data. 
Konsekvens: Varierar från 1 Liten till 5 Katastrofal beroende på 
verksamhet och hur avgörande datan i systemen är. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten. 
Skadeobjekt: Människor och egendom. 
Övrigt: - 
Skyddsområde: - 
 
11.4.5 Dagens beredskap och riskhantering  
ÖCB har till uppgift att analysera den hotbild som avser det civila 
försvaret och har sedan 1994 genomfört ett antal analyser av IT-
säkerheten. De incidenter som sker i form av hackerangrepp och 
liknande mot myndigheter och företag är ett viktigt inslag i det civila 

försvarets hotbild. I vårt land väntar vi fortfarande på att 
ansvarsfrågorna kring IT-säkerheten ska lösas. För två år sedan 
tillsatte regeringen två utredningar för att få kartlagt mål, riktlinjer, 
organisation och ansvarsfördelning. 
 
I Karlshamns kommun finns reservkraft i form av batteribackup för 
att hålla de vitala delarna vid liv i ca 6 till 10 timmar. Detta är enligt 
datachef Sten Carlqvist för kort tid. Vid kris och krig finns 
dieselaggregat att tillgå för kommunen, men för de utomstående 
gäller det att ha egen backup för förbindelsen med kommunens 
system ska fungera. Lasarettet t ex har egen batteribackup. 
Ett av målen för kommunens dataavdelning är högst 4 timmars 
avbrott för driften per år. Carlqvist påpekar vikten av att kontrollera 
och serva den tekniska utrustningen för att därigenom förebygga 
dessa avbrott.  
 
Brand och stöldrisken anser de sig ha eliminerat, enligt Carlqvist, 
tack vare diverse säkerhetssystem liksom kylaggregat. Det är f ö 
endast dataavdelningens egen personal som har tillgång till de 
utrymmen i vilka de vitala delarna förvaras och även denna grupp 
skulle kunna kontrolleras t ex via sina passerkort. 
Enligt kommunens räddningstjänstplan kan all utlarmning ske via 
radio och kan således fungera även vid telestörningar. 
 
11.4.6 Telesystem, informationsteknik och ekonomi 
Televerket avregleras successivt och den tekniska utvecklingen har 
bidragit till att samma ledningar kan användas för all slags 
information och olika tjänster. Det successivt avvecklade monopolet 
bidrar till att alla tjänster blir utsatta för konkurrens. 
 
I Karlshamn finansieras verksamheten med skattemedel och har inga 
intäkter utifrån. 
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12 TRANSPORTER OCH 
TRANSPORTANLÄGGNINGAR  
 
Tillverkningsindustrier med stora godsvolymer kommer alltid att 
behöva lägen med spår- och hamntillgång.  
 
För att minska sannolikheten för olyckor behövs åtgärder för att höja 
säkerheten. Man säger också att det är mer kostnadseffektivt att satsa 
resurser på minskning av sannolikheten för järnvägsolyckor då en 
inträffad olycka ofta medför högre kostnader.  
 
 
 

 
                                                                                                          Foto: Transportjournalen 

                    
 

12.1 Vägar och motortrafik 
 
Stadens trafiksystem utgör en del av ett regionalt, nationellt och 
internationellt nätverk med en mängd olika trafikslag för olika slags 
transporter, olika avstånd och krav på bekvämlighet, snabbhet o s v. 
Närmare 600 personer dödas varje år på vägarna och mer än 4 000 
skadas allvarligt. Detta är ett av Sveriges största folkhälsoproblem.  
 
Trafikledernas utformning har påverkan på tryggheten för dem som 
färdas på vägar, cykel- och gångstråk. Oskyddade trafikanter, främst 
barn och äldre, är särskilt utsatta för olycksrisker i trafiken. Säker 
tillgänglighet till skola, daghem och affärscentrum är viktiga 
trygghetsfaktorer och därför är gångvägarna till busshållplatser, 
skolvägar och parkeringar är av särskild betydelse. Gatan är inte bara 
en transportsträcka utan också av stor social betydelse, en del av 
stadens uterum liksom att den är arbetsmiljö för vissa. 
 
Ett väl fungerande trafiksystem, som både ska klara person- och 
varutransporter, är en förutsättning för ett modernt samhälle ska 
fungera. Persontransporter har ökat liksom godstransporterna, även 
om de senare inte ökat i samma omfattning. Flexibilitet och 
smidighet talar för att en stor andel av både person- och 
varutransporterna även i fortsättningen kommer att gå på väg. Av 
godstransporterna sker huvudparten på avstånd under 30 mil på väg 
och vilket de lämpar sig väl för. Vägtransporter är av vikt för 
varuutbytet, företags och kommuners konkurrenskraft liksom 
enskilda människors möjligheter. 
 
12.1.1 Karlshamn  
Karlshamns gatunät indelas i statliga läns- och riksvägar, 
kommunala vägnätet med huvud- och genomfartsgator samt lokalnät 
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med uppsamlings-, lokal-, affärs- och bostadsgator. Tillkommer gör 
också gång- och cykelvägar, GC-vägar. 
 
Plan- och Byggenhetens Teknik och trafikenhet svarar för 
kommunens vägar och motortrafik.  
 
Kommunikationsdepartementet handlägger regeringens trafikfrågor 
och Vägverket svarar för byggande, drift och underhåll av det 
statliga vägnätet.  
Länstrafikbolagen är huvudman för kollektivtrafiken i respektive 
län.  
Vägverket har det övergripande ansvaret för trafiksäkerhetsarbetet i 
landet. 
 
 

             
Resenär                                                                            Foton: Banverket 

12.1.2 Hot och risker 
En integrerad stad med blandning av boende och arbete ger problem 
med trafiksäkerhet, buller och avgaser. Bilen är för många 
människor absolut nödvändig för att få vardagen att fungera. Detta 
gäller såväl för människor som bor i glesbygd som för många som 
bor i städer. Det har blivit en trend att försöka begränsa biltrafiken i 
städerna. För att åstadkomma detta använder man sig av ekonomiska 
styrmedel och regleringar, i kombination med kringfartleder och 
förbättrad kollektivtrafik.  
 
På de statliga läns- och riksvägarna förekommer risker i form av t ex 
farligtgodstransporter, vilket jag också kommer in på, fast längre 
fram på sidan 61. Andra risker på dessa vägar är att det ofta är en 
högre hastighet som ställer sina speciella krav på säkerheten i form 
av t ex förebyggande åtgärder. Läns- och riksvägarna äger ju 
emellertid inte kommunen, även om de har väghållningsansvar för 
vissa delar. 
 
I det kommunala vägnätet ingår huvudgator, t ex genomfarts- och 
matargator. På dessa delar förekommer det ofta separerade 
trafikslag, vilket förstås höjer säkerheten för de oskyddade 
trafikanterna. Dessa lever förstås farligt här då dessa vägar ofta är 
breda och kanske därför inbjuder till högre fart än vad som är tillåtet. 
Det är nämligen, enligt Karlshamns kommuns trafikingenjör Lars-
Erik Johansson, också långt ifrån alla som håller sig på de vägar de 
är hänvisade till. Som bilist är det säkert också så att denne inte är 
lika beredd på att plötsligt tvärnita som kanske inom bostadsområde 
eller vid en skola. Dessa vägar har ofta ett bra flyt, vilket kanske 
leder till en mer avslappnad körning.  
 
I lokalnätet ingår alla de mindre vägarna liksom bostadsgatorna. Här 
i detta vägnät finns inte alltid cykelvägar, utan trafikanter blandas 
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mer än i t ex huvudnätet ovan. Här är utgör åter de oskyddade 
trafikanterna en risk. 
 
GC-vägnätet blir mer och mer viktigt för en kommun att bygga ut. 
Detta förstås för att det är en naturlig del i att försöka separera de 
olika trafikslagen. Dessa vägar är också viktiga i försöket att få flera 
att välja cykeln eller en promenad istället för att ta bilen. 
 
12.1.3 Verksamheter 
Statliga läns- och riksvägar  
Hit räknas E22, R29, Vekerumsvägen och Oljehamnsvägen och är 
vägar som sträcker sig genom kommunerna, har ofta en högre 
hastighet, i ett nationellt vägnät. Här finns i regel inga GC-vägar, 
utan prioriterar tillgänglighet och säkerhet för snabba 
motortransporter. 
 
Kommunala vägnätet 
I huvudnätet ingår t ex Sternövägen, Prinsgatan, Sölvesborgsvägen, 
Hagalundsvägen, Erik Dahlbergsvägen, Bodestorpsvägen, 
Ronnebyvägen och Länsmansvägen. Dessa är de största och 
snabbaste vägarna i och genom kommunen och är ofta numera 
försedda med GC-vägar längs sträckningen. Hastigheten är på vissa 
sträckor snabbare och en risk på dessa vägar är genande oskyddade 
trafikanter. 
 
Lokalnätet 
Lokalnätet utgör det mest finmaskiga nätet som stadsgator och 
bostadsgator. Här finns i regel inga GC-vägar, utan samtliga 
trafikslag blandas åter. 
 

GC-vägar 
Idag finns ofta gott om tryggare vägar för de oskyddade 
trafikanterna i form av både gång- och cykelvägar. Dessa blir också 
alltmer viktiga för en kommun att se över, då högre krav hela tiden 
ställs för både säkerhet och miljö. GC-vägnätet är redan väl utbyggt i 
de största delarna av Karlshamns kommun. 
 
12.1.4 Analys och konsekvens  
Statliga läns- och riksvägar - riskobjekt 
Riskkälla: Höga hastigheter. Tunga fordon. Farligtgodstransporter. 
Påverkade trafikanter. Avgaser, men det går jag inte närmare in på 
här. 
Skadehändelse: Högre hastigheter innebär högre krockhastighet. 
Omkörning av tunga, breda och långa fordon. Krock med och 
omkörning av farligtgodstransporter. Påverkade trafikanter med 
nedsatt omdömes- och reaktionsförmåga. Utsläpp till luft genom 
avgaser och risk för utläckande farliga ämnen till mark, luft och 
vatten. 
Konsekvens: 3 Svår. 
Sannolikhet: 3 Måttlig. 
Skadeobjekt: Människor, egendom och miljö. 
Övrigt: Statligt ansvar, men kommunalt väghållningsansvar för vissa 
delar. De nya och till synes säkrare mittvajrarna har satts upp genom 
största delen av kommunen på E22. 
Skyddsområde: Endast för byggande. 
 
Kommunala vägnätet - riskobjekt 
Riskkälla: Oskyddade trafikanter. Fortkörning. Påverkade 
trafikanter. Avgaser, men det går jag inte närmare in på här. 
Skadehändelse: Avsaknad av GC-väg. Genande oskyddade 
trafikanter. Utsläpp till luft. Breda vägar med flyt i trafiken kan 
locka till högre hastighet än den tillåtna och en mer avslappnad 
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körning. Påverkade trafikanter med nedsatt omdömes- och 
reaktionsförmåga. 
Konsekvens: 2 Lindrig. 
Sannolikhet: 3 Måttlig. 
Skadeobjekt: Människor, egendom och miljö. 
Övrigt:  
Skyddsområde: - 
 
Lokalnätet 
Riskkälla: Blandtrafik. Påverkade trafikanter. Avgaser.  
Skadehändelse: Oskyddade trafikanter. Påverkade trafikanter med 
nedsatt omdömes- och reaktionsförmåga. Ojämn körning och 
kallstarter vilket ger större avgasutsläpp.  
Konsekvens: 2 Lindrig. 
Sannolikhet:  2 Liten 
Skadeobjekt: Människor, egendom och miljö. 
Övrigt: - 
Skyddsområde: - 
 
GC-vägar 
Riskkälla: Otrygga och oupplysta GC-vägar. Omvägar i förhållande 
till bilvägarna. 
Skadehändelse: Stor risk att välja bilen om inte GC-vägarna erbjuder 
en trygg och trivsam miljö och/eller om GC-vägarna upplevs som 
omvägar i förhållande till bilvägarna. 
Konsekvens: 2 Lindrig. 
Sannolikhet: 2 Liten. 
Skadeobjekt: Människor, egendom och miljö. 
Övrigt: Man vet lite om olyckor på GC-vägar, då dessa sällan 
rapporteras till polis. 
Skyddsområde: - 
 

12.1.5 Dagens beredskap och riskhantering  
I Karlshamns kommun arbetar man mycket med trafiksäkerhet, 
vilket också synts om man har följt staden under senare år. Det som 
är uppenbart är det lyft staden fått t ex med gågator i centrum och 
utbyggnaden av GC-vägar i hela kommunen.  
Trafikingenjör Lars-Erik Johansson tycker att mycket resurser läggs 
på trafiksäkerheten och skyddet av de oskyddade trafikanterna. Han 
nämner här exempel som separation av trafikslag liksom begränsad 
framkomlighet för bilar i stadskärnan. Han anser vidare att det är 
oacceptabelt att 600 människor dör varje år i trafiken och hänvisar 
till Nollvisionen. För att komma åt det problemet använder sig 
Trafikenheten av information liksom nära samarbete med skolan för 
att på så sätt främja en attitydförändring. Man håller också på med 
att utbilda lärare i grundskolan, lyfta upp trafiken i undervisningen 
och man medverkar på föräldramöten.  
 
Lars-Erik Johansson tycker sig se förändringar i beteendemönstren 
efter genomförda kampanjer, vilka t ex kan handla om vikten av att 
använda bilbälte eller cykelhjälm. Han säger också att alkoholen har 
en större betydelse vid olyckor än man kanske kan ana, vilket han 
kommit i nära kontakt med genom samarbetet kommunen har med 
Polisen och Vägverket. Ett stort mörkertal finns emellertid, säger 
han, när det gäller trafikolyckor eftersom långt ifrån alla kommer 
hamnar i polisens register. Därför pekar han på fördelarna ett 
samarbete med akutmottagningen kanske skulle ge, vilken är en av 
metoderna i Vägverkets STRADA-projekt. 
 
Ett annat viktigt arbete är trygga upplysta GC-vägar, som idag håller 
på att ses över. Dessa ska härigenom förhoppningsvis blir mer och 
mer attraktiva att använda. Detta i sin tur leder till renare luft, bättre 
hälsa och förhoppningsvis även bättre ekonomi för vissa hushåll om 
de får möjligheten att endast hålla en bil. Tekniska nämnden har 
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antagit en prioriteringslista över belysning på gång- och cykelvägar 
och kompletteringen sker successivt och i den ordning som 
prioriteringslistan föreskriver. 
 
12.1.6 Vägar, motortrafik och ekonomi 
Det övergripande målet för samhällets trafikpolitik, att erbjuda 
medborgarna och näringslivet i landets olika delar en 
tillfredsställande trafikförsörjning till "lägsta möjliga 
samhällsekonomiska kostnader". Detta innebär att transportsystemet 
ska byggas upp och utnyttjas på ett sådant sätt att man tar hänsyn till 
både vad trafiken kostar för alla inblandade som trafikanter, 
trafikföretag, stat och kommun, och till vilka uppoffringar som görs 
för trafikens skull. Detta innebär också att trafikpolitiken i princip 
ska utformas så att den medverkar till ett effektivt resursutnyttjande i 
samhället som helhet.  
 
Den kommunala väghållningen finansieras genom kommunalskatt 
och för vissa delar utgår statliga bidrag. Vägar och gator är den enda 
infrastruktur som är helt skattefinansierad.  
Nyinvesteringar kan också finansieras med anslutningsavgifter. 
Finansieringen av kollektivtrafiken sker genom avgifter och 
skattemedel om ca 50 miljoner kronor årligen från landsting och 
kommun och vissa statliga bidrag.  
 
Ibland erhålles bidrag från staten för att höja trafiksäkerheten, men 
oftast bekostas denna del av kommunen själv.  
0,5 miljoner har skol- och trafikprojekt kostat genom åren i 
Karlshamns kommun. 
 
Den totala kostnaden för att belysa samtliga gång- och cykelvägar 
uppgår till 15 miljoner kronor. Kostnaden för följande gång- och 

cykelvägar enligt prioriteringslistan uppgår till totalt 2,3 miljoner 
kronor.  
 
 
12.2 Järnvägen 
 
Järnvägen ses som ett säkert och miljövänligt transportmedel och 
dödsolyckor i samband med järnvägstransporter inträffar ytterst 
sällan. Allvarliga tillbud har emellertid hänt, vilket visar att risken 
trots allt finns.  
 
I samband med ny- eller ombyggnad av järnvägar aktualiseras 
speciellt frågor som rör transporten av farliga ämnen, då 
järnvägsspår ofta dras genom tätbefolkade områden, tunnlar och 
skyddsvärda naturmiljöer. Vanliga godstransporter sker integrerat 
med transporter av farligt gods, även det finns några få sträckor med 
förbud mot sådana transporter. Järnvägens transporter av farligt gods 
uppgår till ca två miljoner ton per år, enligt Banverket12, jämfört med 
omkring 19 miljoner årligen på landsväg.  
 
12.2.1 Karlshamn 
Både person- och godstrafik passerar Karlshamns Resecentrum. 
Persontransporterna har SJ AB hand om via Kustpilen och dessa tåg 
går mellan Karlskrona och Köpenhamn i stort sett varje timme. 
Kustpilen är en viktig ingrediens i kommunens strävan mot mindre 
motortransporter men den hjälper också till att t ex ge invånarna 
möjligheten att arbeta på andra orter. Blekingetrafiken har f ö sju 
Kustpilentåg.  
 

                                                 
12 Bylund, Salomonsson, Ökad säkerhet för farligt gods på järnväg 
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Green Cargo AB rangerar samtliga godstransporter i Karlshamns 
kommun och är, liksom SJ AB, ett affärsdrivande statligt verk. 
Samtliga godstransporter, vilka alla kommer västerifrån, har G C AB 
till uppgift att rangera om och se till att dessa kommer till rätt kund 
från Karlshamns Resecentrums bangård. Kommunen har flera stora 
företag som är beroende av järnvägen för gods- och 
farligtgodstransporter som t ex Mörrums Bruk AB, IFÖ Sanitär AB, 
Sydkraft Gas AB, KKAB och Karlshamns AB.  
Företaget Green Cargo bildades 2001 och samlar kompetensen och 
resurserna från före detta SJ Gods, lastbilsdistributören Svelast, 
logistikföretaget Ringborg samt dotterbolagen TGOJ Trafik AB, 
RailCombi AB, CombiTrans och Nordisk Transport Rail, NTR.  
Banverket svarar för järnvägens tekniska infrastruktur och SJ t ex för 
den interregionala tågtrafiken och transportsäkerheten. 
 
Riksintressanta Blekinge Kustbana  
Blekinge kustbana är en länsjärnväg som går mellan Karlskrona och 
Kristianstad. Den är enkelspårig och oelektrifierad, men kommer om 
några år att elektrifieras. Banan byggs successivt ut med 
fjärrblockering och sträckan Kristianstad - Sölvesborg är redan i 
bruk och trafikeras av godståg och de interregionala persontågen 
"Kustpilen". I Blekinge läns transportplan 1998 - 2007 ingår start av 
en elektrifiering i slutet av planperioden.  
  
12.2.2 Hot och risker 
Det är mycket viktigt för Karlshamns kommun att både person- och 
godstrafiken är välfungerande. En stor del av kommunens 
befolkning pendlar med Kustpilen varje dag till sina arbeten och 
ytterligare en del tar naturligtvis tåget till de knutpunkter för vidare 
transport med andra linjer eller färdmedel. En stor del av 
befolkningen har sina arbetsplatser på de stora och för näringslivet 

viktiga företag som är i behov av järnvägen. Detta är emellertid 
frågor jag inte går närmare in på i rapporten. 
 
Risker vid järnvägstransporter finns t ex vid plankorsningar, d v s 
korsningar där järnvägen korsas av vägar. 
 
12.2.3 Verksamheter 
Banverket  
Banverket är en myndighet, har ca 6 500 anställda, och har ett samlat 
ansvar för hela järnvägen i Sverige. De följer och driver 
utvecklingen inom järnvägssektorn, bistår riksdag och regering i 
järnvägsfrågor, ansvarar för drift och förvaltning av statens 
spåranläggningar, samordnar den lokala, regionala och 
interregionala järnvägstrafiken samt ger stöd till forskning och 
utveckling inom järnvägsområdet. De förvaltande enheterna planerar 
och upphandlar drift och underhåll samt om- och nybyggnader av 
statens järnvägsanläggningar.  
 
Från åtta trafikledningscentraler och mer än 100 stationer övervakar 
och leder Banverket Trafik ca 3 400 tåg per dygn. Av 11 830 km 
trafikerad järnväg i landet fjärrstyrs 8 005 km från 
trafikledningscentraler i fem trafikdistrikt. B T har 1 007 anställda. 
 
Riksdagens transportpolitiska mål styr Banverkets verksamhet. 
 
SJ AB och Kustpilen  
SJ AB kör Kustpilen och övriga tåg på Blekinge Kustbana mellan 
Karlskrona, Kristianstad och Malmö/Köpenhamn i samverkan med 
BlekingeTrafiken. Förutom en del i Kustpilen äger SJ inga fordon 
eller anläggningar. De har ingen egen personal som kör, all 
trafikverksamhet bedrivs via entreprenad. Bolaget och dess kontor 
har mer en planeringsfunktion. Kustpilen AB, i vilket 
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BlekingeTrafiken är delägare, är ett samarbets- och 
marknadsföringsbolag kring tågtrafiken med Kustpilen. 
 
Green Cargo AB 
Godstransporter på järnväg är kärnan i verksamheten och i dag kör 
Green Cargo 80 % av alla godståg i Sverige. De har ett 30-tal 
terminaler och logistikcentra och erbjuder distribution av gods med 
lastbil ända ut till kunderna. Finns gör även tjänster som 
lagerhållning och logistiklösningar där de i vissa fall tar ansvar för 
slutproduktion och distribution av varor ut till kunderna.  
Det samlade transportarbete som görs av Green Cargo har granskats 
av Svenska Naturskyddsföreningen och godkänts som Bra Miljöval. 
De är det enda varutransportföretag som fått detta erkännande. 
Företag beroende av järnvägen 
Exempel på företag i Karlshamns kommun som transporterar stora 
mängder gods via järnvägen är t ex Sydkraft Gas AB, Karlshamns 
AB, IFÖ Sanitär AB, Mörrums Bruk AB och KKAB. 
 
12.2.4 Analys och konsekvens 
Banverket – skyddsobjekt, riskobjekt 
Riskkälla: Myndighet med samlat ansvar för järnvägen i Sverige. 
Följer och driver utvecklingen inom järnvägssektorn. Bistår riksdag 
och regering i järnvägsfrågor samt ansvarar för drift.  
Skadehändelse: Järnvägsolyckor.  
Konsekvens: 1-5 Hela skalan, beroende på typ av olycka. 
Sannolikhet: 2 Liten. 
Skadeobjekt: Människor, egendom och miljö. 
Övrigt: Myndigheten ger genom beslut och handlande 
förutsättningarna för all järnvägstrafik. De ansvarar för t ex 
olycksförebyggande åtgärder samt har möjlighet att påverka dessa 
politiskt. 
Skyddsområde: - 

SJ AB – skyddsobjekt 
Riskkälla: Då de ordnar allmänna kommunikationer inom och 
till/från Blekinge, påverkar de möjligheterna och förutsättningar för 
invånare att kunna pendla till t ex arbete och skola. Detta i sin tur 
påverkar deras val av bostadsort och möjlighet att lämna bilen 
hemma. Direkt påverkar de genom punktlighet och priser, vilket 
snabbt kan svänga. I längden förbättras miljön, kanske människors 
ekonomi på ett positivt sätt och säkerligen olycksstatistiken för 
trafikolyckor. 
Skadehändelse: Begränsade pendlingsmöjligheter. Utsläpp till luft. 
Konsekvens: 3 Svår, för begränsade pendlingsmöjligheter.  
Sannolikhet: 2 Liten. 
Skadeobjekt: Människor och miljö. 
Övrigt: När det gäller in- och utflyttningar är det inget jag tar 
närmare upp i rapporten, då detta mer inriktar sig mer till social och 
ekonomisk robusthet. Utsläpp till luft kommer jag emellertid 
närmare in på under rubriken ”Långsiktiga hot”. 
Skyddsområde: - 
  
Green Cargo AB - riskobjekt 
Riskkälla: G C AB kör i dag 80 % av alla godstransporter i Sverige. 
Kraven höjs när det gäller ekonomi, miljöanpassning och säkerhet i 
transportbranschen. G C måste möta dessa krav och arbeta för 
hållbar utveckling. Då de även hanterar farligt gods är det viktigt 
med välutbildad personal och att denna följer sina förhoppningsvis 
välutarbetade säkerhetsföreskrifter väl.  
Skadehändelse: Okunnig, slarvig personal. Dåligt utarbetade 
bestämmelser och säkerhetsföreskrifter. 
Konsekvens: 1-5 Hela skalan, beroende på typ av gods och olycka. 
Sannolikhet: 2 Liten. 
Skadeobjekt: Människor, egendom och eventuellt miljö. 
Övrigt: Företaget kommer även in under ”Hantering och transporter 
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av farliga ämnen”, då det är här de farligtgodstransporterna 
behandlas. 
Skyddsområde: - 
 
Företag beroende av järnvägen - skyddsobjekt 
Riskkälla: Godstransporter. 
Skadehändelse: Övergång till andra transportmedel vilket medför 
ökade kostnader, lägre säkerhet mot olyckor, liksom nackdelar för 
miljön. 
Konsekvens: 3 Svår för övergång till annat transportmedel. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten för övergång till annat transportmedel. 
Skadeobjekt: Människor, egendom och miljö. 
Övrigt: Risken att behöva gå över till annat transportmedel är inte 
stor eftersom det både satsas på denna och att den redan är 
välutbyggd. 
Skyddsområde: - 
 
12.2.5 Dagens beredskap och riskhantering 
Tåget är vårt säkraste transportmedel. Det är så säkert att vi genom 
att välja järnvägen istället för bilen direkt kan minska antalet dödade 
och skadade i trafiken. Genom den sinnrika uppfinningen av hjul och 
räls förs tåget säkert framåt, utan risk för sladd eller dikeskörning. 
Om olyckan ändå skulle vara framme är moderna järnvägsfordon, 
precis som bilar, försedda med deformationszoner och 
energiupptagande utrymmen.  
 
Störst risk för olyckor är vid plankorsningar. I avlånga Sverige med 
över 1 000 mil järnväg finns många tusen korsningar.  
Banverket satsar därför mycket resurser på att förstärka säkerhet och 
bygger bort plankorsningar eller ersätter dem med korsningar i 
skilda plan.  
 

 
Kustpilen                                                                                                   Foto: Banverket 
 
I början av 2000-talet återstår det cirka 2 500 äldre plankorsningar 
som successivt kommer att få förstärkt säkerhet med bommar och 
ljus- och ljudsignaler. 
Banverket menar, på sin hemsida, att mycket av hemligheten i att 
kombinera hög hastighet med maximal säkerhet ligger i 
signaltekniken. Säkerhetssystemet är snillrikt uppbyggt i flera 
samverkande delsystem.  Stora delar av järnvägssystemet har den 
svenska uppfinningen ATC och ett av världens mest tillförlitliga 
säkerhetssystem. Föraren får information från signaler och 
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hastighetstavlor via gula plattor i spåret, s k baliser. Informationen 
utvärderas i en dator på loket och visas på instrumentbrädan. 
Reagerar inte föraren i tid bromsas tåget automatiskt om det kör för 
fort.  
Inne på stationsområden, som kan ha flera mil spår, kontrolleras 
tågens rörelser via ställverk.  
Mellan stationerna kontrolleras trafiken genom så kallade 
linjeblockanläggningar. Grundprincipen är att varje tåg har exklusiv 
rätt till sin delsträcka.  
För övervakning och dirigering av trafiken på banor och bangårdar 
användes fjärrstyrningsanläggningar.  
 
Banhållningsplanen 2004-2015 är Banverkets långsiktiga planering 
för drift, underhåll och nybyggnad av järnväg. Den kommer att 
ersätta den nu gällande Stomnätsplan 1998--2007.  
 
All personal i säkerhetstjänst vid Banverket vidareutbildas och 
examineras i säkerhetsfrågor varje år. Det finns också ett stort antal 
formella och informella grupper med företrädare för myndigheter, 
trafikutövare och industrin som behandlar säkerhetsfrågor kring 
transporterna och området är fortfarande föremål för forskning. 
 
12.2.6 Järnvägen och ekonomi 
Det är den tekniska infrastrukturens uppgift att ge den service och 
kvalitet samhället önskar – men det finns också en kostnadssida. Vad 
är samhället berett att betala för service och miljö? Inom ramen för 
en begränsad budget måste dessa frågor ställas som underlag för 
prioriteringar av olika verksamheters inriktning. 
 
För att minska sannolikheten för olyckor behövs åtgärder för att höja 
säkerheten. Man säger också att det är mer kostnadseffektivt att satsa 
resurser på minskning av sannolikheten för järnvägsolyckor då en 

inträffad olycka ofta medför högre kostnader. 
 
Banverket finansieras främst med statliga anslag. 
 
Kommunerna och landstinget skjuter årligen till ca 50 Mkr av 
skattemedel till Blekingetrafiken. 
 
 
12.3 Hamn och sjötransport 
 
Sjöfart är i likhet med andra transportgrenar av väsentlig betydelse 
för samhällsfunktionerna. Den helt övervägande delen av Sveriges 
varuutbyte med omvärlden sker, enligt Sjöfartsverket13, med fartyg.  
 
12.3.1 Karlshamn 
Karlshamns Hamn är den dominerande hamnen i sydöstra Sverige på 
kuststräckan mellan Trelleborg och Oxelösund. Den är, med sina sex 
hamnbassänger, den största industri- och handelshamnen söder om 
Stockholm och nummer åtta i landet till storlek, räknat på volym. 
Enligt en reklamskift för Karlshamn, som kommunen låtit trycka 
upp, expanderar den också mest av alla. 
 
Karlshamns Hamn är idag lite av ett nav kring vilket en stor del av 
kommunens utveckling kretsar. Inseglingen är enkel och 
lasthanteringen rationell, vilket garanterar snabba och ekonomiska 
fartygsanlöp. Hamnen är den närmsta färjehamnen för företagen i 
sydöstra Sverige, räknat både avseende på kilometer och timmar. 
Här hanteras allt från olja, gas, kemikalier, bulk- och styckegods till 
containrar och trailers. Dessutom förekommer landtransporter, 
lagring av tempererat gods, terminalhantering, inspektioner och 

                                                 
13 Sjöfarten i den fysiska planeringen, Sjöfartsverket, 1987 
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reparationer m m. Inga väntetider för bilar och järnvägsvagnar finns 
och detta tillsammans med bra infrastruktur gör att containrar, 
trailers och annan utrustning snabbt och kostnadseffektivt kan 
levereras för lastning och lossning.  
Hamnen är utrustad för höga krav på effektiv godshantering, 
flexibilitet och dygnet-runt-service.  
 
 

 
Karlshamns hamn                                                 Foto: Karlshamnskommun 
 
Stillerydshamnen ligger inom 10 minuter med bil från centrum och 
är idag en bas för logistik, transport och sjöfartsservice. E22 genom 
Blekinge, riksväg 29 norrut och järnvägsspår är direkt anslutna till 
området. Här finns RoRo-läge, terminalbyggnad, magasin och 
tullager.  

Det stora industriområdet i Stilleryd har goda förutsättningar att 
etablera och knyta samman exportberoende verksamheter i ett 
industriellt nätverk. Stora ytor är reserverade för ny företagsamhet.  
 
12.3.2 Hot och risker 
Karlshamns Hamn är av riksintresse i fredstid men måste fungera 
även vid kris och krig. Det stora och lättillgängliga hamnområdet är 
en fördel i vardag och fredstid, men kan vara en nackdel vid krig. 
 
 

 
Stillerydshamnen                                                 Foto: Karlshamns kommun 
 
12.3.3 Verksamheter 
Karlshamns Hamn & Stuveri AB 
Företaget är ett rent tjänsteföretag och ägs till hälften av kommunen 
och till hälften av Karlshamn Stuveri & Terminal AB. Dessa ägs i 
sin tur av SÖDRA, Viking Timber, kommunen och Karlshamns AB. 
Mark och byggnader arrenderas av Karlshamns Kajer AB, d v s 
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kommunen. Området erbjuder magasin, upplagsytor, bergrum och 
cisterner för lagring. Företaget hanterar 4,5-5 miljoner ton gods per 
år inom de tre affärsområdena gas- och oljetrafik, bulk- och 
styckegods samt färje- och RoRo-trafik Till hamnarna räknar man på 
ett år med ca 1 800 fartygsanlöp. 
 
Stillerydshamnen 
Karlshamn Hamn & Stuveri AB hanterar ett flertal olika gods och 
ämnen. Gas bl a kommer in till hamnen med båt och lämnar denna 
via järnvägen. Även pappersmassa från SÖDRA lämnar hamnen via 
järnvägen. SÖDRA är Karlshamn Hamn & Stuveri AB:s största 
enskilda kund. Man tar emot massaved till företaget och får tillbaka 
pappersmassa att lagra och lasta till främst norra Europa. Företaget 
tar också in och hanterar sågtimmer från Baltikum till sågverk i 
sydöstra Sverige. Bl a Viking Timber sågar virke som transporteras 
med båtar till länder som Japan, USA, England och Tyskland. 
 
Till Kleipeda i Litauen och Liepaja i Lettland kan man även åka med 
som passagerare. Utöver lastenheterna, som komplement, tar båten 
till Liepaja även 79 passagerare medan båten till Kleipeda tar 120. 
Avgångarna till dessa båda platser är sex på en vecka, ungefär en 
varannan dag. Anledningen till detta är till största del att ”dryga ut 
kassan”.  
Kontor finns i området för tull och polis.  
 
Oxhaga oljeterminal 
Karlshamns Hamn och Stuveri AB arrenderar marken av 
Karlshamns Kajer AB. Bergrummen kan lagra en stor mängd olja, 
men är i dagsläget tom. 

Sutuddens oljeterminal 
Karlshamns Hamn och Stuveri AB lagrar, lossar och lastar brand- 
och miljöfarliga varor. Hanterade mängder består i huvudsak av 
bensin, eldningsoljor, diesel och natronlut. Huvuddelen av produkten 
tillförs med fartyg. Produkterna levereras sedan vidare med tankbil 
till i huvudsak marknader i Blekinge, södra Småland och östra 
Skåne.  
Preem och Hydro arrenderar delar av marken här av Karlshamns 
Hamn & Stuveri AB, vilka i sin tur arrenderar marken av 
Karlshamns Kajer AB. 
 
Sternöhamnen 
Här hanterar Ballast Syd  AB sten och marken arrenderas av 
Karlshamns Kajer AB och Karlshamns Hamn & Stuveri AB.  
 
Kölöhamnen, KKAB 
Hamnen kan ta emot fartyg med ett deplacement på 120 000 ton och 
har ett maximalt djupgående på ca fjorton meter. 
200 000 ton petroleumprodukter hanteras i genomsnitt årligen vid 
Kölöhamnen, enligt en artikel i BLT 200114.  
 
Karlshamns AB, Innerhamnen, västra kajen  
Karlshamns AB är mycket beroende av fartygstransporter, enligt 
informationschefen Bo Svensson. Företaget har produktion av fetter, 
matolja, glass, margarin, stearin, fodermedel och mandelmassa och 
stora mängder fraktas varje vecka med fartyg.  
Företaget har inga transporter med farligt gods med fartyg, då dessa 
ämnen går med tåg och bil. Detta kommer jag emellertid in på senare 
i rapporten under rubriken ”Hantering och transporter av farliga 
ämnen”. 
 
                                                 
14 Blekinge Läns Tidning, 31 december 2001. 
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12.3.4 Analys och konsekvens  
Karlshamns Hamn och Stuveri AB - riskobjekt 
Riskkälla: Hantering av bl a farliga ämnen vid Stillerydshamnen, 
Oxhaga Oljeterminal, Sutuddens oljeterminal och Sternö Hamn. 
Företaget har en viktig roll för hamnarna. Infrastrukturen för och 
kring hamnfunktionen utgör riksintresse för totalförsvaret i fred och i 
alla konfliktnivåer. Olja är militärt viktig och kan lagras i stora 
mängder i Karlshamns Hamn. Karlshamn Hamn och Stuveri AB har 
till uppgift att hålla farlederna isfria och välskötta. De är också 
skyldiga att ta emot ankommande fartygs avfall enligt 
”Östrsjöstrategin” och detta mot en obligatorisk fartygsavgift plus en 
avfalls- och miljöavgift. 
Skadehändelse: Brand och explosion.  
Konsekvens: 1-5 Hela skalan, beroende på ämne och mängd. 
Sannolikhet: 2 Liten. 
Skadeobjekt: Människor, egendom och miljö. 
Övrigt: Hamnområdet ligger inom skyddsområdet för utsläpp av 
ammoniak vid KKAB. Företaget tas närmare upp under rubriken 
”Hantering och transporter av farliga ämnen”. 
Skyddsområde: - 
 
KKAB, Kölöhamnen – riskobjekt 
Tas närmare upp under rubriken ”Hantering och transporter av 
farliga ämnen”. 
 
Karlshamns AB, Innerhamnen, västra kajen - skyddsobjekt 
Riskkälla: Godstransporter. Företaget sysselsätter ett stort antal 
människor. 
Skadehändelse: Karlshamns AB:s informationschef Bo Svensson 
anser, att företaget skulle stanna utan fartygstransporter. Detta skulle 
påverka många invånare, vilket i sin tur skulle påverka kommunen. 
Konsekvens: 4 Mycket svår. 

Sannolikhet: 1 Mycket liten. 
Skadeobjekt: Människor och eventuellt miljö. 
Övrigt: - 
Skyddsområde: - 
 
12.3.5 Dagens beredskap och riskhantering 
Infrastrukturen för och kring hamnfunktionen utgör riksintresse för 
totalförsvaret i fred och i alla konfliktnivåer. Sjötransporter måste 
fungera även under kris och krig och i detta syfte är en beredskap 
upprättad. Vid beredskapstillstånd och i krig går den svenska 
trafiken närmare svensk kust än vad annars är normalt. Längs kusten 
finns också en mer slingrande och mer kustnära beredskapsled, som 
till sin exakta utsträckning är sekretessbelagd. 
 
Vid kris och krig är det en fördel att ha stor kapacitet beträffande 
lagring av t ex gas och olja. Olja är förstås militärt viktig och kan 
lagras i stora mängder i Karlshamns Hamn. 
 
Karlshamn Hamn & Stuveri AB har till uppgift att hålla farlederna 
isfria och välskötta. De är också skyldiga att ta emot ankommande 
fartygs avfall enligt ”Östrsjöstrategin” och detta mot en obligatorisk 
fartygsavgift plus en avfalls- och miljöavgift. Företaget lagrar inget 
gods i Stillerydshamnen som är i behov av skyddsområde. Det kan 
handla om det mesta från pappersmassa till salt åt Vägverket. De 
genomför däremot regelbundet övningar med räddningstjänsten för 
Sutuddens oljeterminal. Riskanalyser finns för denna. 
 
Sjöfartsverket är en central myndighet och affärsdrivande verk med 
ansvar för svenska sjöfartsfrågor och ska bl a vaka över den 
allmänna sjöfarten så den inte försvåras eller hindras. 
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12.3.6 Hamn, sjötransport och ekonomi 
Hamn och sjötransport fungerar i regel som vilket annat företag som 
helst. 
 
 
12.4 Flygplats och flygtransport 
 
 

 
               Foto: SAS 

 
12.4.1 Karlshamn 
För Karlshamns kommun är flygplatsen i Ronneby viktig framförallt 
i fredstid med sina förhållandevis täta persontransporter till 
Stockholm och Arlanda. Intresset för flygresor går upp och ner och 
för tillfället kan man läsa i ortstidningarna att det just är på en lägre 
nivå. Det diskuteras idag om man kanske kommer att bli tvungna att 

dra ner på trafiken. Frågan är hur långt det hinner gå innan det 
vänder igen. 
 
I krig är den endast viktig för Karlshamns kommun indirekt, då den 
tjänar hela landet. 
 
12.4.2 Hot och risker 
I fredstid är flygplatsen viktig för persontransporter för hela länet. 
Då det är ett stort företag som SAS som har hand om trafiken finns 
risken alltid att man om passagerarantalet sjunker lättare kan välja 
att lägga ner. Företaget har ju krav på lönsamhet och ser förstås 
företagets bästa före Blekinge läns. 
I krig är flygplatsen mer av en riksangelägenhet och ses, enligt F17 
stabschef Roland Sjösten, som ett intressant bombmål. Det största 
hotet idag är emellertid den terrorverksamhet som kan riktas mot 
försvaret i fredstid, vilken man därför har oavbruten beredskap mot.  
 
12.4.3 Verksamheter 
Ronneby flygplats  
Flygplatsen har en terminalyta på 2 000 m2, innehållande nio företag 
och ca 50 sysselsatta. Landningsbanan är 2 331 meter och hade år 
2000 3 282 landningar.  
 
12.4.4 Analys och konsekvens 
Ronneby flygplats - skyddsobjekt 
Riskkälla: Persontransporter i fredstid. Militär flygplats. 
Skadehändelse: Försvårade/färre/uteblivna persontransporter till 
Stockholm. Utsatt läge då det kan ses som viktigt bombmål. 
Terrorism. 
Skadeobjekt: Människor och egendom. 
Konsekvens: 3 Svår för den civila delen. 3 Svår för den militära 
delen.  
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Sannolikhet: 3 Måttlig för den civila delen. 2 Liten för den militära 
delen. 
Övrigt: - 
Skyddsområde: - 
 
 

 
Ronneby flygplats                                                Foto: Karlshamns kommun 
 
12.4.5 Dagens beredskap och riskhantering 
Vid F17, som vid varje flygfält, civilt eller militärt, där omfattande 
flygverksamhet bedrivs, står ständigt vid flygning en specialstyrka i 
rullbanans närhet beredd att snabbt ingripa vid ett haveri på 
flygplatsen eller i dess närhet. Den brand- och räddningsstyrka som 
svarar för basräddningstjänsten vid F17 har modernt materiel av hög 
klass och personalen, inklusive de värnpliktiga brandmännen, är väl 
utbildade för uppgiften. 

 
Luftfartsverket är ett affärsdrivande statligt verk med ansvar för 
flygplatser, flygtrafikledning och flygsäkerhet.  
F17 i Kallinge har ständig beredskap mot terrorverksamhet som 
riktas mot försvaret. Två jaktplan står ungefär varannan vecka i 
incidentsberedskap mot kränkningar av svenskt territorium och 
ständig insatsberedskap finns för skydd av anläggningar, intrång och 
sabotage. 
 
12.4.6 Flygplats och flygtransport och ekonomi 
I fred och fredstid har SAS affärsdrivande verksamhet med flyglinje 
till Stockholm. 
Beredskap och försvar bekostas av staten. 
 
 
12.5 Broar och tunnlar 
 
För tunnlar och broar är både säkerhets- och robusthetsfrågor 
centrala. Viktiga ledningar för den tekniska försörjningen kan vara 
inbyggda i dessa och naturligtvis skadas vid broras. Broar kan gå 
över vattentäkter vilket kan leda till förorening av täkten om ett 
fordon skulle välta vid/i denna.  En risk finns alltid att 
farligtgodstransporter åker av/spårar ur och kanske genom fall ökar 
sannolikheten för utläckage och brand/explosion.  
 
12.5.1 Karlshamn 
I Karlshamns kommun finns, som i alla andra städer, ett flertal broar 
och viadukter men inga viktiga kablar finns nedgrävda vid dessa.  
 
12.5.2 Hot och risker 
Riskerna inom detta område är förstås broars höjder och tunnlars 
gångar under mark. Faller fordon från höjd ökar sannolikheten för 
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skador på fordonet och därigenom för utläckage och brand. Riskerna 
med tunnlar är att det kan krävas särskilda räddningsinsatser vid 
brand, då det kan vara svårt att komma in/ut om tunneln är lång eller 
långt under mark. 
 
 

 
                     Foto: Blekingetrafiken 

 
 
12.5.3 Verksamheter 
Järnvägsbron över Sölvesborgsvägen 
Farligtgodstransporter med tåg passerar på väg till och från 
Resecentrum och ut till företagen västerut. SJ ansvarar för denna. 
 
Järnvägsbron över Mörrumsån 
Farligtgodstransporter med tåg över riksintressanta Mörrumsån. 

 
Järnvägstunneln östreut 
SJ har ansvaret för denna. Inga farliga transporter går genom denna 
tunnel. Kustpilen passerar flera gånger om dagen med ett stort antal 
passagerare. Ingen särskild beredskap finns från räddningstjänstens 
sida. 

 
Rv 29 vid Brobyglet, Hoka 
Farligt gods med lastbilar passerar över kommunens 
huvudvattentäkt. 
 
Bro över Mieån 
Nedgrävd elledning i form av KEAB:s lokalnät. 
 
12.5.4 Analys och konsekvens 
Järnvägsbron vid Jysk - riskobjekt 
Riskkälla: Farligt gods på järnväg.  
Skadehändelse: Urspårade tågvagnar och därigenom brand, 
explosion. 
Konsekvens: 5 Katastrofal. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten. 
Skadeobjekt: Människor och eventuellt miljö. 
Övrigt: 
Skyddsområde: - 
 
Järnvägsbron över Mörrumsån - riskobjekt 
Riskkälla: Farligtgods. 
Skadehändelse: Urspårade järnvägsvagnar och därigenom brand, 
explosion. 
Konsekvens: 4 Mycket svår. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten. 
Skadeobjekt: Människor och miljö. 
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Övrigt: - 
Skyddsområde: - 
 
Järnvägstunneln österut - riskobjekt 
Riskkälla: Ca 500 meter lång tunnel. 
Skadehändelse: Brand och/eller haveri i tåg eller tunnel. 
Konsekvens: 4 Mycket svår. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten. 
Skadeobjekt: Människor och egendom. 
Övrigt: Inget farligt gods transporteras genom tunneln och österut. 
Skyddsområde: - 
 
Rv 29 vid Brobyglet, Hoka – riskobjekt, miljöpåverkan 
Riskkälla: Farligtgodstransporter med lastbilar. 
Skadehändelse: Avkörning och utläckage till kommunens 
huvudvattentäkt. 
Konsekvens: 4 Mkt svår. 
Sannolikhet: 2 Liten. 
Skadeobjekt: Människor och miljö. 
Övrigt: - 
Skyddsområde: Skyddsområde finns utmed hela ån och runt täkten. 
 
Bro över Mieån - riskobjekt 
Riskkälla: Elbortfall. 
Skadehändelse: Skadad elledning och därigenom elbortfall. 
Konsekvens: 1 Liten. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten. 
Skadeobjekt: Eventuellt människor. 
Övrigt: - 
Skyddsområde: - 
 

12.5.5 Dagens beredskap och riskhantering 
Räddningstjänsten i Karlshamn är inte alls involverade och har 
därmed inga beredskapsplaner eller dylikt för detta område. 
 
12.5.6 Broar och tunnlar och ekonomi 
I Karlshamn bekostas området av samma budget som väg- och 
tågtrafik. 
 

 
     Foto: Banverket 
 
 

Mer om transporter och transportanläggningar liksom kartor finns 
som bilagor längre bak i rapporten, på sidan 154. 
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13 HANTERING AV FARLIGA ÄMNEN 
 

 
Gasolförvaring                                                     Foto: Karlshamns kommun 

 
13.1 Farliga ämnen i industriprocesserna 
 
Det kommer naturligtvis alltid att finnas och behövas större 
industrier. Då kemikalierna blivit en förutsättning för att vi ska 
kunna leva som vi gör, har de definitivt kommit för att stanna kvar i 
ett ständigt flöde och hela tiden avlösas av varandra. 
I Sverige tillförs kretsloppen 30 miljoner ton miljö- och hälsofarliga 
ämnen varje år. Det motsvarar ungefär två finlandsfärjor per dag.   
 
13.1.1 Karlshamn 
Länsstyrelsen ansvarar för de flesta tillståndspliktiga verksamheter i 
Karlshamns kommun och därför är insynen för verksamheterna 
begränsade för kommunens miljöenhet. Emellanåt kontaktar 
länsstyrelsen miljöenheten för hjälp med fakta angående företag, 

eller ber om hjälp med eventuellt besök hos något av dessa. Då är 
man åter inne på problemet med miljöenhetens begränsade tid även 
om denna typ av arbete prioriteras och går före.  
 
13.1.2 Hot och risker 
Det kommer förmodligen alltid att finnas ett ständigt flöde av 
kemikalier i industriprocesserna. Många av dessa har farliga 
egenskaper, i stor eller liten mängd, var för sig eller tillsammans 
med andra ämnen. Många ämnen försvinner av olika anledningar, 
men ofta bara för att ersättas av andra, vilka man tror är bättre och 
mindre skadliga än de förra. Tyvärr visar det sig senare att de nya 
också var skadliga, och så ersätts de igen. Ett problem är ju att det är 
så svårt att bevisa ett ämnes skadliga inverkan på sin omgivning.  
 
Bristande eller uteblivna kontroller av verksamheternas påverkan på 
människor och miljö i kommunen, leder till att felaktigheter kan 
pågå länge innan de upptäcks och kan åtgärdas.  
 
13.1.3 Verksamheter 
Farliga ämnen i kretsloppen 
I Karlshamns kommun finns 35 tillståndspliktiga verksamheter vilka 
man tror påverkar människor och miljö på något sätt. 29 av dessa har 
länsstyrelsen i Blekinge tillsyn av och Miljönämnden endast 6. Jag 
finner det onödigt och för omfattande att gå in på precis vilka företag 
som har farliga ämnen i sina processer. Exempel på verksamheter 
med farliga ämnen i industriprocesserna med tillsyn av länsstyrelsen 
i Blekinge är KKAB, IFÖ Sanitär AB, ABU AB och Carlshamn 
Mejeri AB. Exempel på företag med kommuntillsyn är Stilleryds 
panncentral och Blekingesjukhuset.  
 
Hur farliga ämnen kan påverka människor och miljö beskriver jag 
inte närmare här utan under rubriken ”Långsiktiga hot” längre fram. 
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Bristfällig kontrollverksamhet 
Tillräckliga kunskaper saknas över lag, dessutom genomförs så gott 
som inga kontroller av företagen i kommunen eller dess 
miljörapporter för att se om det som uppgetts verkligen stämmer.  
Karlshamns kommun har ju heller inte tillsynen av de större och 
påtagligt farliga verksamheterna, då detta ligger hos länsstyrelsen. 
Gränserna för vilka verksamheter som hamnar hos länsstyrelse eller 
kommun finns beskrivna i Miljöbalken. Här är företagen uppdelade i 
verksamhetstyper med olika stor produktion eller användning av 
vissa råvaror eller kemikalier. Verksamheter som klassas som A-
objekt kräver tillstånd av Miljödomstolen, B-objekt kräver tillstånd 
av länsstyrelsen och C-objekt måste anmäla sin verksamhet till 
miljönämnden. Övriga mindre verksamheter kallas U-objekt. I regel 
är det miljönämnden som har tillsyn över dessa, men andra 
överenskommelser kan göras mellan myndigheterna.   
 

                     
Carlshamn Mejeri                               ABU       Foton: Karlshamns kommun 

13.1.4 Analys och konsekvens 
Farliga ämnen i kretsloppen 
Det är förstås inte bara Karlshamns kommun som är inne i en ond 
cirkel när det gäller farliga kemiska ämnen. Det handlar ju om hela 
vårt samhälle vi lever i. Det saknas, som sagt, kunskaper om hur 
kemikalierna verkligen påverkar sin omgivning. Detta medför flera 
saker. Människan verkar inte vara så rädd för hot som inte syns med 
blotta ögat. Detta gör att hon har lätt att förtränga t ex det faktum att 
hon får i sig mängder av gifter med maten hon äter. Det är ju till och 
med så att det är den maten som räknas som den ordinarie, vanliga 
maten och att det är den ekologiska obesprutade maten som på något 
sätt blivit något annat, vid sidan om. Något som ofta ligger 
undanskuffat för sig självt på speciella hyllor, något man kan vara 
för eller emot, något man kan välja om man vill ta till sig eller ej, 
välja om man är villig att betala extra för. Något man därför också 
får lättare att ignorera eftersom hon inte längre stunder faktiskt 
minns hur mycket gift hon får i sig med varje tugga. Ju längre tid 
som går från varje artikel eller undersökning i tidningen, desto 
renare känns också samvetet. Hon äter inte bara billigare mat med 
gifter, hon köper glatt kläder av konstgjorda material också. I jakten 
på smuts och bakterier skrubbar och torkar hon frenetiskt med allt 
starkare och effektivare kemikalier. Detta är ju, som sagt, svårt att 
direkt bevisa och under tiden kan hon köpa billigare och bättre mat 
och saker, om än giftiga.  
 
Konsekvens: 3 Svår. 
Sannolikhet: 5 Mycket stor. 
 
Bristfällig kontrollverksamhet 
Miljöenhetens tids- och resursbrist gällande kontroll av 
verksamheterna i kommunen får sina följer. Det bidrar förstås bl a 
till att man egentligen aldrig får reda på den egentliga omfattningen 



Robusthetsanalys och riskinventering 
i Karlshamns kommun 2002 

 64

av de farliga ämnenas spridning i mark, luft och vatten. På så sätt 
blir det svårt att försöka minska de långsiktiga hot mot människor 
och miljö som dessa utgör. Detta kan i sin tur också bidra till 
svårighet att få mer resurser till verksamheten. 
 
Konsekvens: 3 Svår. 
Sannolikhet: 3 Måttlig. 
 
13.1.5 Dagens beredskap och riskhantering  
Idag vilar ansvaret på näringslivet att få fram bättre och mindre 
farliga ämnen och att i tillverkningsprocessen byta ut kemikalierna 
mot mindre farliga. Myndigheter och konsumenter har stor möjlighet 
att påverka och motivera. 
 
Karlshamns kommun har ingen direkt riskhantering när det gäller 
kemikalier i industriprocesserna. Vad kommunens miljöenhet har 
gjort är att göra en inventering av de företag som misstänks bedriva 
miljöfarlig verksamhet. Sköts miljöcertifiering och företagen gör vad 
de ska, är allt som det ska. Men slarvas det med detta, plus att 
kontrollverksamheten uteblir, blir konsekvenserna förstås värre. 
Någon kontinuerlig tillsyn av dessa förekommer alltså så gott som 
inte i dagsläget. Detta beskrivs närmare under rubriken ”Långsiktiga 
hot”. 
 
13.1.6 Farliga ämnen i industriprocesserna och ekonomi 
I det stora hela är det inte så lätt att komma åt kemikalieutsläpp, 
även om vi inför förbud här i Sverige. Detta eftersom kommersiella 
intressen sällan accepterar inskränkningar. Exempelvis, när vissa 
kemikalier och kemiska produkter förbjudits i ett land har 
tillverkning och försäljning flyttats till länder med lägre miljökrav, 
vilket ibland medfört att användningen ökat globalt.  
 

13.2 Hantering och transporter av farliga ämnen 
 
 

 
                                                                                                                         Foto: Banverket 
 
Farligt gods är en sammanfattad benämning på olika av slag av 
ämnen och föremål som har sådana inneboende egenskaper att de 
kan skada människor eller miljö i samband med olycka under 
transport. Man delar in farliga ämnen i olika klasser. Samtliga 
klasser av stor betydelse vid val av taktik och utrustning för en 
räddningsinsats.  
 
Gasol, bensin och olja utgör en stor del av transporterna på landsväg, 
även om en viss del går på järnväg, och flexibilitet och smidighet 
talar för att en stor andel av transporterna även i fortsättningen 
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kommer att gå på väg. Vägtransporter är av vikt för varuutbytet, 
företags och kommuners konkurrenskraft och enskilda människors 
möjligheter.  
 
Enligt en rapport av Banverket och Räddningsverket15 är Sverige 
femte största förbrukare av gasol.  En kemikalie som fått uppsving 
idag är ammoniak, eftersom den numera används som 
ersättningsämne för vissa freoner i kylanläggningar. Enligt Pär 
Envall16 kan etanol, metanol, naturgas och vätgas komma att bli 
vanligare i framtiden. 
 
Omkring var fjärde transport med farligt gods som kontrollerades 
under förra året hade brister. Det visar polisens kontroll av 6 250 
sådana transporter. Anmärkningarna gällde allt från läckage till 
brister i skyddsutrustningen. Jonas Holst, chef för Socialstyrelsens 
katastrof- och beredskapsenhet, konstaterade vid ett NBC-
seminarium 2002 i Kristianstad att dessa transporter definitivt är en 
tickande bomb och ett stort problem. Dessa transporter ökar 
dessutom i antal på våra vägar och järnvägar. (Källa: TT 020314) 
 
Befolkningens geografiska fördelning har stor betydelse för 
omfattningen av transporterna av petroleumprodukter på vägnätets 
olika delar. Transporter av farligt gods sker i alla delar av landet men 
i varierande omfattning och mängden som transporteras på vägnätet 
varierar från år till år och under året. På sommaren minskar t ex 
transporterna av eldningsolja och en del industrier står stilla. 
Bensinförbrukningen ökar däremot på sommaren. 
Den kommunala räddningstjänsten har ett stort ansvar i samband 
med olyckor men för att förebygga olyckorna behövs samverkan 

                                                 
15Bylund, Salomonsson, Ökad säkerhet för farligt gods på järnväg  
16 Pär Envall, Farligt gods på vägnätet – underlag för samhällsplanering, 1998 

med t ex länsstyrelsen, polisen, kommunen, transportören, industrin, 
väghållaren. 
 

 
Godsvagn                                                                              Foto: SJ  AB 
 
Avstånd och liknande mellan bebyggelse och vägar regleras ju även 
av vägtrafikens effekter beträffande t ex buller, avgaser och 
avkörande fordon. Dessa går jag emellertid inte närmare in på här. 
 
13.2.1 Karlshamn 
En kommun som Karlshamn med stora transportleder, stor andel 
kemisk industri, oljehamn och större vattentäkter utmed vägnätet har 
ett utsatt läge. Enligt räddningstjänstplanen finns tio företag som 
hanterar farliga ämnen i sådan mängd att de räknas som § 43 – 
företag enligt RäL. Bensinstationer ej inräknade. 
Gasol transporteras i stor utsträckning på järnväg och produceras i 
Sverige av Shell och Statoil på västkusten, samt importeras bl a via 
hamnarna i Sundsvall och Karlshamn. Petroleumprodukter 
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distribueras från ett 30-tal större depåer i Sverige, bl a Karlshamn, 
och försörjs huvudsakligen via tankfartyg och i några fall via 
järnväg. Tankbilar distribuerar petroleumprodukterna från depåerna 
till omlandet. 
I Karlshamns kommun genomförs farliga transporter i huvudsak på 
E22 och R29 samt järnvägen mellan Karlshamn – Kristianstad som 
går genom tätorterna Karlshamn och Mörrum mot Sölvesborg. 
Rekommenderad väg för transport av farligt gods inom Karlshamns 
tätort är Oljehamnsvägen. Tillfällig uppställningsplats är ett inhägnat 
område på södra oljehamnen och fröbilsparkeringen på 
Munkahusvägen. 
 
13.2.2 Hot och risker 
För både förvaring, lastning och lossning liksom transporter av 
farligt gods krävs förstås både kompetent personal och ordentlig 
beredskap. De som rangerar vagnar måste både ha kunskap om 
ämnena i sig och hur dessa reagerar med andra ämnen. 
 
Transporter av farliga ämnen kan bli svårare att ha beredskap för än 
vid lagring, då en olycka kan inträffa vart som helst under resans 
gång. Enligt Pär Envall17 visar dessutom studier, gjorda av 
Vägverket, att olyckor med särskilt stora konsekvenser inte inträffar 
på samma ställen som vanligare olyckor. 
 
Som tjänsteföretag inom rangering, Green Cargo AB i Karlshamns 
fall, är det viktigt att ha stränga regler och vara noga med att följa 
dessa. I lagstiftningen regleras hur farligt gods ska transporteras som 
avsändare och transportörer måste följa. En risk finns i att man 
utarbetar riskplaner o dyl eftersom det förväntas av företaget och 
sedan att dessa planers innehåll inte kommer hela vägen ned till de 
                                                 
17 Pär Envall, Farligt gods på vägnätet – underlag för samhällsplanering, 1998 
 

som har hand om det praktiska arbetet med godset. Själva 
rangeringen bör ske i obefolkade områden. 
 
Att transportsektorns utsläpp av luftföroreningar och koldioxid är 
omfattande är ju allmänt känt, men detta går jag inte närmare in på 
här, utan längre fram i rapporten under ”Långsiktiga hot”.  
 
13.2.3 Verksamheter 
KKAB  
Företaget hanterar olja under speciella betingelser som kan ge 
upphov till snabba och explosionsartade brandförlopp. De hanterar 
också stora mängder ammoniak som kan medföra hälsorisker, 
liksom vätgas. 
Den årliga förbrukningen av ammoniak är ca 150 ton. Eldningsoljan 
som används är 1 och 5. Vid full drift förbrukar kraftverket 70 ton 
olja per timme och block enligt en artikel i Blekinge Läns Tidning i 
december 200118. KKAB är nu certifierade enligt ISO 14001. 
 
Sydkraft Gas AB  
Företaget hanterar och lagrar mycket stora mängder gasol, vilket 
innebär mycket stor explosionsrisk som i sin tur kan medföra mycket 
stora konsekvenser. Företaget lagrar gasol i bergrum för vidare 
distribution till företagets kunder. Leverans till anläggningen sker 
med fartyg och leverans till kunderna sker via tankbilar, järnväg, 
fartyg samt via ledning till Karlshamns AB. 
Företaget blev ISO 14 001-certifierat 1996 gällande distribution, 
lagring och handel med gasol. 
 
Preem Petroleum AB  
Företaget hanterar stora volymer bensin, diesel och eldningsolja 1 
och 5, vilket kan få stora konsekvenser i händelse av brand. Under 
                                                 
18 Blekinge Läns Tidning, 31 december 2001. 
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2000 hanterade man här en volym på 402 009,9 m3! 
 
Södra Cell AB, Mörrums bruk  
Företaget hanterar stora mängder kemikalier som t ex svaveldioxid, 
vilken kan innebära mycket stora hälsorisker, samt i vissa fall 
medföra mycket snabba brandförlopp. 
 
Karlshamns AB  
Produktion av fetter, matolja, glass, margarin, stearin, fodermedel, 
mandelmassa och plastdunkstillverkning. 
Företaget hanterar stora mängder lösningsmedel vilka kan ge upphov 
till explosioner och mycket snabba brandförlopp. På företaget 
hanteras också vätgas som kan orsaka mycket kraftiga explosioner. 
 
Carlshamn Mejeri AB  
Företaget hanterar stora mängder ammoniak som kan ge upphov till 
gasmolnspridning. 
 
ABU AB  
Lagring av gasol i cistern för ABU och för framtida gasolnät. 
 
IFÖ Sanitär AB 
Industriell produktion. Tllverkning/ytbehandling av VVS-gods i 
huvudsak av plåt. 
 
Karlshamns Hamn & Stuveri AB 
Företaget är ett tjänsteföretag som lastar och lossar fartyg som 
trafikerar hamnen. Företaget hanterar stora mängder om flera tusen 
ton bensin, eldningsoljor och natronlut på Sutudden, vilket kan få 
stora konsekvenser i händelse av brand. Företaget har kontrakt med 
Norsk Hydro, vilka använder cisternerna på uddens sydöstra del. 

Preem Petroleum arrenderar mark av Karlshamns Hamn och Stuveri 
AB och använder cisternerna på uddens norra del. 
 
Bensinstationer 
Det finns arton bensinstationer i Karlshamns kommun. Dessa har 
försäljning av bensin, diesel, gasol samt diverse bilvårdsartiklar och 
biltvätt. 
 
SJ AB  
Rangering av farligtgodsvagnar från Karlshamns resecentrum. Dessa 
går endast västerut. 
 
Transportleder E22, R29  
Transport av farligt gods fastställt av ls. 
 
Vattenskyddsområde Mieån-Långasjön  
Ytvattentäkt. Denna behandlar jag emellertid inte här, utan under 
”Vatten och avlopp”. 
 
13.2.4 Analys och konsekvens 
I uppdelningen av konsekvens och analys har gjort på följande sätt. 
Räddningstjänsten använder sig endast av konsekvens i sina 
beredskapsplaner, så dessa har jag som grund i mina värderingar av 
denna. När det gäller sannolikheten för att en olycka kan hända, har 
jag försökt läsa mig till säkerheten i verksamhetsutövarnas 
miljörapporter och/eller intervjuat någon insatt och därefter försökt 
bilda mig en uppfattning. 
 
Karlshamns Kraft AB, KKAB - § 43 RäL – riskobjekt, stor 
räddningsinsats, miljöpåverkan 
Riskkälla: Hantering av ammoniak, olja och vätgas.  
Skadehändelse: Brand, explosion, påverkan hälsa och miljö.  
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Konsekvens: 1 Liten för brandrisk ammoniak, 1 Liten för 
explosionsrisk ammoniak, 2 Lindrig för ammoniakens 
miljöpåverkan och 5 Katastrofal för ammoniakens hälsorisk. 2 
Lindrig för brandrisk olja, 2 Lindrig för explosionsrisk olja, 4 
Mycket svår för oljans miljöpåverkan och 1 Liten för oljans 
hälsorisk. 5 Katastrofal för brandrisk vätgas, 5 Katastrofal för 
explosionsrisk vätgas, 2 Lindrig för vätgasens miljöpåverkan och 1 
Liten för vätgasens hälsorisk. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten för brandrisk ammoniak, 1 Mycket liten 
för explosionsrisk ammoniak, 2 Liten för ammoniakens 
miljöpåverkan och 1 Mycket liten för ammoniakens hälsorisk. 1 
Mycket liten för brandrisk olja, 1 Mycket liten för explosionsrisk 
olja, 2 Liten för oljans miljöpåverkan och 1 Mycket liten för oljans 
hälsorisk. 1 Mycket liten för brandrisk vätgas, 1 Mycket liten för 
explosionsrisk vätgas 1 Mycket liten för vätgasens miljöpåverkan 
och 1 Mycket liten för vätgasens hälsorisk. 
Skadeobjekt: Människor inom verksamhetsområdet och egendom, 
förutom vid utsläpp av ammoniak, då konsekvenser på människor, 
djur och egendom även utanför verksamhetsområdet kan påverkas. 
Övrigt: En fullt utvecklad cisternbrand innebär, enligt KKAB, 
generellt sett en mycket resurskrävande insats som i de flesta fall 
överstiger resursbehovet de tillgängliga resurserna hos den lokala 
räddningstjänsten och vid anläggningen. Riskanalys för hantering 
och lager finns.  
Skyddsområde: Skyddsområde finns och är, enligt analysen, 
beräknat efter ett stort utsläpp ammoniak. Skyddsområdets diameter 
är ca 3 500 meter och inom detta ligger bl a Stilleryds 
industriområde. Avståndet till närmsta bostadshus är ca 1 000 meter. 
Närmsta kontorsbyggnad som ej tillhör Karlshamnsverket har ett 
avstånd på 300 meter.  

Sydkraft Gas AB - § 43 RäL – riskobjekt, stor räddningsinsats 
Riskkälla: Gasol. 
Skadehändelse: Utströmning av gas och efterföljande brand vid 
lastning och lossning vid lastningsplats och fartygskaj.  
 (Utströmning av gas från distributionsledning till Karlshamns AB. 
Utströmning av gas från distributionsledning till Karlshamns AB och 
efterföljande brand.) 
Konsekvens: 3 Svår inom riskområdet om 48 meter för utströmning 
av gas vid lastning och lossning vid lastningsplatsen. 4 Mycket svår 
inom riskområdet om 170 meter för utströmning av gas vid lastning 
och lossning vid fartyg. 1 Liten för utströmning och därigenom 
brand utanför riskområdet. 
Sannolikhet: 2 liten för utströmning av gas vid lastning och lossning 
vid lastningsplatsen. 1 Mycket liten för utströmning av gas vid 
lastning och lossning vid fartyg.  
Skadeobjekt: Människor och egendom.  
Övrigt: Enligt räddningstjänsten är risken för brand och explosion 
mycket stor. Kring terminalområdet finns idag inga bostäder inom 
500 meter eller andra riskkänsliga anläggningar förutom Karlshamns 
AB. 
Skyddsområde: 48 meter från utlastningsterminalen eftersom det är 
inom detta område antändning kan ske, enligt företagets Henrik 
Svensson. Ca 700 meter till närmsta bostad. Utanför 48 meter 
respektive 170 meter bedömer Svensson att det vare sig finns risk 
eller konsekvens. 
Kring terminalanläggningen bör ett skyddsområde på ca 500 meter 
tillämpas, enligt RAG-gruppen, liksom att på båda sidor om 
distributionsledningen till Karlshamns AB bör hänsyn tas till ett 
skyddsområde på ca 50 meter. Henrik Svensson anser att inget 
sådant behövs. 
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Preem Petroleum AB - § 43 RäL – skyddsobjekt, riskobjekt, stor 
räddningsinsats 
Riskkälla: Bensin. 
Skadehändelse: Explosion, brand, miljö- och hälsorisk.  
Konsekvens: 4 Mycket svår för explosion, 4 Mycket svår vid brand, 
4 Mycket svår miljörisk och 4 Mycket svår hälsorisk. 
Sannolikhet: 2 Liten för explosion, 2 Liten för brand, 2 Liten 
miljörisk och 2 Liten hälsorisk. 
Skadeobjekt: Människor, egendom och miljö. 
Övrigt: - 
Skyddsområde: - 
 
Södra Cell AB - § 43 RäL – riskobjekt, stor räddningsinsats 
Riskkälla: Svaveldioxid, väteperoxid, syror och baser.  
Skadehändelse: Explosion, brand, miljö- och hälsorisk. 
Konsekvens: 1 Liten för explosion svaveldiovid, 1 Liten för brand, 2 
Lindrig miljö och 5 Katastrofal hälsa. 1 Liten för explosion 
väteperoxid, 4 Mycket svår vid brand, 1 Liten miljö och 4 Mycket 
svår för hälsa. 1 Liten vid explosion syror, 1 Liten vid brand, 4 
Mycket svår för miljö och 4 Mycket svår för hälsa. 1 Liten för 
explosion baser, 1 Liten för brand, 4 för milö och 4 för hälsa. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten för explosion svaveldiovid, 1 Mycket 
liten för brand, 2 Liten för miljö och 1 Mycket liten för hälsa. 1 
Mycket liten för explosion väteperoxid, 1 Mycket liten vid brand, 2 
Liten för miljö och 1 Mycket liten för hälsa. 1 Mycket liten vid 
explosion syror, 1 Mycket liten vid brand, 2 Liten för miljö och 2 
Liten för hälsa. 1 Mycket liten för explosion baser, 1 Mycket liten 
för explosion, 2 Liten för miljö och 2 Liten för hälsa. 
Skadeobjekt: Människor, egendom och miljö. 
Övrigt: Leverans av spillvärme från industriprocessen sker till 
Karlshamns Energiverks fjärrvärmenät.  
Företagets verksamhet har prövats enligt ML.  

Skyddsområde: Med hänsyn till omgivningspåverkan i form av 
buller och lukt, bör ett skyddsområde runt industriområdet 
diskuteras. Minst 1 000 meter har RAG-gruppen som förslag. 
 
Karlshamns AB - § 43 RäL – riskobjekt, skyddsobjekt, stor 
räddningsinsats 
Riskkälla: Hexan, vätgas, aceton, isopropanol natriummetylat och 
ammoniak. 
Skadehändelse: Explosion, brand, miljö- och hälsorisk. 
Konsekvens: 4 Mycket svår för explosion hexan, 5 Katastrofal för 
brand, 4 Mycket svår för miljö och 4 mycket svår för hälsa. 5 
Katastrofal för explosion vätgas, 5 Katastrofal för brand, 2 Lindrig 
för miljö och 1 Liten för hälsa. 4 Mycket svår för explosion aceton, 1 
Liten för brand, 4 Mycket svår för miljö och 2 Lindrig för hälsa. 4 
Mycket svår för explosion isopropanol, 1 Liten för brand, 4 Mycket 
svår för miljö och 2 Lindrig för hälsa. 1 Liten för explosion 
natriummetylat, 4 Mycket svår för brand, 2 Lindrig för miljö och 1 
Liten för hälsa. 5 Katastrofal för explosion ammoniak, 5 Katastrofal 
för brand, 2 Lindrig för miljö och 5 Katastrofal för hälsa. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten för explosion hexan, 1 Mycket liten för 
brand, 2 Liten för miljö och 1 Mycket liten för hälsa. 1 Mycket liten 
för explosion vätgas, 1 Mycket liten för brand, 2 Liten för miljö och 
1 Mycket liten för hälsa. 1 Mycket liten för explosion aceton, 1 
Mycket liten för brand, 2 Liten för miljö och 1 Mycket liten för 
hälsa. 1 Mycket liten för explosion isopropanol, 1 Mycket liten för 
för brand, 2 Liten för miljö och 1 Mycket liten för hälsa. 1 Mycket 
liten för explosion natriummetylat, 1 Mycket liten för brand, 2 Liten 
för miljö och 1 Mycket liten för hälsa. 1 Mycket liten för explosion 
ammoniak, 1 Mycket liten för brand, 2 Liten för miljö och 1 Mycket 
liten för hälsa. 
Skadeobjekt: Människor, egendom, miljö och hälsa.  
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Övrigt: Förhärskande vindriktning är mot stadskärnan. Vid en större 
olycka befinner sig stora delar av Karlshamns centrum i riskzonen 
för omfattande skador på människor och egendom. 
Verksamheten är prövad enligt ML. Tillsyn av gällande villkor.  
Skyddsområde: Oljehamnsvägen i väster, Gnejsvägen - Parkgatan i 
söder, Hantverkaregatan i öster och Vinkelgatan i norr. Ca 600 meter 
från industriområdet. 
 
Carlshamn Mejeri AB 
Riskkälla: Ammoniak. 
Skadehändelse: Explosion, brand, miljö- och hälsorisk. 
Konsekvens: 5 Katastrofal för explosion, 5 Katastrofal för brand, 2 
Lindrig för miljö och 5 Katastrofal för hälsa. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten för explosion, 1 Mycket liten för brand, 
1 Mycket liten för miljö och 1 Mycket liten för hälsa. 
Skadeobjekt: Människor, egendom, miljö och hälsa. 
Övrigt: En förenklad riskanalys från 2000 är utförd av AJ Risk 
Engineering AB:s Anders Jacobsson. Han anser i denna att risknivån 
för allmänheten, boende och andra i omgivningarna av företaget, 
inklusive det planerade Östra Piren, är relativt hög. Detta sett utifrån 
de risker som företagets hantering och användning av ammoniak 
utgör. Han menar också att helt avgörande är vilken risktoleransnivå 
som Karlshamns kommun är beredd att acceptera.  
Skyddsområde: - 
 
ABU AB – riskobjekt, miljöpåverkan  
Riskkälla: Cyanid, syror, lut och gasol. 
Skadehändelse: Brand, explosion, miljö- och hälsorisk. 
Även utläckage av kemikalier till Mörrumsån och kommunalt 
spillvattensystem, vilket jag inte går in på närmare här. 
Konsekvens: 2 Lindrig för explosion cyanid, 2 Lindrig för brand, 2 
Lindrig för miljö och 4 Mycket svår för hälsa. 1 Liten för explosion 

syror, 1 Liten för brand, 4 Mycket svår för miljö och 4 Mycket svår 
för hälsa. 1 Liten för explosion lut, 1 Liten brand, 2 Lindrig för miljö 
och 4 Mycket svår för hälsa. 5 Katastrofal vid explosion, 5 
Katastrofal brand, 1 Liten för miljö och 1 Liten för hälsa.  
Sannolikhet: 1 Mycket liten för explosion cyanid, 1 Mycket liten för 
brand, 2 Liten för miljö och 2 Liten för hälsa. 1 Mycket liten för 
explosion syror, 1 Mycket liten för brand, 2 Liten för miljö och 2 
Liten för hälsa. 1 Mycket liten för explosion lut, 1 Mycket liten för 
brand, 2 Liten för miljö och 2 Liten för hälsa. 1 Mycket liten för 
explosion gasol, 1 Mycket liten för brand, 1 Mycket liten för miljö 
och 1 Mycket liten för hälsa. 
Skadeobjekt: Människor och egendom inom industriområdet. 
Skador på laxbiotop-laxfiske i Mörrumsån nedströms ABU, liksom 
på kommunalt spillvattensystem och därigenom reningsverk. 
Övrigt: Mörrumsån utgör riksintresse för laxbiotop och laxfiske och 
är viktig för Östersjöns laxbestånd.  
Skyddsområde: Industriområdet inklusive dess beröring med 
Mörrumsån.  
 
IFÖ Sanitär AB – riskobjekt, miljöpåverkan 
Riskkälla: Syror.  
Skadehändelse: Explosion, brand, miljö- och hälsorisk samt 
utläckage till Mörrumsån. 
Konsekvens: 1 Liten för explosion, 1 Liten för brand, 4 Mycket svår 
för miljö och 4 Mycket svår för hälsa. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten för explosion, 1 Mycket liten för brand, 
2 Lindrig för miljö och 2 Lindrig för hälsa. 
Skadeobjekt: Människor och egendom inom industriområdet. Skador 
på laxbiotop - laxfiske i Mörrumsån nedströms IFÖ. 
Övrigt: - 
Mörrumsån utgör riksintresse för laxbiotop och laxfiske. Viktig för 
Östersjöns laxbestånd. Tillstånd enligt ML finns. 
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Skyddsområde: Industriområdet inklusive dess beröring med 
Mörrumsån. 
 
Karlshamns Hamn & Stuveri AB - § 43 RäL – riskobjekt, stor 
räddningsinsats, miljöpåverkan 
Riskkälla: Bensin, lut och olja. 
Skadehändelse: Brand, explosion, miljö- och hälsorisk, samt utsläpp 
till hamnbassäng.  
Konsekvens: 4 Mycket svår för explosion bensin, 4 Mycket svår för 
brand, 4 Mycket svår för miljö och 4 Mycket svår för hälsa. 1 Liten 
för explosion lut, 1 Liten för brand, 2 Lindrig för miljö och 4 Mycket 
svår för hälsa. 2 Lindrig för explosion olja, 2 Lindrig för brand, 4 
Mycket svår för miljö och 1 Liten för hälsa. 
Sannolikhet: 2 Liten för explosion bensin, 2 Liten för brand, 2 Liten 
för miljö och 2 Liten för hälsa. 1 Mycket liten för explosion lut, 1 
Mycket liten för brand, 2 Liten för miljö och 2 Liten för hälsa. 1 
Mycket liten för explosion olja, 1 Mycket liten för brand, 1 Mycket 
liten för miljö och 1 Mycket liten för hälsa. 
Skadeobjekt: Människor och egendom inom området. 
Vid brand finns risk för brandspridning mot Karlshamns AB och 
Karlshamns centrum. 
Utsläpp till hamnbassängen kan medföra skador i vattenmiljön. 
Övrigt: Förhärskande vindriktning är mot Karlshamns centrum. 
Skyddsområde: Ett område på ca 600 meter bör beaktas, enligt 
RAG-gruppen. 
På grund av oljehamnens känsliga läge, bör på sikt all cisternlagring 
omlokaliseras till Stillerydshamnen-Oxhaga, enligt RAG-gruppen. 
Tills dess bör inga nya cisterner få etableras. Övervägande bör ske 
om områdets framtida användning.  

Bensinstationer – riskobjekt 
Riskkälla: Lossning och lagring av bensin och diesel i cisterner 
under markytan. Lagring av gasol i brandsäkra skåp.  
Skadehändelse: Slangbrott, antändning, explosion. 
Konsekvens: 4 Mycket svår vid både explosion, brand, miljö och 
hälsa. 
Sannolikhet: 2 Liten för explosion, 2 Liten för brand, 1 Mycket liten 
för miljö och 2 Liten för hälsa. 
Skadeobjekt: I bensinstationernas näromgivning finns bl a bostäder, 
hotell, mataffärer och andra butiker samt dagcentrum för äldre. 
Övrigt: - 
Skyddsområde: Radie på ca 50 meter, räknat från cisternpåfyllning, 
enligt RAG-gruppen. 
 
SJ  - riskobjekt 
Riskkälla: Rangering av farligtgodsvagnar med ammoniak, gasol 
och svaveldioxid. 
Skadehändelse: Explosion, brand, miljö- och hälsorisk. 
Konsekvens: 5 Katastrofal för både explosion, brand, miljö och 
hälsa. 
Sannolikhet: 1 Mycket liten för både explosion, brand, miljö och 
hälsa. 
Skadeobjekt: Människor. En explosion kan medföra brand över ett 
stort område. 
Övrigt: Kommunen har nu beställt en riskanalys som ska visa på vad 
och hur mycket farliga gods som rangeras och transporteras i 
kommunen. 
Skyddsområde: Ett skyddsområde på 100 meter kring 
rangerbangården bör beaktas, enligt RAG-gruppen. 
 
 Transportleder, E22 och R29 – riskobjekt, miljöpåverkan 
Riskkälla: Bensin, gasol, kemikalier mm. 
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Skadehändelse: Trafikolycka med läckage, brand, explosion som 
följd. 
Konsekvens: 5 Katastrofal vid både explosion, brand, miljö och 
hälsa. 
Sannolikhet: 2 Liten för både explosion, brand, miljö och hälsa. 
Skadeobjekt: Människor och eventuellt miljö. Yt- och 
grundvattentäkt. 
Övrigt: Enligt räddningstjänsten är risken mycket stor för både 
explosion och brand liksom mot miljö och hälsa. 
Skyddsområde: Ett område på 100 meter på varje sida om E22 bör 
beaktas, enligt RAG-gruppen. 
 
13.2.5 Dagens beredskap och riskhantering 
ÖCB följer både den internationella och nationella utvecklingen på 
transportområdet och gör bedömningar av konsekvenserna på 
beredskapen. ÖCB arbetar i samverkan med ett flertal myndigheter 
och organisationer inom transportsektorn och representerar Sverige i 
den särskilda landtransportkommittén Planning Board for European 
Inland Surface Transport. 
 
Räddningsverket har gett ut föreskrifter för farligtgodstransporter 
vilka i allt väsentligt överensstämmer med de internationella 
reglerna och dessa går under namnet ADR-S. 
 
Vägvalsstyrning har lett till att vi idag har ett s k rekommenderat 
vägnät för transporter av farligt gods i hela landet. Dessa 
rekommendationer bygger på frivillig efterlevnad och är framtaget 
med länsstyrelsen i respektive län som huvudansvarig. Till grund 
ligger ofta ett kommunalt framtaget grundmaterial. 
 
Vägverket har ett övergripande ansvar för yrkestrafiken på väg. Det 
innebär att verket bl a utformar och tillämpar regelverk för kör- och 

vilotider, yrkeskompetens för yrkesförare och blivande 
tillståndshavare, linjetrafiktillstånd och tunga fordons mått och vikt. 
Målet med verksamheten är att medverka till att åstadkomma en 
trafiksäker, miljövänlig och effektiv yrkestrafik som bedrivs under 
lika konkurrensförhållanden mellan företagen. 
 
13.2.6 Hantering, transporter av farliga ämnen och ekonomi 
Det övergripande målet för samhällets trafikpolitik, att erbjuda 
medborgarna och näringslivet i landets olika delar en 
tillfredsställande trafikförsörjning till "lägsta möjliga 
samhällsekonomiska kostnader". Detta innebär att transportsystemet 
ska byggas upp och utnyttjas på ett sådant sätt att man tar hänsyn till 
både vad trafiken kostar för alla inblandade som trafikanter, 
trafikföretag, stat och kommun och till vilka uppoffringar som görs 
för trafikens skull. Detta innebär också att trafikpolitiken i princip 
ska utformas så att den medverkar till ett effektivt resursutnyttjande i 
samhället som helhet. Detta avser inte bara resursanvändningen 
inom transportsektorn utan också att transporterna ska kunna lämna 
effektiva bidrag till att uppfylla målen inom andra samhällssektorer 
som t ex inom handels-, närings-, energi-, och 
sysselsättningspolitiken. 
 
Kostnadsfördelningen för de tre kommunerna i Räddningstjänsten 
Västra Blekinge är att Karlshamn bekostar 57,8 %, Olofström 17,3 
% och Sölvesborg 24,9 %. 
 
 
Mer om Hantering av farliga ämnen liksom kartor finns som bilagor 
längre bak i rapporten, på sidan 158. 
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14 LÅNGSIKTIGA HOT 
                              
                  

 
Foto: SJ 
 
Miljöproblemen i dagens städer är av en annan karaktär än de har 
varit och betydligt svårare att angripa eftersom de är diffusa, har 
lång fördröjning och deras samband med den existerande resurs- och 
energikrävande stadsstrukturen är mycket komplexa. Effekter 
behöver inte komma plötsligt och vara klart synliga, utan kan 
komma smygande och göra sig gällande först efter en lång tid och 
utgöra ett långsiktigt hot. Ett utsläpp får olika följder beroende på 
form, egenskap och i vilken volym. Ska ett utsläpp räknas som skada 
måste det vara i tillräcklig mängd för att ge betydande påverkan på 
omgivningen. Utsläppet kan vara stort av relativt skadliga ämnen 
eller små mängder mycket giftiga ämnen och det kan vara fast, 
flytande eller gasformigt.  
 
Miljöfrågorna har stor betydelse för infrastrukturens utveckling och 
en god miljö är en förutsättning för fortsatt positiv 
välfärdsutveckling. Naturlagarna sätter gränserna, vilka förstås inte 
går att bryta. Vårt sätt att leva skapar olika miljöproblem eftersom 
det bidrar till utsläpp till mark, luft och vatten. Detta leder i sin tur 
till försurning, eutrofiering, spridning av tungmetaller och organiska 

ämnen. Våra verksamheter utgör hot mot de naturliga ekosystemen 
och vår egen hälsa och välbefinnande. Vi har levt på ett enormt 
sparkapital, vilket nu börjar ta slut. Man kan som bekant inte i 
längden leva som en miljonär utan att ha en miljonärs inkomster. 
 
Växthuseffekten har blivit en internationell miljöfråga under 1990-
talet eftersom jordens atmosfär till sin natur är global. Även om det 
är detta problem som varit mest omtalat, innebär det inte att 
försurning och skogsskador var gårdagens problem. Försurning och 
skogsskador, liksom den globala uppvärmningen, beror på utsläpp 
från samma källor, däribland från energianläggningar. 
 
Många människor lider av allergier och är rädda för luft- och 
vattenföroreningar. Flera faktorer i vår miljösituation bestämmer 
emellertid grunden för vår hälsa menar Boverket19. Det är dels 
ärftliga faktorer, dels påverkan från biologiska, kemiska och fysiska 
faktorer i den yttre miljön, alltså det vi andas in och det vi äter. Det 
har under de senaste decennierna intensivt studerats sambanden 
mellan miljöfaktorernas betydelse och uppkomst av sjukdomar. Det 
är bl a cancer, sjukdomar i nervsystemet som Alzheimers sjukdom, 
reproduktionsstörningar, luftvägssjukdomar och allergier. Många 
pusselbitar fattas och forskning pågår fortfarande och kommer 
säkerligen att fortsätta en lång tid framöver. Klart är emellertid att 
risken för skada, genom flera cancerframkallande ämnen som 
orsakar skada på arvsmassan, ökar i proportion med dosen. De 
metaller som anses vara av störst miljömedicinsk betydelse är, enligt 
samma källa, arsenik, kadmium, bly och kvicksilver.  
 
Många av problemen kan man minska eller eliminera genom en 
medveten samhällsplanering redan på lokal nivå. Detta kan göras 

                                                 
19 Bättre plats för arbete, Boverket, 1995 
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genom välplanerad lokalisering och utformning av bostäder, 
arbetsplatser och infrastruktur.  
 
14.1 Karlshamn 
I Karlshamn finns, som överallt annanstans, en rad av företag med 
miljöfarlig verksamhet. På kommunens miljöenhet har man svårt att 
lägga ner det arbete som krävs för kontroll av dessa. Jag har fått 
uppfattningen att man på miljöenheten varken har kontroll av 
omfattningen eller resurser att arbeta i en större utsträckning än man 
gör idag. Miljönämndens nya besparingskrav innebar för 
miljöenhetens del bl a att de två nya inspektörstjänster man ansökt 
om utgick och anslag för projekt som luft- och vattenundersökningar 
reducerades. Idag ligger runt 390 ärenden på miljöenheten i väntan 
på behandling! 
 
Karlshamn har gjort miljövinster genom stora satsningar på trygga 
GC-vägar liksom genom välutbyggd fjärrvärme. Detta står det mer 
om under rubrikerna ”Energi” samt ”Vägar och motortrafik”.  
 
14.2 Hot och risker 
Stadens restprodukter utgör en stor del av samhällets totala 
miljöbelastning. För andra delar svarar bl a industri, jordbruk och 
regional infrastruktur. Stadens tekniska infrastruktur har byggts ut 
för att förbättra miljön i staden, men den totala belastningen på 
miljön kvarstår i huvudsak.  
 
En snabb teknikutveckling har gjort det möjligt att framställa en lång 
rad konstgjorda ämnen. Vår förmåga att utvinna, anrika och 
modifiera naturens egna ämnen har mångdubblats. Kemikalierna är 
en hörnsten i det moderna samhället och användningen av dessa har 
ökat explosionsartat i världen. Bara i Sverige används mellan 15 000 
och 20 000 kemikalier! I Sverige tillförs kretsloppen 30 miljoner ton 

miljö- och hälsofarliga ämnen varje år. Det motsvarar ungefär två 
finlandsfärjor per dag. Via otaliga varor sprids kemikalierna i 
samhället – och ut i kretsloppen. 
Ämnens giftighet är nästan omöjlig att bestämma och vi vet för lite 
om effekterna av dessa. Kemikalier kan spridas med vind, vatten 
eller via näringskedjor och många svårnedbrytbara ämnen lagras i 
levande organismer, koncentreras i näringskedjorna och hamnar till 
slut i våra livsmedel. Livet igenom kan tungmetaller som kadmium 
eller långlivade ämnen som PCB och dioxin anrikas i våra vävnader, 
och redan det ofödda barnet påverkas via moderns blod.  
 
Konsekvenserna av dagens kemikalieflöden låter sig bara anas. 
Hittills har flest skador uppmärksammats inom djurvärlden där 
många ämnen visat sig ha förmåga att påverka livets känsligaste 
processer. Några ämnen har försvagat immunförsvaret, medan andra 
har påverkat vitala hormonsystem eller givit upphov till cancer och 
allergier. Hur många kemikalier som verkligen använts runt om i 
världen vet ingen, men inom EU har man registrerat över 100 000 
olika kemiska ämnen som existerande redan 1981. Sedan dess har 
det varje år tillkommit nya ämnen och tusentals nya kemiska 
produkter med blandningar av redan existerande kemikalier och 
ibland helt nya ämnen. Många produkter torde vara harmlösa i 
sammanhanget men kunskapsunderlaget är, som sagt, bräckligt trots 
att den svenska kemikaliepolitiken sträcker sig decennier tillbaka. 
 
När det gäller risker med kemikalier finns en viktig skillnad mellan 
naturligt förekommande ämnen och de som nyskapats av människan, 
eller vars förekomst i naturen till helt övervägande del beror på 
mänsklig inverkan. Eftersom inga organismer stött på några sådana 
"naturfrämmande" ämnen under evolutionens gång, har 
organismerna vanligen inte utvecklat någon naturlig anpassning. 
Naturfrämmande ämnen kan därför vara skadliga även i "försumbart 
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låga" koncentrationer. Riskbedömningen kompliceras också av att 
vissa arter stött på liknande - fast naturligt förekommande - ämnen 
och därmed under evolutionens gång kunnat utveckla en partiell eller 
rent av stor tålighet, medan andra arter inte gjort det. 
 
Idag finns obestridliga risker bland annat genom bromerade 
flamskyddsmedel, dioxin i livsmedel och kadmiumanrikning i våra 
odlingsjordar. Varken detta eller att barn i vårt land fortfarande får i 
sig dioxin med modersmjölken och att allergier sprider sig allt lägre 
ner i åldrarna tycks uppfattas som tillräckliga kristecken - i alla fall 
inte än. 
I det stora hela är det inte så lätt att komma åt kemikalieutsläpp, 
även om vi inför förbud här i Sverige. Detta eftersom kommersiella 
intressen sällan accepterar inskränkningar. Exempelvis, när vissa 
kemikalier och kemiska produkter förbjudits i ett land har 
tillverkning och försäljning flyttats till länder med lägre miljökrav, 
vilket ibland medfört att användningen ökat globalt.  
 
Bristande kontroll av miljöfarlig verksamhet är förstås en risk i 
Karlshamns kommun. Man kan ju inte lita på att den enskilde 
företagaren verkligen anmäler sin verksamhet till myndigheterna och 
snart kan det vara allmänt känt att ingen kontroll av detta heller sker. 
Anledningen att man inte anmäler kan förstås vara att det kostar 
pengar att hänga med på de ständigt ökade kraven för rening. En 
annan kan vara att man helt enkelt inte är medveten om hur 
verksamheten påverkar miljön. 
 
Helhetens fragmentisering är ett annat hot. Uppspaltningen och 
behandlingen i olika sektorer av offentlig verksamhet är både en 
konsekvens av och orsak till den bristande förmågan till 
kommunikation mellan tekniker och planerare, mellan naturvetare 
och samhälls- och humanistiska vetenskaper. Man talar olika språk 

och har olika syn på rationalitet och värden. Den klyfta som uppstått 
i förhållandet till andra vetenskaper och till planeringen är mycket 
allvarlig och hämmande för effektiv behandling av de tvingande 
framtidsfrågorna.  
 
Alla miljöproblem utgör emellertid inte ett direkt hot mot 
människors hälsa, utan har mer med olägenheter att göra som många 
gånger försämrar livskvaliteten och bidrar till otrevnad. Detta kan 
vara lukt från industrier, buller, dålig badvattenkvalitet, brist på 
tillgång till natur och parker och andra bilfria områden, möjligheten 
till strandmark och öppet landskap men dessa behandlar jag inte i 
denna rapport. 
 
14.3 Verksamheter 
I Karlshamns kommun finns, som sagt, 35 tillståndspliktiga 
verksamheter, vilka jag inte går närmare in på här. Flera företag och 
verksamheter har både stora och små miljömål som de ständigt 
arbetar med och miljörapporter ska skickas in till miljöenheten eller 
länsstyrelsen varje år. 
 
I kommunen har man idag att ta itu med ett antal gamla soptippar 
efter påtryckning från länsstyrelsen. På begäran av Naturvårdsverket 
gjordes 1984 en inventering av alla avfallsupplag inom kommunen. 
Totalt karterades 11 stycken. De äldsta upplagen togs i drift under 
1940-talet och vid karteringen framkom att kunskapen om de äldre 
upplagen är bristfällig. Olika tippar har lite olika riskkällor, då flera 
olika ämnen finns i marken. P g a deras olika historia och olika typer 
av avfall saknas till stor del uppgifter om dessa. Miljöenheten har 
dock inte ansvaret för detta arbete, utan det är länsstyrelsen som är 
tillsynsmyndighet över tekniska nämnden, vilken ansvarar för dessa.  
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14.4 Analys och konsekvens 
Kommunens arbete med miljön känns inte tillfredsställande, vilket 
de som arbetar med detta också känner. Man har ingen möjlighet att 
kontrollera vilka verksamheter som bidrar till miljöförstörningen och 
på vilket sätt. Detta leder förstås till att man inte kan förutse åt vilket 
håll det går, vilka ämnen som finns i omlopp och fortfarande sprids. 
Det är först när ett för ögat synligt utsläpp har uppstått som man kan 
försöka uppdaga vad det är och varifrån det kommit.  
 
Resurser har satsats för att minska de privata transporterna till 
förmån för cykel och kommunal trafik. Det har också gjorts fullt 
möjligt att ta sig så gott som överallt m h a GC-vägar. Miljövinster 
har också gjorts tack vare ett väl utbyggt fjärrvärmenät.  
 
På kommunens hemsida kan man läsa att fjärrvärmen minskar 
användningen av olja för uppvärmning med mer än 1 000 m3 per år 
och utsläppen av koldioxid med närmare 3 000 ton per år. 
Liksom fjärrvärmen har tillvaratagandet av deponigasen på 
Mörrumstippen betydelse för miljön. Gasen används för 
uppvärmning och därmed minskar bidraget till växthuseffekten och 
dessutom minskar brandrisken på deponin. 
 
14.5 Dagens beredskap och riskhantering  
Både nationellt och internationellt har miljöfrågorna alltmer satts i 
centrum. Vid FN:s konferens i Rio de Janeiro 1992 om miljö och 
utveckling antogs bl a Agenda 21. Här betonas vikten av 
samhällsplanering för att främja målet om en långsiktig hållbar 
utveckling. I Karlshamn har man en lokal Agenda 21, vilken man 
numera arbetar med i praktiken genom förre miljöchefen Bo 
Wildroos.  
 

Naturvårdsverket har satt riktvärden för luftkvalitet i tätorter i syfte 
att skydda mot hälsoeffekter. Riktvärden finns för bl a 
luftföroreningar, organiska miljögifter och metaller. Enligt Boverket 
har gränsvärden för t ex svaveldioxid, sot, kvävedioxid, koldioxid, 
ozon, ett 20-tal flyktiga organiska ämnen och ett antal föroreningar 
satts upp. Fler ska vara på väg. 
 
Länsstyrelsen har för tillfället två heltidsanställda att inventera länets 
förorenade områden. 
 
Kommunens avfallsplan från 1994 ska omarbetas under våren 2002, 
liksom den kommunala renhållningsordningen.  
 
14.6 Långsiktiga hot och ekonomi 
Det är den tekniska infrastrukturens uppgift att ge den service och 
kvalitet samhället önskar – men det finns också en kostnadssida. Vad 
är samhället berett att betala för service och miljö? Inom ramen för 
en begränsad budget måste dessa frågor ställas som underlag för 
prioriteringar av olika verksamheters inriktning.  
 
Tågtrafik är det trafikslag för långväga transporter som är överlägset 
från miljösynpunkt. De är de viktigaste anledningarna till att det för 
närvarande satsas miljarder på en utbyggnad av det svenska 
järnvägsnätet.  
 
Miljönämnden i Karlshamn fick ett besparingskrav på 561 000 
kronor i kommunens budget för 2002 med ekonomisk flerårsplan för 
åren 2003 och 3004. Detta innebar för deras del bl a att de två nya 
inspektörstjänster man ansökt om utgår och anslag för projekt som 
luft- och vattenundersökningar bland annat reduceras från 144 000 
kronor till 124 000 kronor. 
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DEL III SAMMANSTÄLLNING AV 
ANALYSRESULTAT
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15 Sammanställning av sårbarhetsfaktorer  
     Teknisk försörj

 

 

sekvens    Sannolikhet   Risk  

15.1 Energi 
15.1.1 Elbortfall vid tastrofal    1 Mkt liten         5 
15.1.2 Elbortfall Syd t svår       2 Liten               8  
15.1.3 Elbortfall Syd t svår       2 Liten               8 
15.1.4 Elbortfall Syd r               3 Måttlig           9 
15.1.5 Elbortfall KEA en              3 Måttlig           3 
15.1.6 Elbortfall KK en              2 Liten              2 
15.1.7 Elbortfall KK tastrofal    1 Mkt liten        5 
15.1.8 Elbortfall Gun en              3 Måttlig           3 
15.1.9 KEAB:s oljee drig          2 Liten              4 
15.1.10 Produktionss drig          3 Måttlig           6 
15.1.11 Stopp/fel i pe ten             3 Måttlig           3 
15.1.12 Stopp/fel dep en              4 Stor                4 

15.2 Vatten och avlo
15.2.1 Elbortfall KK en             1 Mkt liten          1 
15.2.2 Elbortfall KK en             5 Katastrofal       5 
15.2.3 Elbortfall regi en             2 Liten                2 
15.2.4 Förorening av drig          2 Liten                4 
15.2.5 Distribution a drig          1 Mkt liten         2 
15.2.6 Utsläpp av ore ndrig          2 Liten              4 
15.2.7 Bräddning av ndrig          3 Måttlig           6 
15.2.8 Ledningsbrott ndrig         2 Liten               4 
15.2.9 Ledningsbrott ndrig         2 Liten               4 
ning 

            

stamnätet i Hemsjö                                                                           
krafts fördelningsstation i Horsaryd                                                 
krafts regionnät                                                                                 
krafts lokalnät                                                                                   
B:s lokalnät                                                                                      

AB                                                                                                     
AB samtidigt som utslaget stamnät                                                   
nöns vindkraftverk                                                                           
ldade pannor                                                                                      
topp Mörrums Bruk - fjärrvärmeleveransstopp                                
lletsanläggningen Mörrum - Värmebortfall Lönebostället              
onigasutvinningen Mörrumstippen                                                  

pp 
AB                                                                                                     
AB under längre tid, t ex krig                                                           
on- och lokalnät                                                                                
 vattentäkt                                                                                         
v orenat/otillräckligt renat vatten i dricksvattenledningar från vatte
nat/otillräckligt renat vatten till recipient – Reningsverk                
orenat vatten                                                                                      
 på VA-nät och samtidigt mycket dåligt ledningstryck                    
 på VA-nät och därigenom bräddning av orenat vatten                    
                         
 
Kon

                         5 Ka
                         4 Mk
                         4 Mk
                         3 Svå
                         1 Lit
                         1 Lit
                         5 Ka
                         1 Lit
                         2 Lin
                         2 Lin
                          1 Li
                         1 Lit

                         1 Lit
                         1 Lit
                         1 Lit
                         2 Lin
nverk                2 Lin
                          2 Li
                          2 Li
                          2 Li
                          2 Li
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15.3 Avfallshantering 
15.3.1 Farligt avfall och övriga sopor i naturen                                                                                           2 Liten              1 Mkt liten       2 
15.3.2 Metangasutsläpp till luft från VMAB i Mörrum                                                                               2 Liten              1 Mkt liten       2 
15.3.3 Urlakning av farliga ämnen till mark och vatten från VMAB i Mörrum                                          3 Svår               2 Liten             6 
15.3.4 Utläckande farligt företagsavfall till miljön vid transport                                                                 2 Liten             1 Mkt liten        2 
15.3.5 Freonutsläpp från vitvaror vid Återbruket                                                                                         1 Liten             1 Mkt liten        1 
15.3.6 Processavfall från Södra Cell till mark, luft och vatten                                                                     3 Svår              3 Måttlig           9 

15.4 Telesystem och informationsteknik 
15.4.1 Kontorstidbemanning                                                                                                                       Hela skalan      1 Mkt liten        1 - 5 
15.4.2 8-timmars avtalstid för hårdvaror                                                                                                     Hela skalan      1 Mkt liten        1 - 5 
15.4.3 Dataintrång                                                                                                                                       1 Liten             1 Mkt liten         1 
15.4.4 Brand/stöld                                                                                                                                        Hela skalan      1 Mkt liten        1 - 5 
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16 Riskmatris Teknisk försörjning 
 
 
 
 
 

 
 
      B                                                                                           E 
 

5. Mycket stor 

4. Stor 

3. Mått

2. Liten

1. Myck

Sannolikhet 
80

 
15.1.12 
 
 
 
 
 
15.1.5                 15.1.10                 15.1.4 
15.1.8               15.2.7               15.3.6       D 
15.1.11 

 
 

15.1.6                 15.1.9    15.2.9    15.3.3                   15.1.2 
15.2.3                 15.2.4                                               15.1.3                                             

 15.2.6     
 15.2.8     
 

 
15.2.1   15.3.5   15.2.5    15.3.4     15.4.1                   15.4.1                   15.1.7        
15.1.1                15.4.1                   15.4.2                   15.4.2                   15.4.1 
15.4.1                15.4.2                   15.4.4                   15.4.4                   15.4.2         
15.4.2  A         15.4.4                                                                            15.4.4  C 
15.4.3                 15.3.1                                                                            15.2.2 
15.4.4 15.3.2

lig 

 

et liten 

 1. Liten  2. Lindrig    3. Svår   4. Mkt svår 5. Katastrofal 
Konsekvens 
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17 Sammanställning av sårbarhetsfaktorer 
     Transporter och transportanläggningar 
 
 

17.1 Vägar och motortrafik 
17.1.1 Statliga läns- och riksvägar                                                                                                               3 Svår              3 Måttlig             9 
17.1.2 Kommunala vägnätet                                                                                                                         2 Lindrig          3 Måttlig             6 
17.1.3 Lokalnätet                                                                                                                                         2 Lindrig          2 Liten                4 
17.1.4 GC-vägar                                                                                                                                           2 Lindrig         2 Liten                4 

Konsekvens   Sannolikhet      Risk 

17.2 Järnvägen 
17.2.1 Banverkets driftansvar bl a                                                                                                              Hela skalan      2 Liten                 2-10 
17.2.2 SJ AB:s pendlingsmöjligheter och övrig persontrafik                                                                     3 Svår              2 Liten                 6 
17.2.3 Green Cargo AB:s rangering av farligt gods                                                                                   Hela skalan      2 Liten                 2-10 
17.2.4 Företag beroende av järnvägen                                                                                                        3 Svår               1 Liten                6 

17.3 Hamn och sjötransport 
17.3.1 Karlshamns Hamn och Stuveri AB:s hantering av farliga ämnen                                                   Hela skalan      2 Liten                2-10 
17.3.2 Karlshamns AB:s behov av fartygstransporter                                                                                4 Mkt svår      1 Mkt liten           4 

17.4 Flygplats och flygtransport 
17.4.1 Ronneby flygplats, försvårad/mindre/utebliven civil trafik                                                             3 Svår              3 Måttlig             9 
17.4.2 Ronneby flygplats, militära delen                                                                                                    3 Svår              2 Liten                 6 
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17.5 Broar och tunnlar 
17 vägsbron över Erik Dahlbergsvägen                                                                       5 Katastrofal   1 Mkt liten           5 
17 vägsbron över Mörrumsån                                                                                      4 Mkt svår      1 Mkt liten            4 
17 rnvägstunneln mot Dala                                                                                         4 Mkt svår      1 Mkt liten           4 
17 gtgodstransport vid huvudvattentäkten                                                                   4 Mkt svår      2 Liten                  8 
17 g lokalnätet vid Mieånsbron                                                                                   1 Liten             1 Mkt liten           1 
.5.1 Urspårning järn

.5.2 Urspårning järn

.5.3 Brand/haveri i jä

.5.4 Avkörande farli

.5.5 Skadad ellednin
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18 Riskmatris Transporter och transportanläggningar

 
 
      B                                                                                          E 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           17.1.2                   17.1.1 
                                                        17.4.1        
                                                         D 

 
 
18.2.1 17.1.3                  17.2.1                    17.2.1                  17.2.1 
17.2.3                17.1.4                   17.2.2                    17.2.3                  17.2.3               
17.3.1                17.2.1                   17.2.3                    17.3.1                  17.3.1               
                          17.2.3                   17.3.1                                                17.5.4 
                          17.3.1                   17.4.2                        
                                                                       
                           
17.5.5                                              17.2.4                   17.3.2                   17.5.1 

                                 17.5.2 
     A                                                                17.5.3                C 
 
 

5. Mycket stor 

4. Stor 

3. Måttlig 

2. Liten 

1. Mycket liten 

 1. Liten  2. Lindrig    3. Svår   4. Mkt svår 5. Katastrofal 
Konsekvens 

Sannolikhet 
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19 Sammanställning av sårba
     Hantering av farliga ämne
 
 
 

19.1 Farliga ämnen i industripro
19.1.1 Farliga ämnen i kretsloppen           15 
19.1.2 Bristfällig kontrollverksamh            9 

t      Risk 

19.2 Hantering och transporter a
19.2.1 Explosion ammoniak vid K             1 
19.2.2 Brand ammoniak vid KKAB             1 
19.2.3 Explosion olja vid KKAB              2 
19.2.4 Brand olja vid KKAB                     2 
19.2.5 Explosion vätgas vid KKAB             5 
19.2.6 Brand vätgas vid KKAB                 5 
19.2.7 Utströmmande gas och däri             6  
19.2.8 Utströmmande gas och däri            4 
19.2.9 Explosion, brand, miljö och            8 
19.2.10 Explosion och brand vid P            2 
19.2.11 Explosion svaveldioxid vi            1 
19.2.12 Brand svaveldioxid vid Sö             1 
19.2.13 Explosion väteperoxid vid             1 
19.2.14 Brand väteperoxid vid Söd            4 
19.2.15 Explosion hexan vid Karls            4       
19.2.16 Brand hexan vid Karlsham            5 
19.2.17 Explosion vätgas vid Karl            5 
19.2.18 Brand vätgas vid Karlsham            5 
rhetsfaktorer 
n 

cesserna 
                                                                                                             3 Svår              5 Mkt stor  
et                                                                                                         3 Svår              3 Måttlig    

Konsekvens   Sannolikhe

v farliga ämnen 
KAB                                                                                                      1 Liten             1 Mkt liten 
                                                                                                             1 Liten             1 Mkt liten

                                                                                                              2 Lindrig         1 Mkt liten 
                                                                                                              2 Lindrig         1 Mkt liten
                                                                                                            5 Katastrofal   1 Mkt liten 

                                                                                                              5 Katastrofal   1 Mkt liten
genom antändning vid Sydkraft Gas AB, lastningsplats                      3 Svår              2 Liten      
genom antändning vid Sydkraft Gas AB, fartygskaj                            4 Mkt svår      1 Mkt liten 
 hälsa Preem Petroleum AB                                                                 4 Mkt svår      2 Lindrig    
reem Petroleum AB                                                                              2 Lindrig         1 Mkt liten
d Södra Cell AB                                                                                    1 Liten            1 Mkt liten 
dra Cell AB                                                                                           1 Liten            1 Mkt liten
 Södra Cell AB                                                                                      1 Liten            1 Mkt liten
ra Cell AB                                                                                            4 Mkt svår      1 Mkt liten 
hamns AB                                                                                             4 Mkt svår      1 Mkt liten 
ns AB                                                                                                    5 Katastrofal   1 Mkt liten

shamns AB                                                                                            5 Katastrofal   1 Mkt liten 
ns AB                                                                                                    5 Katastrofal   1 Mkt liten
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19.2.19 Explosion aceton och isporopanol vid Karlshamns AB                                                                4 Mkt svår      1 Mkt liten            4 
19          1 Liten            1 Mkt liten            1 
19          1 Liten            1 Mkt liten           1 
19          4 Mkt svår      1 Mkt liten           4 
19          5 Katastrofal   1 Mkt liten           5 
19          5 Katastrofal   1 Mkt liten          5 
19           5 Katastrofal   1 Mkt liten          5 
19          5 Katastrofal   1 Mkt liten          5 
19          2 Lindrig         1 Mkt liten          2 
19          1 Liten            1 Mkt liten           1 
19          5 Katastrofal   1 Mkt liten           5 
19          1 Liten            1 Mkt liten           1 
19          4 Mkt svår      2 Lindrig             8 
19          1 Liten            1 Mkt liten           1 
19          2 Lindrig         1 Mkt liten          2 
19          4 Mkt svår      2 Lindrig              8 
19          5 Katastrofal   2 Lindrig             10 
19          5 Katastrofal   2 Lindrig             10 
.2.20 Brand aceton och isporopanol vid Karlshamns AB                                                              

.2.21 Explosion natriummetylat vid Karlshamns AB                                                                     

.2.22 Brand natriummetylat vid Karlshamns AB                                                                           

.2.23 Explosion ammoniak vid Karlshamns AB                                                                             

.2.24 Brand ammoniak vid Karlshamns AB                                                                                    

.2.25 Explosion ammoniak vid Carlshamn Mejeri AB                                                                  

.2.26 Brand ammoniak vid Carlshamn Mejeri AB                                                                          

.2.27 Explosion och brand cyanid vid ABU AB                                                                            

.2.28 Explosion och brand syror och lut vid ABU AB                                                                   

.2.29 Explosion och brand gasol vid ABU AB                                                                              

.2.30 Explosion och brand syror IFÖ Sanitär AB                                                                          

.2.31 Explosion och brand bensin vid Oljehamnen Sutudden                                                        

.2.32 Explosion och brand lut vid Oljehamnen Sutudden                                                              

.2.33 Explosion och brand olja vid Oljehamnen Sutudden                                                            

.2.34 Explosion och brand bensinstationer                                                                                     

.2.35 Explosion och brand rangering av farligt gods vid Resecentrum                                         

.2.36 Explosion och brand farligtgodstransporter t ex E22, R29 och Oljehamnsvägen                 



Robusthetsanalys och riskinventering 
i Karlshamns kommun 2002 

 

20 Riskmatris Hantering av farliga ämnen 
 

                                                19.1.1 
 
      B                                                                                           E 
 
 
 
 
 
 
 

5. Mycket stor 

4. Stor 

3. Mått

2. Liten

1. Myck

Sannolikhet 
86

 
                                                        19.1.2 
                                                        D 
 

 
 

                        
                                                        19.2.7                   19.2.9                   19.2.35 

20.2.31 19.2.36 
19.2.34 

 
     

 
19.2.1  19.2.20   19.2.3                                                19.2.8                  19.2.5   19.2.23
19.2.2  19.2.21   19.2.4                                                19.2.14                19.2.6   19.2.24
19.2.11 19.2.28  19.2.10                                              19.2.15                19.2.16 19.2.25
19.2.12 19.2.30  19.2.27                                              19.2.19                19.2.17 19.2.26
19.2.13 19.2.32  19.2.33                                              19.2.22                19.2.18 19.2.29

lig 

 

et liten 

 1. Liten  2. Lindrig    3. Svår   4. Mkt svår 5. Katastrofal 
Konsekvens 
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21 Sammanställning av sårbarhetsfaktorer  
     inom E och D 
 
 
 

   
Kommunen har inga sårbarhetsfaktor

Risk 

19.1.1 Farliga ämnen i kretsloppen                        3 Svår              5 Mkt stor          15 
19.2.6 Brand vätgas vid KKAB                             5 Katastrofal   2 Lindrig            10 
19.2.35 Explosion och brand rangerin                     5 Katastrofal   2 Lindrig            10 
19.2.36 Explosion och brand farligtgo                     5 Katastrofal   2 Lindrig             10 
15.1.4 Elbortfall Sydkrafts lokalnät                       3 Svår              3 Måttlig            9 
19.1.2 Bristfällig kontrollverksamhet                      3 Svår              3 Måttlig            9 
17.4.1 Ronneby flygstation, försvårad                      3 Svår              3 Måttlig            9 
15.3.6 Processavfall från Södra Cell t                     3 Svår              3 Måttlig            9 
19.2.7 Utströmmande gas och därigen s                  3 Svår              2 Lindrig            9  
17.1.1 Statliga läns- och riksvägar                         3 Svår              3 Måttlig            9 
(17.2.1 Banverkets driftansvar bl a, se                      Hela skalan      2 Liten              2-10)     

E 

D 

Risk 

Konsekvens  Sannolikhet 

Konsekvens  Sannolikhet 
er inom riskzonen. 

                                                                                  
                                                                                  
g av farligt gods vid Resecentrum                           
dstransporter t ex E22, R29 och Oljehamnsvägen  

                                                                                  
 av kommunens miljöpåverkande verksamheter      
/mindre/utebliven civil trafik                                  
ill mark, luft och vatten                                            
om antändning vid Sydkraft Gas AB, lastningsplat

                                                                                  
 rangering vid Resecentrum ovan                           
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DEL IV GENOMFÖRANDE
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22 Scenarier 
 
Ett bra sätt att motivera varför en åtgärd bör göras är att utarbeta 
olika scenarier, en beskrivning av en tänkbar/möjlig händelse, bara 
påhittade förstås, men inte alls osannolika. 
Detta kan man göra genom att beskriva hotmiljö och utlösande 
händelse, konsekvenserna av denna och sedan ange åtgärdsbehov. 
 
22.1 Teknisk försörjning 
Patientjournaler 
Lördagen den 8 november 2003 insjuknar Svea Andersson på 
vårdhemmet. Det är lördag och läkare rings in. Datasystemet med 
patienternas journaler är ur funktion sedan ett par timmar och då det 
är utanför kontorstid finns heller ingen hjälp från dataenheten att 
tillgå förrän måndag morgon. Man kör patienten till akuten då 
tillståndet förvärras. Läkaren på akuten får upp patientens journal 
och förstår symptomen. Han medicinerar som brukligt och lämnar 
patienten med en sjuksköterska i väntan på att medicinen ska börja 
verka. Plötsligt förvärras tillståndet ytterligare och sjuksköterskan 
kallar på läkaren. Det tar några minuter innan han är på plats och de 
påbörjar upplivningsförsök, men förgäves. Svea dör.  
Svea har visat sig vara allergisk mot medicinen och har därför blivit 
ordinerad en annan. Detta var noga inskrivet i journalen på 
vårdhemmet. Hade man samkört datasystemen på vårdhemmet och 
sjukhuset hade man där kunnat ta del av den kontinuerliga 
uppföljningen av patienten. Då det var länge sedan Svea var på 
sjukhuset, hade man inte här tillgång till den senare tidens 
behandling. 
 
När kommunen inom kort bl a kommer att ha system- och 
driftansvar för äldrevårdens och primärvårdens datorer är det viktigt 
att man kan ta det av en patients journal på båda ställena. Rent 

tekniskt är detta redan möjligt men den administrativa delen är ännu 
inte klar med frågor om t ex sekretess. Då kommunens datorer har 
fler och fler knutna sig till och därmed är beroende av dessa system, 
måste man se över säkerheten och riskerna med att endast ha 
kontorstidsbemanning. 
 
22.2 Transporter och transportanläggningar 
Tågolycka i Dalatunneln 
Fredagen den 5 juli 2003 kommer ett, som vanligt, fullsatt 
Kustpilentåg österifrån på väg in mot Karlshamns Resecentrum. 
Något har gått snett. Strömmen har inte fungerat som den ska, både 
kylanläggningen och toaletterna är ur funktion. De vanliga 
förseningarna har också bidragit till att tåget är överfullt, så 
människor sitter överallt både i gångarna i och mellan vagnarna. I 
Dalatunneln står ett nytt tåg i väntan på att få rulla in på stationen för 
att ta passagerarna vidare till Malmö och Köpenhamn. 
Säkerhetsanordningarna har inte fungerat helt tillförlitligt så delar 
sköts manuellt i väntan på reparation. Situationen med två tåg är inte 
vanlig och framförallt inte när man gått över till delvis manuella och 
dåligt kontrollerade reservsystem. Detta bidrar till att föraren till 
tåget i Dalatunneln inte hinner bromsa i tid, utan kör rakt in i det 
stillastående tåget. Kollisionen blir våldsam och dieseltågen fattar 
eld. Tvåhundra människor är instängda i den ca 500 meter långa 
tunneln. Elden sprids även snabbt i den torra vegetationen utanför 
och härjar redan intill stationens angränsande skogsområde. På 
stationen står två vagnar vätgas i väntan på rangering till 
Kölöverken. Värmen utlöser en våldsam explosion vilken dödar tolv 
människor på tågperrongen och skadar ytterligare arton allvarligt. 
Flera hus i villaområdet precis intill har fattat eld och brandkåren har 
inte en chans att få kontroll över situationen. Ambulanserna räcker 
inte långt och människor dör i väntan på hjälp. Räddningstjänsten 
har inga beredskapsplaner för liknande händelser och heller inga 
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kartor över hur området ser ut. De inser först när de kommer till 
platsen att man endast kommer till från ett håll med 
utryckningsfordon. Elden går därför inte att hejda på andra sidan 
tunneln utan sprider sig snabbt vidare via den torra vegetationen. 
Räddningstjänsten har heller inga uppgifter om vilka ämnen som 
finns i godsvagnarna på bangården eller att säkerhetssystemen inte 
fungerade som de skulle. Man kunde bara se på medan elden närmar 
sig de andra godsvagnarna och hoppas att de för tillfället var tomma 
i väntan på förstärkning från grannkommunerna.  
 
Skadorna hade gått att begränsa om tågrangeringen hade förflyttats 
till Stillerydshamnen och om räddningstjänsten hade beredskapsplan 
och vetat hur området ser ut. Liksom om man visste när och vilka 
ämnen som fanns på rangerbangården. Räddningstjänsten är heller 
inte involverad i säkerhetsarbetet för tågtrafiken. 
 
22.3 Hantering av farliga ämnen 
Ammoniakutsläpp på Carlshamn Mejeri AB 
Tre medarbetare från räddningstjänsten i Karlshamn fick på 
förmiddagen den 26 mars föras till sjukhus efter att ha andats in 
ammoniakgas i samband med ett ammoniakutsläpp i Carlshamn 
Mejeri. Av säkerhetsskäl tvingades polisen att spärra av stora delar 
av centrala Karlshamn där mejeriet är beläget. Tidigare uppmanades 
fastighetsägare via lokalradion att stänga ventilationsanläggningar 
och ventiler. Avspärrningarna hölls ännu strax före klockan elva. Då 
hade ventilen varit tätad i över en halvtimme.  
 
Räddningstjänsten har inga tillräckliga resurser att klara av en större 
ammoniakolycka i hamnen. Ändå kretsar kommunens 
framtidsvisioner runt de stora planer man har för Östra Piren, ännu 
närmare riskkällorna. Det hade varit bra om man kunde byta ut 
ammoniaken mot ett annat köldmedium, vilket dock brukar innebära 

mer eller mindre ökad global miljörisk. Ett annat sätt är att man 
sätter ventilerna ännu högre än idag, så att ammoniaken späds 
ytterligare innan den når marknivån. 
 
 
23 Prioritering 
 
Projekt som minskar drift- och underhållskostnader är av stort värde 
och för att kunna öka robustheten i ett samhälle krävs att man finner 
en balans mellan intressen och medvetenhet och den tidsordning 
enligt vilken förändringar ändå måste genomföras.  
 
Farliga ämnen i kretsloppen kommer man inom överskådlig tid inte 
att kontinuerligt arbeta mot i kommunen. Miljön har ingen hög 
prioritet när det gäller långsiktiga hot. Tvärtemot har miljöenheten 
fått kravet på sig att dra åt svångremmen ännu mer. 
Länsstyrelsen har emellertid bl a satt igång en utredning av 
kommunens gamla avfallsområden, vilken kommunen ibland 
indirekt blir involverad i. Detta i stort sett när man vill ha 
information om något som man härifrån kan bidra med.  
 
Bedömning: Investeringen som vore aktuell här är fler tjänster inom 
miljöenheten, vilket anses för kostsamt för kommunen i dagsläget. 
Robustheten för denna eventuella investering är svår att avgöra 
eftersom det handlar om långsiktiga hot och det skulle ta lång tid att 
utvärdera detta. Då man ändå inte ser direkta förändringar är det lätt 
att man skjuter detta på obestämd framtid, som säkerligen ”aldrig” 
kommer. 
 
Rangering av farligt gods vis Resecentrum är ett projekt som 
diskuterats en längre tid. Kommunen har beställt en riskanalys och 
en utvärdering av vad som rullar genom kommunen på järnvägen 
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och i vilken mängd. Man har en längre tid talat om att förlägga 
rangeringen till Stillerydshamnen, där avstånd finns till bostäder.  
 
 
 

 
                                                                                                                         Foto: Banverket 
 
Här har man i sina framtidsvisioner tänkt expandera och inrikta sig 
på just sådant som kräver större skyddsavstånd än man kan få t ex i 
centrum. En anledning att man nu tagit tag i det hela är att nya 
bostäder planeras intill Resecentrum. Projektet kommer troligtvis att 
kosta runt 50 miljoner, säger Tekniska nämndens ordförande Per-Ola 
Mattsson och det är inte alls säkert att Banverket anser att man 
behöver rangera i Karlshamn överhuvudtaget. Det kan bli så att man 
istället får göra detta i t ex Hässleholm. P-O Mattsson gissar att man 
inte kommer att investera i en rangerbangård inom de närmsta tio 
åren. Om den nu blir av alls för Karlshamns del. 
 
Bedömning: Investeringen för rangering i Stillerydshamnen beror på 
flera faktorer. Idag finns inte tillräckligt med spår för att klara 
rangering, då detta förstås kräver ett visst antal meter. Man kan välja 

olika kostsamma alternativ beroende på hur mycket man vill satsa på 
denna typ av verksamhet. Är man inte intresserad överhuvudtaget 
kan man peka på att rangeringen hellre ska ske i t ex Hässleholm. 
Robustheten för investeringarna ökar förstås med påkostad säkerhet. 
För Karlshamns del ökar robustheten markant med rangeringen i 
Stilleryd istället för vid Resecentrum, men säkrast blir det 
naturligtvis med Hässleholmsalternativet. Detta skulle f ö bidra till 
att många av dagens farligtgodstransporter inte ens skulle behöva 
passera kommunen.  
 
Farligtgodstransporter på t ex E22, R29 och Oljehamnsvägen har 
länge förekommit och man måste idag besluta hur man vill utforma 
framtiden. Man måste ta ställning till vilka risker man är beredda att 
utsätta invånarna för i fråga om bebyggelse och exploatering längs 
dessa. Väster om Oljehamnsvägen finns ett stort område vilket man 
planlagt för större industrier. Kommunen har kravet på sig att värna 
om sina medborgare, vilket innebär att man bl a agerar som 
påtryckare när det gäller att få Vägverket att genomföra praktiska 
säkerhetshöjande åtgärder. Kommer man i framtiden att satsa på ett 
industriområde i Stilleryd får man vara beredd på att bekosta säkrare 
trafikstråk. Vekerumsvägen och Oljehamnsvägen borde byggas ut 
med GC-väg, anser kommunens trafikingenjör Lars-Erik Johansson. 
P-O Mattsson tror inte att man kommer att ha pengarna inom de 
närmsta fem åren eftersom man först prioriterar att bygga mot 
skolorna. Kommunen har byggt längs de vägar de själva äger och 
ska man bygga ut längs de statliga måste man från kommunen se till 
att få pengar av Vägverket. Det kan då förstås dröja innan det blir 
Karlshamns tur. Innan industriområdet expanderar är heller inga 
större investeringar ekonomiskt försvarbara. 
 
Bedömning: Investeringen här är t ex att separera trafikslagen 
ytterligare och då även utöka med trygga GC-vägar för de anställda 
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till och inom området. Rekommenderat vägnät finns redan och 
utnyttjas. 
Robustheten skulle öka med GC-vägar i det långa loppet då de 
anställda mycket väl skulle kunna välja att t ex cykla, då området 
ligger nära stadskärnan. Detta skulle förstås i sin tur innebära färre 
bilar på dessa vägar samt att cyklister och fotgängare skulle 
försvinna. I det stora hela skulle förmodligen en eventuell GC-väg 
vara en liten investering då industriområdet borde medföra 
ytterligare arbetstillfällen för en del av kommunens medborgare. 
Bostäder vid aktuella vägar och omkring industriområdet måste ses 
över i planer och beslut. 
 
Elbortfall vid Sydkrafts lokalnät är ett problem vid hårdare vindar i 
kommunen. Detta försörjer hela kommunens glesbygd, d v s alla 
utanför Karlshamns stadskärna. Skulle nätet bli utslaget är det m a o 
en väldigt stor del av invånarna som drabbas. Att trädsäkra dessa 
luftburna ledningar är inte ekonomiskt försvarbart, enligt KEAB:s 
elnätschef Christer Karlsson, eftersom det rör sig om så stora 
områden. P-O Mattsson tycker att Sydkraft borde göra dessa 
investeringar eftersom det är så många som blir drabbade vid 
elbortfall just inom dessa stora områden. Det handlar ju i stort sett 
om kommunens hela glesbygd. Han anser vidare att Sydkraft tar en 
för stor risk jämfört vad det skulle kosta att trädsäkra, eftersom det 
inte alls är ovanligt att människor här blir utan ström och detta 
ibland under flera dagar.  
 
Bedömning: Investeringen att trädsäkra är liten jämfört med den 
robusthet den medför. 
 
Flyget är en viktig del för både Karlshamn och länet i övrigt. I 
dagarna diskuteras det om det överhuvudtaget ska finnas civiltrafik 
till Stockholm och Arlanda under dagtid, eller inte alls. SAS som 

vinstdrivande företag med krav på lönsamhet har förstås inget 
intresse av att flygtrafikera Blekinge utan att gå med vinst. Detta är 
en fråga för hela Blekinge att gå samman och arbeta för det 
gemensamma målet att försöka behålla flygtrafiken till det 
expanderande länet.  
 
Bedömning: Investeringen är att eventuellt bidra med pålitliga och 
smidiga transporter till och från flygstationen. RAG-gruppen borde 
bearbeta även denna risk i sin riskhantering och dessutom gå ihop 
med övriga länets riskgrupper i sådana frågor som är viktiga för hela 
länet. I det stora hela för kommunen och länet är det viktigt att 
smidigt kunna röra sig mellan städer då det faktiskt satsas för 
framtiden med både IT och högskolor. För att länet ska vara 
intressant måste infrastrukturen vara välutbyggd, både lokalt och 
regionalt. 
Investeringarna är små i förhållande till den robusthet dessa ger i det 
långa loppet och för hela regionen.  
 
Trafiksäkerhet på läns- och riksvägarna handlar idag mycket om 
farligtgodstransporter och sådana även vid huvudvattentäkten. 
Kommunen fick 1994 veta konsekvenserna av en sådan olycka då en 
tankbil välte vid Mieån.  
Det som också skulle öka robustheten är att ytterligare separera 
trafikslagen på dessa vägar, liksom att planera framåt för en annan 
vägdragning än förbi vattentäkterna.  
 
Bedömning: Investeringen för nya vägdragningar behöver kanske 
inte kosta så mycket då dessa i framtiden ändå behöver ses över. 
Robustheten är förhållandevis god redan idag, med alternativa 
reservvattentäkter, men skulle förstås öka med investeringarna.  
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24 Åtgärdsprogram 
 
 
 
 
 
 
 

Sårbarhetsfaktorer Praktisk åtgärd Ansvarig för åtgärden 

 
Farliga ämnen i kretsloppen 

Mer resurser till Miljöenheten för 
uppföljning av miljörapporter och kontroll av 
verksamheter   

 
Länsstyrelsen, kommunen 

Explosion och brand rangering farligt gods vid Resecentrum Flytta rangeringen till Stillerydshamnen.  Banverket, kommunen         

 
 
Explosion och brand farligtgodstransporter t ex E22, R29 
och Oljehamnsvägen 

Reglera byggande utmed dessa vägar i 
kommunens planer. Utarbeta riskplaner och 
analysera mänger och typer av farliga gods 
som passerar. Se över hastigheter och 
uppställningsplatser 

 
 
 
Vägverket, kommunen 

Elbortfall Sydkrafts lokalnät Trädsäkra luftkablar Sydkraft 

Bristfällig kontrollverksamhet av kommunens  
miljöpåverkande verksamheter   

 
Se ovan under farliga ämnen i kretsloppen 

 
Länsstyrelsen, kommunen 

 
Ronneby flygstation, försvårad/mindre/utebliven civil trafik  

Påvisa vikten av flygplats i länet och gå 
samman med andra kommuner i länet 

 
Luftfartsverket    

Processavfall från Södra Cell till mark, luft och vatten Se ovan under farliga ämnen i kretsloppen      Länsstyrelsen 

Trafiksäkerhet statliga läns- och riksvägar i kommunen         
t ex Vekerums- och Oljehamnsvägen                    

 
Ökad trafikseparering m h a GC-vägar  

 
Vägverket, kommunen 
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25 Genomförande 
 
25.1 Kommunens uppbyggnad 
Den demokratiska utvecklingen tycks vara på väg mot en ökad 
tonvikt på individ och lokalsamhälle. Denna utveckling synliggör 
lättare problemen och förhoppningsvis frigörs härigenom nya 
resurser, både mänskliga och ekonomiska, eftersom avståndet 
minskar mellan de som beslutar och de som berörs av besluten.  
 
Kommuner 
Karlshamn är en av Sveriges 289 kommuner. Kommunfullmäktige, 
KF, är riksdagens motsvarighet i kommunen. Kommunfullmäktige 
utser i sin tur kommunens regering, kommunstyrelsen. Eftersom 
kommunstyrelsen, KS, inte kan sätta sig in i alla frågor, så finns det 
nämnder för olika specialområden. Till varje nämnd hör i regel 
också en förvaltningsorganisation, som t ex omsorgs-, utbildnings- 
och samhällsbyggnadsförvaltning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet styrs politiskt av 
byggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden. 
 
Kommunala beslut 
Beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd 
eller tjänsteman beroende på vilken fråga det gäller. KF är 
kommunens högsta instans och fastställer de politiska målen för den 
kommunala verksamheten. KF beslutar också hur kommunens 
förvaltningsorganisation ska se ut och utser ledamöter i 
kommunstyrelse och nämnder. 
 
Kommunfullmäktige fattar alla viktigare principbeslut för 
kommunen. Det kan gälla vilka nämnder som ska finnas, taxor av 
större ekonomisk betydelse och målsättningar för kommunens 
verksamhet inom olika sektorer. KF kan inom vissa ramar överlåta 

sin beslutanderätt åt kommunstyrelsen eller någon nämnd. KF 
beviljar anslag åt nämnderna för att de ska kunna sköta sin 
verksamhet, liksom att den beslutar om kommunalskattens storlek.  
 
Kommunstyrelsen är kommunens finansorgan och ansvarar för den 
ekonomiska planeringen. KS uppgifter och skyldigheter bestäms 
ganska detaljerat i kommunallagen och ska vara det centrala 
förvaltningsorganet i en kommun. Den har därför rätt till insyn över 
de olika nämndernas verksamhet och kan övervaka att nämnderna 
verkställer KF:s beslut. Den kan dock inte ändra på beslut som 
nämnderna själva fattat eller ingripa i nämndernas förvaltning i 
övrigt. KS representerar kommunen vid förhandlingar med statliga 
myndigheter, näringsliv etc i frågor som berör kommunen. Själva 
beslutanderätten tillkommer dock alltid KF. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för stadsplaner och kartor, 
fastighetsbildning och byggnadslov. Verksamheten styrs politiskt av 
byggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden. I 
förvaltningen ingår VA-verk och miljöenhet. 
 
Miljöenheten ska medverka i den kommunala planeringen och 
bevaka miljö- och hälsoskyddsintressena. De ska bevaka 
miljösituationen i kommunen och föreslå förbättringar och informera 
medborgarna om risker i miljön och vad den enskilde kan bidra med 
för att förbättra miljön. Karlshamns kommuns arbete med sin lokala 
Agenda 21 påbörjades 1993. 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Larmcentralen betjänar runt 200 brand- inbrotts- och trygghetslarm 
per dygn. Utöver det har de även jourpassning åt kommunala 
förvaltningar, privata företag och bevakningsföretag. 
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25.2 Ansvarsfördelning 
Miljö- och energidepartementet handlägger regeringens miljöfrågor 
och frågor gällande fysisk planering och naturresurshushållning 
handläggs av Bostadsdepartementet. Naturvårdsverket har centralt 
överinseende över naturvården och är det riktningsgivande organet 
för miljöskyddet. Länsstyrelsen svarar för tillämpning och tillsyn 
och i vissa frågor kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 
Boverket är central myndighet för den fysiska planeringen och 
hushållningen med naturresurser. KS har det övergripande ansvaret 
för all verksamhet som avser säkerhet och trygghet inom 
kommunen. 
 
När ett säkerhetsarbete ska starta har KS en nyckelroll. Uppgiften är 
att inventera och analysera de risker som finns inom kommunen och 
att lämna förslag på åtgärder och prioriteringar bl a med avseende på 
fysisk planering. KS beslutar om målsättning, vem som ska vara 
samordningsansvarig, deltagande förvaltningar, tidplan och 
kostnadsram. LAF ska definieras i olika krissituationer och är 
yttersta fråga för kommunledningen att besluta om. Regeringen 
beslutar om höjd beredskap.  
 
25.3 Planerings- och beslutsnivåer 
Samhällets robusthet byggs upp i samspel mellan myndigheter och 
organisationer som verkar på de tre nivåerna nationellt, regionalt och 
lokalt.  
 
Nationell nivå 
På den nationella nivån ges allmänna riktlinjer som ska beaktas på 
alla planerings- och beslutsnivåer. Övergripande mål upprättas som 
är relaterade till internationella överenskommelser. Riksintressen 
redovisas, lagar stiftas och den överordnade infrastrukturen regleras 

och planeringsförutsättningar integreras i den kommunala 
översiktsplaneringen.  
 
Regional nivå 
Regional och lokal fysisk planering är betydelsefulla instrument för 
det viktiga sambandet mellan trafik och bebyggelse. I en del 
kommuner kan den tekniska försörjningen, infrastrukturen och/eller 
lokala transportsystem vara gemensamma för flera kommuner. Utan 
regional eller mellankommunal överblick och samordnad policy, kan 
exploateringsintressen bli mycket kostnadskrävande för en 
angränsande kommun.  
Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för mellankommunal 
samordning och kan föreslå strategier och handlingsprogram för en 
regional samhällsplanering och se till att eventuella nationella mål 
tillämpas.  
PBL innehåller regelverket för regionplan.  
 
Kommunomfattande nivå 
På denna nivå är ÖP:n det centrala planinstrumentet. I denna ska 
miljö- och riskfaktorer redovisas, vilka bör beaktas vid beslut 
rörande mark- och vattenanvändning. 
De frågor som kan behandlas på kommunnivå berör i första hand 
strukturellt viktiga och för hela kommunen betydelsefulla 
anläggningar såsom produktions- och distributionssystem för el, 
värme, va, avfall, väg- och järnvägsnät och terminaler för transport 
av personer och gods. 
 
Kommunal- och grannskapsnivå 
På denna nivå behandlas robusthetsfrågorna mer detaljerat och 
konkret och är av mer lokal karaktär. Det är här som 
medborgardeltagandet kommer in och inriktningen kan vara lokal 
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överlevnad och utnyttjandet av lokala resurser. Man använder sig här 
av FÖP och OB.  
 
25.4 Planeringsinstrument 
Översiktsplanering, ÖP 
Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta och anger i stora drag 
hur mark- och vattenområden ska användas och hur 
bebyggelseutvecklingen bör ske. Planen kan tjäna som 
styrinstrument och användas som samlat beslutsunderlag vid olika 
lokaliseringsfrågor. ÖP:n har ingen rättslig verkan utan ligger till 
grund för detaljplanarbete, bygglovgivning och tillståndsprövning 
hos olika myndigheter enligt berörda speciallagar 
 
I Karlshamn leds ÖP-arbetet av planberedningen i vilken KS:s 
arbetsutskott samt ordförandena i byggnadsnämnden, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och socialnämnden ingår. För att öka 
kommuninvånarnas möjligheter till inflytande i arbetet har 
referensgrupper tillsatts för de åtta kommundelarna Karlshamn, 
Asarum, Mörrum, Svängsta, Hällaryd, Åryd, Ringamåla och 
Halahult. Varje referensgrupp består av en politiker från 
planberedningen och två andra politiker som bor i kommundelen. 
 
Detaljplanering, DP 
I detaljplanen görs avvägningar mellan allmänna och enskilda 
intressen. Den ger byggrätt och skapar en helhetssyn när det gäller 
bebyggelsens lämplighet. Frågor som är extra viktiga att beakta är 
lokalisering av bebyggelse i anslutning till bekämpningsmål samt 
utformning och placering av kommunaltekniska anläggningar, vägar 
och liknande.   
Fr o m 1996 gäller ökade krav på användningen av 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, vid upprättande och antagande 

av detaljplan. Kommunen ska för varje enskild DP bedöma om en 
sådan krävs. 
 
Områdesbestämmelser, OB 
ÖP:s intentioner kan rättsligt säkerställas genom OB för avgränsande 
områden. 
 
25.5 Lagstiftning 
Det finns två typer av lagstiftning. Den ena är ”lagstiftning som 
reglerar användningen av mark och vatten” och den andra är ”lagar 
med karaktär av skyddslagstiftning”.  
 
 
26 Ekonomi  
 
Ekonomi betyder ”hushållning med knappa resurser” och stadens 
infrastruktur respresenterar ett avsevärt kapital och årliga kostnader. 
Centrala frågeställningar för stadens infrastruktur är investerings- 
och underhållsplanering, prissättningsprinciper och finansiering samt 
organisationsformer och ansvarsfördelning.  
 
Till stor del består stadens infrastruktur av gamla investeringar som 
utfördes med då tillgängliga material och tekniska lösningar och 
gällande krav på kapacitet och service. Förr var problemen att 
tillgodose en brist på teknisk försörjning medan dagens frågor mer 
handlar om funktion, kvalitet och service.  
 
Kostnaderna för en stads infrastruktur varierar mycket mellan olika 
kommuner och detta beror på vald servicenivå, effektivitet och olika 
ekonomiska synsätt. Avgörande är emellertid den tekniska 
utformningen av de olika försörjningssystemen. Faktorer som 
inverkar kan vara naturförutsättningar som topografi och geologi, 
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bebyggelsens utformning och täthet liksom tekniska systemval, 
dimensioner etc.  
All verksamhet är förenad med risk. Generellt sett är det svårt, men i 
de flesta fall sannolikt möjligt, att upprätta ekonomisk kalkyl för 
bedömning av en risk. Det innebär att man jämför kostnaden för en 
åtgärd som minskar risken med den kalkylerade kostnaden för 
risken. Genom att få in MKB i den ekonomiska redovisningen så 
skulle kommunerna kunna redovisa de ekonomiska effekterna av 
den inverkan på miljö, hälsa och hushållning med naturresurser som 
då sker. Genom att följa upp bedömningarna och se om dessa 
stämmer med verkligheten kan man få ut det mesta möjliga av 
miljöinvesteringarna och därigenom kanske undvika misstag i 
framtiden.  
 
Kostnadsmedvetenheten ökar och verksamheten är i de flesta 
kommuner resursstyrd där budget och finansieringsmöjligheter 
innebär restriktioner. Avregleringar och besparingar har medfört att 
många aktörer inte längre har några marginaler. Det finns inga 
outnyttjade resurser längre, så vid svåra kriser uppstår snabbt både 
resursbrist och kompetensbrist. Vi har blivit mer sårbara! 
Prioriteringar, rationalisering och effektivisering har tvingats fram 
och ekonomiska värderingar används i beslutsunderlag för val 
mellan olika planalternativ.  
I den mån det uppkommer ekonomiska konsekvenser av 
beredskapshänsyn kommer dessa att vara ett av de tyngsta 
argumenten inför beslutet om att ta hänsyn eller avstå. En svårighet 
kan vara att reglera långsiktiga investeringar med kortsiktiga 
styrmedel då investeringar kan, enligt Björn Svedinger20, ha 
livslängder på 20-50 år eller mer medan administrativa och 
ekonomiska styrmedel ofta ändras mellan valperioderna.  
 
                                                 
20 Björn Svedinger, Stadens tekniska infrastruktur, 1989 

Infrastrukturen administreras idag huvudsakligen av kommunala 
förvaltningar inom ramen för den kommunala planerings- och 
budgetprocessen. Avgiftssystemen ska uppfylla krav som effektiv 
resursanvändning, erforderlig kostnadstäckning, likställighet och 
rättvisa mellan abonnenter samt beredskap och möjlighet till 
långsiktig planering för samtliga inblandade parter.  
 
26.1 Organisation och förvaltning 
Förvaltningen av infrastrukturens utbyggnad, drift och underhåll 
ligger under ett offentligt ansvar. Ansvarsfördelningen mellan stat, 
landsting, och kommuner regleras i speciallagstiftningar och 
överenskommelser. Skillnader mellan olika sektorer beror på av de 
olika systemens skilda karaktär och delvis av historiska 
förhållanden. Inom infrastrukturen söker staten avgränsa sitt direkta 
ansvar till nationella och interregionala system, medan styrning av 
lokala verksamheter i ökad utsträckning sker genom ramlagstiftning 
och kommunerna får själva stor frihet att uppfylla lagens intentioner 
utifrån egna förutsättningar och bedömningar. Statliga myndigheter 
får också successivt delvis nya roller, där myndighetsutövandet 
minskar till förmån för samordning och rådgivning. 
 
26.2 Ansvar och finansiering 
Riksdagen har beslutat att de enskilda sektorerna ska ha ett ansvar 
för insatser för god miljö och att ansvarig för samhällsviktig 
kommunal verksamhet ansvarar också för att verksamheten fungerar 
i kris. Enligt bl a ÖCB21 klargör de LAF, men har normalt inte 
kompetens eller mandat att besluta om åtgärder och investeringar. 
Samråd måste ske med försörjningsansvarig beträffande teknisk 
lösning och finansieringen ska godkännas av kommunledningen.  
Verksamhetsansvarig i fred ansvarar också för att denna kan 
bedrivas i erforderlig omfattning såväl i fred som under beredskap 
                                                 
21 Att minska sårbarheten i den tekniska försörjningen, ÖCB bl a, 1990 
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och krig, då avbrott eller begränsning i den normala tekniska 
försörjningen förekommer. 
Försörjningsansvarige för den tekniska försörjningen är skyldig att 
mot skälig ersättning och inom rimliga gränser tillgodose 
abonnentens önskemål om försörjningstrygghet. 
Individen ansvarar för att oavsett vilket ordinarie kommunaltekniskt 
system som ett hushåll har tillgång till är det ytterst den egna 
förmågan att sörja för fundamentala behov som blir avgörande i ett 
krisläge när de kollektiva systemen upphör att fungera.  
 
26.3 Riskfinansiering  
Efter riskbehandlingen kan man bedöma hur stora kvarstående risker 
är och hur de ekonomiskt ska bemästras. Det gäller att hitta en 
försäkringslösning som minimerar de totala kostnaderna för premier, 
självrisker samt skador under självrisk plus kostnaderna för 
skadeförebyggande eller skadebegränsande åtgärder. Härtill kommer 
också kostnader för självskador, vilka kan glömmas bort eller inte 
bokföras på skadekontot.  
 
 
27 Hållbar utveckling och helhetssyn  
 
Bilar, datorer, leksaker, bekämpningsmedel – överallt i vår 
omgivning finns varor som innehåller farliga ämnen som kan 
påverka vår arvsmassa och fortplantning. Bilar släpper ut 
luftföroreningar som hotar vår hälsa och vårt klimat. Allt fler barn 
drabbas av astma och allergier. Globalt sett inverkar 
klimatförändringarna på kommande generationers miljömässiga, 
ekonomiska och sociala välstånd. Ekologiska, ekonomiska och 
sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Därför 
arbetar regeringen för en hållbar utveckling såväl här i Sverige som 
inom EU och globalt. 

27.1 Miljömål 
Regeringens övergripande miljömål är att till nästa generation kunna 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta och 
Sverige ska internationellt vara en pådrivande kraft och ett 
föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling.  
 
27.2 Hållbar utveckling 
Begreppet ”hållbar utveckling” etablerades i 
Brundtlandkommissionens rapport ”A common future” 1987. I 
september 1996 la statsminister Göran Persson fast målet att 
”Sverige ska vara en pådrivande internationell kraft och ett 
föregångsland i strävan att skapa en ekologisk hållbar utveckling”. 
1997 skrevs hållbar utveckling in i Amsterdamfördraget, som ett 
grundläggande mål för EU.  
 
27.3 Sveriges ordförandeskap i EU 
Vart femte år väljer vi företrädare till EU-parlamentet där Sverige 
har 22 av 626 platser. Första halvåret 2001 satt Sverige ordförande i 
rådets alla instanser. Den viktigaste uppgiften för ordförandena är att 
föra EU:s arbete framåt och rollen är att nå kompromisser som alla 
medlemsländer kan ställa sig bakom och på så sätt se till att rådet 
kan komma till beslut om till exempel gemensamma positioner och 
rådsslutsatser i frågorna på dagordningen. 
EU:s miljöarbete har förts framåt under Sveriges tid som EU-
ordförande. Inför ordförandeskapet lyftes särskilt fyra prioriterade 
miljöfrågor fram: ett nytt miljöprogram för EU, arbetet mot 
klimatförändringar, kemikaliepolitiken och miljövänligare 
produkter.  
 
27.4 Karlshamns Lokala Agenda 21 
Miljöchefen sedan många år, Bo Wildroos, lämnade sin tjänst som 
miljöchef i Karlshamns kommun och började 2001 som 
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miljösamordnare för samtliga kommunala förvaltningar. Bland annat 
ska Bo Wildroos arbeta med kommunens miljöledningsarbete och 
Lokala Agenda 21. I praktiken arbetar han direkt under 
kommunstyrelsen vilket innebär en positiv förändring, enligt 
tekniska nämndens ordförande Per-Ola Mattsson. Tidigare var man 
tvungna att i beslut lita på och gå efter ”vad andra sagt”, men att man 
numera har en expert att rådfråga i miljöärenden. Han anser att detta 
direkta samarbete med den tidigare miljöchefen innebär att 
miljöfrågorna blir bättre och effektivare behandlade än innan. 
 
Det finns mer om Genomförande, ekonomi och hållbar utveckling 
som bilaga längre bak i rapporten. 
 
 
28 Karlshamn och framåt 
 
28.1 Kommunens visioner 
Det är uppenbart att kommunen har stora visioner inför framtiden. 
Enligt dagstidningar och broschyrer handlar de i stora drag om 
hamnen, högskolan och förbättrade kommunikationer. 
Kommunalrådet Torsten Magnusson vill se Karlshamn som centrum 
för hela Blekinge med direktkontakt med kontinenten! Det går bra 
för näringslivet och arbetslösheten har minskat, menar han enligt en 
artikel22  från april förra året. Han "talade han sig varm” för vikten 
av en bra infrastruktur för hela länet och där varje kommuns 
särskilda egenskaper ska lyftas fram och tas tillvara". Navet i 
Karlshamns framtida utveckling kommer att bli NetPort.Karlshamn, 
ett projekt som innebär just satsning på utbildning och 
kommunikation. Enligt artikeln berättade Torsten Magnusson också 
om att investeringstakten är så stark och snabb i Karlshamn i nära 

                                                 
22 Sydöstran, 26 april 2001. 

anslutning till Stillerydshamnen och på väg att byggas ut i 
storleksordningen fyra stadskvarter. 
 
 

 
Plats för blivande högskola!                                Foto: Karlshamns kommun 
 
Jan-Evert Nilsson, Sveriges enda professor i regional utveckling och 
verksam på BTH påstår enligt artikeln, att det som sker i Blekinge 
till 99 % beror på vad som händer i andra delar av landet och 
världen. Han påstod också att det är viktigare att alltid vara beredd 
att möta framtiden än att ha framtidsvisioner. Han upplyste också om 
att ett bra flyg, en upprustad E22 och en modern järnväg är ett måste 
för Blekinge för framtiden. Det måste vara enkelt att ta sig till och 
från Blekinge. Kunna, som han uttryckte det, ha sammanträde i fyra 
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timmar och sedan komma tillbaka till hemorten och på den punkten 
ligger, enligt honom, Blekinge långt ner på listan vilket måste ändras 
om framgångarna ska fortsätta.  
Mer detaljerat om dessa visioner finns i bilagan om Karlshamn.  
 
28.2 Beslut inför den närmsta framtiden 
Energi: Av stor strategisk betydelse är det avtal om fortsatta 
fjärrvärmevärmeleveranser som tecknats mellan KEAB och 
Mörrums Bruk. Genom de åtgärder som planeras på massafabriken 
kommer Mörrums Bruk att kunna stå för ännu större 
värmeleveranser i framtiden.  
 
VA: Under 2001 planeras att man ska bli klara med frågan om 
reservvattenförsörjningen.  
Projektet med ombyggnad av pumpstationer har ännu inte börjats. 
Då det i stora delar handlar om datorisering, finns det många olika 
tekniker och system att ta ställning till. Det är ett för framtiden 
viktigt projekt som både kan underlätta och förbättra tillsynen av 
pumpstationerna och ge bättre underlag för att spåra inläckage på 
avloppsledningsnätet.  
 
Avfallshantering: Ny renhållningsordning kommer att träda i kraft. 
Den medför mer fastighetsnära hämtning och längre 
hämtningsintervaller. Tanken är att hushållen ska sortera sina sopor 
fullt ut själva och målet är att utvidga samarbetet med lokala 
näringslivet för att skapa en bättre miljö.  
Införs systemet kommer vissa återvinningsstationer i gengäld att 
stängas. Försöksperioden är tänkt ska sträcka sig under ett år.  
 
Vägar och trafik: Ombyggnader av övergångsställen har redan 
påbörjats. Det handlar om sanering av dessa, som en följd av den 

nya trafiklagen. Gång- och cykelvägar byggs ut mot Hällaryd och de 
befintliga gång- och cykellederna knyts ihop. 
I en utredning som har gjorts, initierat av 
samhällsbyggnadsförvaltningen, redogörs vilka gång- och 
cykelvägar i Karlshamns kommun som saknar belysning. Tekniska 
nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att göra en prioritering 
utifrån behov, antal användare och skolväg.  
 
28.3 Mina egna tankar och rekommendationer inför framtiden 
”NASA har bättre kommunikation med Mars än svenska 
myndigheter har med varandra.” Det sa försvarsberedningens 
ordförande Håkan Juholt när lokala och regionala företrädare 
samlades till regional totalförsvarskonferens i Kalmar i år (2002). 
Det är ju ett intressant uttalande och nog kan man få den 
uppfattningen när man får insyn i det praktiska arbetet med bl a 
riskhantering. Man talar kanske inte olika språk, som man ofta får 
höra, kanske är skillnaden mer åt det dialektala hållet. Behovet av 
helhetsperspektiv, eller samsyn, är stort och nödvändigt eftersom 
dagens system är så komplexa och sträcker sig över såväl 
geografiska som kompetens- och sektorsgränser. Utan denna saknas 
riktig struktur och mål. Risk- och skyddsfrågor är stora frågor på 
mer än ett sätt och disciplinen att utgå från helhet är enda 
möjligheten att vara konsekvent och arbeta med det viktigaste först. 
För att få beredskapshänsyn i planerings- och samhällsutvecklingen 
till en naturlig del i den traditionella planerings- och 
beslutsprocessen, är det viktigt att alla involverade aktörer och 
övriga berörda engageras och förhoppningsvis därigenom motiveras 
att sträva mot samma mål. En bra balans mellan samhällets och 
individens ansvar är viktig. Det är statens, kommunens, företagens 
och människornas gemensamma förmåga som avgör hur sårbart 
samhället är i både fred, kris och krig. För verklig robusthet krävs en 
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förankring hos dem som bor och verkar på grannskapsnivå, alltså 
invånarna i staden. 
Det är viktigt att inte låta sektorsintressen stå i vägen för effektiv 
krishantering utan tillföra kompetens och resurser som rör det 
gemensamma, det tvärsektionella. För Karlshamns del är ju RAG-
gruppen på gång igen, vilket gläder mig. Förhoppningsvis kommer 
gruppens arbete också att sträva mot nya digitala riskplaner och se 
till att dessa är lättillgängliga och aktuella. Detta skulle kunna 
innebära att riskfrågor lättare kommer in i planer och beslut än vad 
de gör idag.  
 
Man får emellertid inte glömma bort att man genom att sammanföra 
en mängd information skapar materiel som kan vara känsligt från 
sekretessynpunkt. Detta är extra viktigt att tänka på det nu när 
Internet är en realitet för så gott som samtliga. Om all viktig trafik 
går via samma kablar får man inte glömma att fundera över vilka 
möjligheter detta öppnar för en angripare. Dessutom är dessa 
informationssystem numera internationella, de som tidigare ”bara” 
var lokala eller nationella. För att begränsa skadeverkningarna kan 
man undvika att koppla ihop system som inte nödvändigtvis behöver 
vara ihopkopplade. Kommunens data- och driftservice har ett stort 
och viktigt ansvar för att denna typ av kommunikation ska fungera. 
Näten växer ständigt och fler och fler blir beroende. Kommunen 
bygger med detta idag alltså upp ännu en sårbarhetspunkt. Det är 
därför viktigt att även denna enhet representeras i RAG-gruppen. 
 
Den tekniska infrastrukturen kan bedömas vara gränssättande för 
försvarets förmåga. Sårbarhet, omställningsförmåga och uthållighet 
är begrepp som inte bara ska kopplas till ett samhälle i krig. 
Kortsiktiga ekonomiska intressen och trender får inte vara styrande. 
En svårighet kan emellertid vara att reglera långsiktiga investeringar 
med kortsiktiga styrmedel. Investeringar har kanske livslängder på 

20-50 år eller mer medan administrativa och ekonomiska styrmedel 
ofta ändras mellan valperioderna. Samhällets krav förändras och nya 
politiker och tjänstemän tillträder så därför måste det finnas en 
långsiktig plan för området riskhantering/-beredskapsplanering där 
riskanalys fred-kris-krig är grundläggande. Arbetet i kommunens 
försörjningstrygghet måste pågå kontinuerligt. Att arbeta med 
långsiktiga lösningar inom alla områdena kommer i längden att 
gynna även den ekonomiska robustheten. Varför inte uppmuntra 
examensarbetare att arbeta med och se över något speciellt i 
kommunen. Detta är ju en billig och ofta p g a tidsbrist, effektiv 
arbetskraft. Dessutom är det nyttigt att verksamheterna emellanåt ses 
genom andra ögon. 
 
Det finns en del saker man kan arbeta med för en hållbar utveckling 
och en robustare kommun. Översiktsplanerna i Karlshamns kommun 
bör ses över och även ges en miljöinriktad profil. En rätt utförd ÖP 
ger kunskapsunderlag och överblick, som innebär både 
handlingsberedskap inför det förutsägbara och handlingsfrihet inför 
det oförutsägbara! Härigenom kan den fysiska planeringen bli ett 
viktigt verktyg för att styra utvecklingen mot en sådan riktning att 
målen nås. Beslutsunderlag bör dessutom innefatta MKB. Genom att 
få in MKB i den ekonomiska redovisningen så skulle kommunerna 
kunna redovisa de ekonomiska effekterna av den inverkan på miljö, 
hälsa och hushållning med naturresurser som då sker. Det som också 
är viktigt är att ekonomiska värderingar läggs till grund för val av 
miljöåtgärder med syfte att få ut det mesta möjliga av 
miljöinvesteringarna. Riskerna bör vara skäligt fördelade inom 
samhället i relation till de fördelar som verksamheten medför. Man 
får förstås mer säkerhet och robusthet för pengarna om man 
använder resurserna där de bäst behövs!  
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Förutom ett vidare gott arbete för fler gågator, trygga GC-vägar och 
därmed mindre biltrafik borde man i samarbete med hela länet även 
försöka påverka ett samarbete mellan Skåne- och Blekingetrafiken. 
Ska regionen, länet och kommunerna fortsätta växa måste det till 
effektivare pendeltrafik med Kustpilen. Idag är det mycket krångligt 
att ta sig mellan länen. Det talas om elektrifiering och snabbare 
resor, men den för resenären tålamodskrävande biljettförsäljningen 
kan man bara läsa om som kritik från resenärer i dagstidningarna.   
 

 
Ännu en blivande gågata!                                   Foto: Karlshamns kommun 
 
Reser man mer sällan är det är lätt att välja bilen istället för att 
krångla, för krångligt är det! Varken information i tabellerna eller 
personal finns att tillgå. Bor man i Karlshamn, har månadskort och 
vill åka utanför gränsen för Blekinge, alltså mer än sex mil västerut, 

till Skåne mot Malmö, får man problem. Idag kan man inte i 
Karlshamn köpa en biljett mellan t ex Kristianstad och Malmö, utan 
måste kliva av tåget i Kristianstad för att på stationen köpa 
ytterligare en, för sträckan i Skåne län. Tågen är ofta dessutom 
överfulla och man blir vid sådana tillfällen även av med sin 
eventuella sittplats om man lämnar tåget. Genom att lämna saker på 
stolen och ”hålla upp” platsen kan man dessutom bli av med dessa 
delar av bagaget då det tar sin tid att orientera sig på Kristianstad 
station. Automaterna är flera och köerna finns ofta fram till dessa 
och/eller definitivt fram till biljettförsäljare. Här finns då två val: Bli 
av med sin sittplats eller ytterligare 30 kronor, vilket det kostar extra 
att köpa biljetten på tåget. 
 
Det är också viktigt att arbeta med transportlösningar och strategiskt 
placera terminaler som ger förutsättningar för en effektiv samverkan 
inom och mellan trafikgrenar, terminaler och lager. Stilleryds 
industriområde har alla förutsättningar! Kommunen måste också 
skaffa sig kunskap om vilka vägar det transporteras farligt gods på, 
vilka målpunkter de har, vilka ämnen och vilken omfattning 
transporterna har. Detta existerar knappt idag. Det verkar vara en 
god idé att förflytta tågrangeringen från Resecentrum, eftersom det 
kan vara svårt att kontrollera att rangeringsföretag verkligen följer 
sina säkerhetsföreskrifter. Enligt en anonym källa från Green Cargo 
AB, förekommer det ofta att man inte längre tar hänsyn till 
farligtgodsvagnars placeringar, som man gjorde tidigare. Olika 
farliga ämnen kan alltså komma i direkt följd vilket kan medför en 
betydligt större risk för allvarligare olyckor. Nya alternativ för 
rangeringen är Stilleryds industriområde eller utanför länet, t ex i 
Hässleholm. 
 
Visionen av ett hållbart samhälle där ingen kemikalieanvändning 
som hotar människors hälsa eller den biologiska mångfalden finns 



Robusthetsanalys och riskinventering 
i Karlshamns kommun 2002 

 103 

inte. Att man i affären åter vågar lita på att frukt och grönsaker inte 
har giftrester från bekämpningsmedel och att fisk och kött inte 
innehåller antibiotikarester eller andra skadliga ämnen. Alla dessa 
förbättringar kan uppfattas som avlägsna, rent av utopiska, och det 
så kallade generationsmålet - en giftfri miljö år 2020 - kan dessvärre 
inte uppnås på grund av redan existerande utsläpp. 
 
Många av dagens kemiska produkter fyller viktiga behov men vår 
kunskap om kemikaliernas miljöeffekter är ofta fragmentarisk. För 
att leda in utvecklingen på en mindre riskabel bana krävs bättre 
kontroll. Det aktualiserar tre frågor: Hur ska vi göra med de ämnen 
som redan finns i omlopp? Hur ska vi göra med de nya ämnen som 
finns, men som ännu inte tagits i bruk? Vilka regler bör gälla för den 
framtida produktutvecklingen? I den kemiintensiva värld vi nu lever 
i finns, grovt sett, två vägar. Den ena är att anpassa flödet av 
kemiska ämnen till människan och övriga former av liv. Den andra 
är att göra tvärtom, alltså låta människan och övriga livsformer 
anpassa sig till en fortsatt kemikaliespridning. För primitiva 
organismer skulle möjligen en sådan "låtgå-strategi" bli 
framgångsrik; exempelvis har flera bakteriestammar kunnat utveckla 
resistens mot antibiotika på bara några årtionden. För människan och 
andra komplexa livsformer skulle cellerna behöva mer tid - sannolikt 
flera årmiljoner - för att kanske klara av en anpassning till de 
kemikalier som nu finns. Valet av väg är därför enkel?! Den 
europeiska kemikaliepolitiken måste uppstå i ett partnerskap mellan 
industrin, konsumenter, experter och andra. Det behövs en allsidig 
prövning inför varje introduktion av nya kemiska ämnen och en 
snabb utfasning av alla ämnen som inte håller måttet. Detta 
förutsätter fortsatt forskning och produktutveckling, men också 
förändringar av vår livsstil. Vidare behövs en ny kemikaliepolitik 
där genomförandet förutsätter ändringar av de lagar och regleringar 
som Sverige idag har att följa som EU-medlem. Alla aktörer har här 

ett stort ansvar, särskilt myndigheter och branschfolk inom industri 
och forskningsorgan, men även vi konsumenter. 
Delaktighet i förändringsprocesser ger emellertid kunskap och ökad 
medvetenhet, vilket är viktiga förutsättningar för ändrat beteende. 
Som individ är det i alla fall två saker man kan göra. Som medveten 
konsument och sopsorterare har man dragit ett rejält strå till stacken. 
Men en splittrad lagstiftning, många aktörer, otydliga avfallsbegrepp 
och en hel del olika trender har bidragit till att många upplever 
avfallsområdet som komplicerat. Det är därför viktigt att definiera 
avfall och göra systemen för sortering enkla. Blandas soporna fel, är 
de ju ännu osorterade! Karlshamns kommun utför ett bra arbete och 
är på rätt väg, tycker jag, även om det finns ytterligare att göra inom 
området. 
  
De globala miljöhoten kan förstås inte räddas av att enbart 
Karlshamn går mot ett långsiktigt och hållbart samhälle. Däremot 
kan kommunen vara ett gott föredöme och arbetet mot ett mer robust 
samhälle kan liksom ringar på vattnet spridas till andra kommuner. 
Som medlemmar i en internationell värld får man tänka globalt och 
handla lokalt! Liksom att föreställa sig det omöjliga – och göra det 
möjliga! Med engagemang, kunskaper och riktiga förberedelser 
kommer man långt! I Karlshamns kommun finns hopp i form av 
förre miljöchefen Bo Wildroos och hans arbete med Karlshamns 
Lokala Agenda 21!  
Man har dessutom öppnat en bra väg i form av E-post och egen 
webplats för ökad och enklare kommunikation mellan kommun och 
invånare. Genom att lämna sin maildress kan man hela tiden ta del 
av vad som händer i kommunen. Hemsidan är informativ, trevlig och 
uppdateras minst en gång i veckan. Det jag personligen direkt 
saknade var information om risker, beredskap, kris och krig. Det 
ryktas emellertid att detta ska vara på gång, det också.  
Det händer saker i Karlshamn! 
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29 Sammanfattning och slutord  
 
Europas politiska omvälvningar de senaste åren har ändrat den 
säkerhetspolitiska och militärstrategiska situationen i omvärlden och 
minskat risken för militära stridshandlingar av konventionellt slag. 
Nu är det nya hot, ofta mycket komplexa till sin natur, som är de 
största hoten mot vårt samhälle. Idag finns inte bara direkta militära 
och politiska hot, utan också indirekta i form av skador på 
samhällsviktig infrastruktur, sabotage, haveri, olyckor, 
naturkatastrofer, försurning, klimatförändring, föroreningar i mark 
och vatten, osv. Detta har medfört att man även fått ändra 
inriktningar och ansvarsfördelning när det gäller att förebygga och 
minska effekterna av kriser och konflikter.  
 
När det blir stömavbrott en kväll inser man hur beroende vi är av 
elektriciteten. Ljuset slocknar. Tevattnet, som var på väg att koka, 
kallnar. Kyl- och frysskåpen slutar surra. Tvättmaskinen stannar mitt 
i sitt program. Kylan börjar krypa in – det hjälper inte om 
centralvärmen är oljeeldad. TV:n har slocknat, men hela den värld 
där svagströmmen härskar fungerar: telefonen, den lilla 
transistorradion, ficklampan, kameran och inbrottslarmet. 
Människan var ju från början verksam på dagen och vilade på natten. 
Elektriciteten har gjort oss till nattdjur och gör att vi kan förvandla 
natt till dag – för arbete, samvaro och fest. 
 
Framtida utmaningar kräver att vi förbereder oss! Det nationella 
krishanteringssystemet måste fungera i hela hotskalan fred–kris–
krig. Vi måste tänka det omöjliga och göra det möjliga och 
framförallt i tid. Svåra kriser följer inte den traditionella 
organisationsstrukturen i samhället och berör därmed flera olika 
myndigheter och aktörer samtidigt. Fungerar inte den tvärsektionella 
samordningen riskerar uppgifter att falla mellan olika 

ansvarsområden. Detta innebär i sin tur att överblicken och samlade 
bedömningar går förlorade. 
Det nya krishanteringssystemet som nu håller på att byggas upp 
innebär att vi är på väg mot ett modernt civilt krishanteringssystem, 
vilket kräver att vi måste våga förändra och bryta traditionella 
system och handlingsmönster.  
 
För att oacceptabla sårbarheter inte ska byggas in i vår 
samhällsstruktur krävs kunskap om robusthet, skydd, kris- och 
konsekvenshantering. Det krävs också kunskap om hur vi ska 
skydda oss mot olika typer av intrång, förstörelse och spridning av 
farliga ämnen och organismer. Vi behöver veta hur vi står idag och 
hur utvecklingen ska ske. Det är därför viktigt för riskhanteringen att 
vara en naturlig del i den fysiska planeringen och att det utarbetas 
rutiner för denna. I Karlshamns kommun har i dagarna (våren 2002) 
RAG-gruppen kommit igång igen, vilket innebär att olika enheter 
och myndigheter kommer att samarbeta på nytt för en robustare 
kommun. Stort hopp finns också i form av förre miljöchefen Bo 
Wildroos nya heltidsarbete med Karlshamns Lokala Agenda 21. 
  
29.1 Riksintressen  
Exempel på riskintressen i Karlshamns kommun som kan ha 
betydelse för robustheten är; 
 
• Infrastrukturen för och kring hamnfunktionen utgör riksintresse 

för totalförsvaret i fred och i alla konfliktnivåer. 
• Blekinge Kustbana 
• KKAB och de befintliga 400 kV kraftledningar som förbinder 

detta med det rikstäckande försörjningsnätet.  
• Kustområdet 
• Riksintresse för totalförsvaret inom Sternö-Boön. Uppgifter 

hemliga. 
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• Stillerydshamnen och farlederna dit. 
• E22 
• R29 
• Karlshamns stadskärna  
• Kustzon 
• Mörrumsån 
 
29.2 Energi, el och värme 
Att slå ut Karlshamns elförsörjning är, enligt KEAB:s VD Hans-Inge 
Bengtsson inte intressant från sabotagesynpunkt, utan att riskerna 
ligger högre upp i systemet, i stamnätet. 
 

 
                                                                                                       Foto: Karlshamns kommun 
 
Enstaka sabotage eller olyckshändelser mot stamnätet borde inte i 
normala fall leda till längre avbrott, men med rätt kunskap kan man 
med relativt små medel släcka den södra delen av landet under lång 

tid. Ledningsnätets omfattning gör det svårt att skydda och 
möjligheter att minska sårbarheten är begränsade. Det är därför 
viktigt att man begränsar konsekvenserna hos olika slutanvändare. I 
Karlshamns kommun har man ju fördelen av att KKAB finns i 
kommunen om man skulle bli avskuren från omvärlden och 
stamnätet. KKAB matar i normala fall in el i detta när det behövs för 
landets försörjning, men möjligheten finns att vid kris mata in el 
direkt i kommunens elnät. Viktiga verksamheter som t ex lasarettet, 
rådhuset och VA-anläggningar är försedda med egna reservaggregat. 
 
KEAB:s lokalnät är nästan uteslutande markkablar och Sydkrafts nät 
nästan uteslutande luftkablar. Eftersom Sydkrafts nät försörjer hela 
landsbygden och därför också sträcker sig över stora områden i skog 
är dessa inte nödvändigtvis trädsäkrade. Eftersom området är så stort 
anses detta inte heller ekonomiskt försvarbart att genomföra, enligt 
Sydkraft. 
 
Fjärrvärmeleveranserna baseras till 90 % på överskottsvärme från 
Mörrums Bruk, vilket förstås innebär, att ett produktionsstopp skulle 
få konsekvenser. KEAB:s elnätschef anser att de största 
konsekvenserna emellertid skulle bli ekonomiska, då de oljeeldade 
pannorna, som utgör reservkraften, är dyra att hålla igång. 
 
29.3 VA 
Kommunen försörjer ca 29 000 personer med vatten och ca 28 000 
med avlopp. Enligt VA-chef Inger Hansson har man läget under 
kontroll i Karlshamns kommun. I vardag och fredstid är 
elförsörjningen A och O för ett fungerande vatten- och 
avloppssystem. När det gäller elen finns reservkraft och för 
kortvarigare avbrott har man dessutom högreservoarer.  
Reservtäkter finns med 100 % reservkapacitet i minst fyra veckor 
med en starttid på mindre än tolv timmar. 
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I beredskapsplanen finns en bilaga vad beträffar reservvatten från 
Kroksjön vid förorening i Mieån/Långasjön. 
Larmsystem finns för att inget orenat eller otillräckligt renat vatten 
ska kunna distribueras till kunderna. Om detta ändå skulle ske borde 
det endast ge någon lindrigare form av magsjuka, anser Inger 
Hansson. Hon är också övertygad om att man dessutom skulle märka 
detta, eftersom Långasjöns vatten är rejält brunfärgat.  
Andra hot mot VA-försörjningen är ledningsbrott och haveri i 
pumpstationerna. Skulle ledningsbrott inträffa samtidigt med mycket 
dåligt tryck i ledningarna finns risken att avloppsvatten skulle kunna 
komma in i dricksvattnet, om dessa ledningar skulle ligga i samma 
grav. Sannolikheten för haveri vid avloppspumpstationerna är, enligt 
Inger Hansson mycket stor.  
 
Inga industrier finns vid tillrinningsområdet till kommunens 
viktigaste täkt, Långasjön. När det gäller farligtgodstransporter 
kommer jag närmare in på det under rubriken ”Hantering och 
transporter av farliga ämnen”. 
 
29.4 Avfallshantering 
Dagens avfalls- och avloppsproblem bottnar i enkelriktade 
materialflöden till mark, luft och vatten. Ett grundläggande 
systemfel är dels att vi blandar ihop biologiskt avfall med annat 
miljöfarligt, dels att storskaligheten och avfallets respektive 
slammets koncentration bidrar till ett mycket stort transportarbete i 
insamlingsskedet och stora, koncentrerade miljöproblem i 
behandlingsskedet. Matrester och annat organiskt material som går 
att kompostera utgör 35-40 % av allt hushållsavfall. Genom att 
själva kompostera vårt hushålls- och trädgårdsavfall kan vi förstås 
minska mängden avfall på tipparna avsevärt. Då skulle vi dessutom 
återföra avfallet till jorden och sluta kretsloppet.  
 

 
Miljöstation                                                          Foto: Karlshamns kommun 
 
I Karlshamns kommun, liksom i andra kommuner, är det förstås 
viktigt att avfallshanteringen är välfungerande och Karlshamns 
kommun ligger långt fram när det gäller avfallshantering. 
Kommunen har kommit långt i sitt arbete med att skapa en bra och 
miljövänlig avfallshantering. Omkring 30 % av kommunens hushåll 
har möjlighet att källsortera i direkt anslutning till det egna hemmet. 
Detta är en siffra som står sig bra i nationell jämförelse. Det är dock 
uppenbart att det råder oordning både i uppsamlingsbehållarna och 
runt kommunens återvinningsstationer. Både direkt och medvetet 
felaktigt brukande och förstås på grund av förvirring och okunskap. 
Detta bidrar i sin tur förstås till att resultatet inte blir lika bra då 
soporna fortfarande är blandade. 
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29.5 Telesystem och informationsteknik 
Sårbarheten i kommunen gällande data- och telesystem verkar vara 
bra från elförsörjningssynpunkt eftersom såväl batteri- som 
dieselaggregat finns att tillgå.  
Hoten mot säkerheten här är att flera viktiga företag och 
verksamheter är beroende av att både hårdvaror och system fungerar 
dygnet runt. I Karlshamn kan detta bli ett bekymmer då det endast 
finns hjälp och support under kontorstid parallellt med att ingen typ 
av jour utanför denna finns att tillgå.  
8-timmars avtalstid för hårdvaror finns emellertid skrivet för en 
längre tid sedan, vilket inte är tillräckligt då större krav ställs idag. 
Detta är, liksom det ovanstående, en kostnadsfråga och de ansökta 
medlen har inte blivit godkända. Ett annat problem är att man inte, 
enligt datachef Sten Carlqvist, har tid och möjlighet att serva den 
tekniska utrustningen för att på det sättet undvika att onödiga fel på 
hårdvarorna uppstår.  
Carlqvist anser att risken för dataintrång är väldigt liten och att det 
ännu aldrig hänt. Han anser också att de eliminerat risken för stöld 
och brand. 
 
29.6 Vägar och motortrafik 
I Karlshamns kommun arbetar man mycket med trafiksäkerhet idag 
och mycket har hänt när det gäller övergångsställen och GC-vägar. 
Riskerna inom detta område är de statliga läns- och riksvägarna. Här 
är inte de olika trafikslagen separerade, utan skulle behöva byggas ut 
med GC-vägar. Täta farligtgodstransporter förekommer på dessa 
vägarna på väg till företagen från E22 och R29. De som är mest 
prioriterade, enligt trafikingenjör Lars-Erik Johansson, är 
Vekerumsvägen och Oljehamnsvägen in mot Karlshamns centrum. 

29.7 Järnvägen 
Järnvägen är viktig för Karlshamn. Både för godstrafiken och för 
alla de människor som pendlar till och från kommunen till skolor, 
arbete och förstås av andra skäl. Kustpilen passerar i stort sett varje 
timme på sin väg mellan Kalmar och Köpenhamn. Samarbete 
behövs mellan Blekinge- och Skånetrafiken. 
 
29.8 Hamn och sjötransport 
Hamnen är ett nav kring vilket många av kommunens 
framtidsvisioner kretsar. Denna är en av landets tio största 
djuphamnar med trafik mellan flera länder. Karlshamns Hamn & 
Stuveri AB hanterar stora mängder gods, både farligt och annat. 
Hamnen är en viktig knutpunkt för transporter mellan de olika 
trafikslagen fartyg, bil och järnväg.  
 
29.9 Flygplats och flygtransport 
Den närmsta flygplatsen ligger tre mil österut, i Ronneby, vilken är 
säte för både civilt och militärt flyg. Idag flyger man endast till 
Stockholm och Arlanda, med flera avgångar per dag. I dagsläget 
diskuteras SAS lönsamhet och trafiken är hotad. Den närmsta 
flygplatsen förutom Ronnebys är Kristianstads, vilken ligger sex mil 
västerut. 
 
29.10 Broar och tunnlar 
På tre ställen finns större risker inom området. Från Resecentrum 
mot Karlskrona passerar Kustpilentåget en ca 500 meter lång tunnel, 
i vilket förstås olyckor haverier kan uppstå. Någon speciell 
beredskap finns inte för denna, och det skulle vara svårt att komma 
till och släcka en eventuell brand, då inga vägar når fram till denna. 
De andra två är broar med risk för vattentäkt, en för tåg över 
Mörrumsån och en för bil vid huvudvattentäkten. 
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29.11 Farliga ämnen i industriprocesserna 
Det förekommer förstås flera industrier med påverkan på både miljö 
och hälsa. I dagsläget förekommer bristfällig kontroll från 
länsstyrelsens och kommunens sida, vilket innebär att utsläppen kan 
pågå länge innan dessa upptäcks.  
 
29.12 Hantering och transporter av farliga ämnen 
Det förekommer mycket farligtgodstransporter i och genom 
kommunen. Carlshamn Mejeri AB, Karlshamns AB och en oljehamn 
med enorma volymer bensin och oljor ligger intill stadskärnan och 
nybyggnader ännu närmare dessa riskkällor, på piren, är på gång. 
Riskanalys för Carlshamn Mejeri AB har utförts av utomstående 
konsult, vilken anser att man inte borde bygga här. 
 
29.13 Långsiktiga hot 
Kommunen arbetar inte kontinuerligt mot långsiktiga hot. Detta 
arbete är lagt på is i väntan på andra tider och mer resurser till 
miljöenheten. Tvärtom har budgeten krympt ytterligare. Hopp finns  
emellertid för ett fortsatt arbete där miljön får större utrymme då 
förre miljöchefen Bo Wildroos nu på heltid ska arbeta med 
Karlshamns Lokala Agenda 21. 
 
29.14 Kommunens styrkor och svagheter 
Styrkor 
• Kommunen är liten, vilket gör att man lättare kan hålla kontroll 

och ordning. Personliga kontakter blir tätare mellan 
förvaltningarna. Tjänstemännen stannar ofta länge på sina 
tjänster vilket gör att man ofta genom åren byggt upp en 
täckande kontaktnät.  

• Kommunalskatten ligger relativt högt, så resurser borde kunna 
hamna där de behövs.  

• E-post och egen webplats för ökad och enklare kommunikation, 
billigare och snabbare utskick av information. Genom 
Karlshamns hemsida kan man komma i kontakt med insatta 
personer även via mail. Genom att lämna sin mailadress kan man 
få ta del av vad som är på gång inom kommunen. Viktigt är 
förstås att hålla sidan aktuell, vilket man också gör här. Vill man 
veta det senaste, är det bara att knappa in karlshamn.se. 

• RAG-gruppen, som i dagarna vaknat till liv igen, tvingar de olika 
aktörerna att samarbeta. Olika kunskapsområden 
sammankopplas, vilket också förhoppningsvis bidrar till att dessa 
börjar använda samma språk och analyssätt för 
konsekvensberäkningar. 

 
Svagheter 
• I Karlshamns lokala Agenda 21 finns många luddiga mål som 

man ska arbeta med. Man ska hushålla med resurser och arbeta 
för att återanvända dessa, man ska i flera delmål arbeta för att 
minska påverkan på miljön och för den biologiska mångfalden 
och delaktighet. I det praktiska arbetet förekommer ingen sådant 
idag, men förhoppningsvis kommer Bo Wildroos att föra miljöns 
talan i kommunstyrelsen. 

• Det är svårt att ta till sig räddningstjänstplanerna och att läsa 
dessa. De är slarvigt och bristfälligt skrivna och kartorna är 
dåliga. Verksamheterna bär inte sina riktiga namn, så vill man 
veta något ytterligare eller kontakta dessa får man helt enkelt 
ringa upp räddningstjänsten först och fråga vad företagen heter 
och vad de menar. Inte ens miljöenheten och RAG-gruppen som 
förväntas arbeta med detta har klart för sig vad räddningstjänsten 
menar och vilka verksamheter de avser. Räddningstjänsten 
gjorde också klart för mig när jag var på besök och pratade om 
deras planer, att de skrev lite ”då de var tvungna”. Ingen 
kontrollerade att räddningstjänstplanen gick att ta till sig och 
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arbeta efter på kommunen. De kommunanställda ”kör sitt eget 
race” då planen inte går att använda sig av och därmed arbetar de 
bredvid varandra istället för med varandra. Räd
har klart uttryckt att ”huvudsaken är vad de 
Räddningstjänsten arbetar inte 
sannolikhetsbedömningar.  

• Det är ytterst en fråga för kommunledningen att b
och denna ska definieras i olika krissituatione
kommunledning känner inte till begreppet. 

• Man verkar på kommunen vara invaggade i en fal
det gäller de stora risker som faktiskt finns. Car
AB:s enorma mängder ammoniak i centrum bo
större hot än vad det anses göra. Ingen verkar vilj
finns någon beredskap att komma med om något v
hända här. Kommunens nya framtidsprojekt är u
piren, så nära riskkällan man i stort sett kan komm
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nämna är frustrationen över den dåliga kommunik
dem som på olika sätt arbetar med riskhantering. Båd
emellan liksom mellan dessa och verksamhetsutövarn

Personligen var det lite svårt att få en överensstämmande riskbild 
eftersom de olika enheterna inom kommunen har olika sätt att både 
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Jag har lärt mig massor, både om riskhantering och om min hemstad. 
Så nog tycker att jag lyckats uppnå de för mig viktigaste syftena med 
denna rapport; att tillfredsställa min egen nyfikenhet och 
sammankoppla de två sakerna som ligger mig varmt om hjärtat; 
riskfrågor och Karlshamns kommun. 

och gör det framförallt i tid” 
                                                                                RAG-gruppen 
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30 Begreppdefiniering 
 
43 § Vid en anläggning, där verksamheten innebär fara för att en 
olyckshändelse skall orsaka allvarliga skador på människor eller i 
miljön, är anläggningens ägare eller innehavare skyldig att i skälig 
omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom 
och i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att hindra eller begränsa 
sådana skador. 
 
ATC är en förkortning av Automatic Train Control, eller på svenska 
automatisk tågövervakning och är ett system som ser till att 
hastigheter inte överskrids och att stoppsignaler inte passeras. 
 
Beredskap Åtgärder som inte ändrar risken i grunden, men som kan 
mildra konsekvenserna av ett händelseförlopp. 
 
Beredskapshänsyn innebär att inför ett beslut tänka igenom olika 
risksituationer som kan uppkomma i fred och i krig. Syftet med 
denna är att redan i fred så långt som möjligt beakta totalförsvarets 
intressen och därmed möjliggöra att samhället fungerar även under 
kris- och krigsförhållanden.  
 
Biologisk rening innebär att organiska föreningar bryts ner med 
hjälp av mikroorganismer, antingen i aktivslamanläggning eller i 
biologisk bädd. 
 
BRB Byggnads- och reparationsberedskapen. 
 
C-mål är område som bekämpas med kemiska stridsmedel. 
  
Civilbefälhavare är en landshövding utsedd av regeringen. I fredstid 
planlägger de totalförsvarets verksamhet inom civilområdet. Under 

höjd beredskap träder denne in mellan regeringen och 
länsstyrelserna. Regeringen har emellertid, enligt ÖCB:s hemsida 
beslutat att de ska avvecklas 31 december 2000. 
Sverige är indelat i tre civilområden och dessa gränser sammanfaller 
med de tre militärområdena. Varje milo består av ett antal 
försvarsområden, fo.  
 
Elvira (Effektiv ledning från vision till realitet) är ett informations- 
och beslutsstöd för det civila försvarets ledningskedja, utvecklat av 
ÖCB. Datasystemet ska användas under svåra påfrestningar i fred 
och under kriser och krig. Systemet ska snabbt ge beslutsfattare i 
kommuner, länsstyrelser och CB-kanslier ett enkelt och relevant 
beslutsunderlag. Systemet är till för att information ska kunna tas 
fram snabbt och därigenom kan nödvändiga åtgärder sättas in 
tidigare. Det finns i tre varianter. En för kommunerna, en för 
länsstyrelser och en för civilbefälhavarna. Meningen är att 
användaren redan i fredstid i lugn och ro ska kunna göra sin 
krisplanering i Elvira. Om en krissituation sedan skulle inträffa ska 
all information redan finnas samlad för att kunna användas. 
 
Energisystem är hela energikedjan från produktion över distribution 
och fram till användningen av energi. 
 
Fysisk planering  
FP syftar till att förutbestämma samhällets framtida handlande 
genom att avgöra hur mark och vatten ska användas i tid och rum. 
Verksamheten leder i regel till olika planer, främst översikts- och 
detaljplaner, enligt PBL. FP kan också syfta till handlingsprogram 
som samordnar tekniska och politiska beslut som avser användning 
av mark och vatten. 
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FOA - Försvarets forskningsanstalt  
FOA bedriver forskning och utredningsarbete för totalförsvaret till 
stöd för nedrustning och internationell säkerhet.  
 
Totalförsvarets forskningsinstitut 
Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling och 
utredning för totalförsvaret. Den förändrade hotbilden i världen gör 
att forskning och teknisk framtidsanalys blir allt viktigare. 
 
Försvarsmakten är en myndighet med ÖB som chef. Utbildar 
krigsförband och kan i händelse av krig mobilisera ca 600 000 män 
och kvinnor. Antalet anställda i fred är ca 40 000 varav 16 000 
yrkesofficerare, 13 000 reservofficerare och 11 000 civilanställda. 
Försvarsmakten har 150 enheter på ca 50 orter i Sverige23.  
 
Försörjningskommissionen består av personal från ÖCB och 
näringslivet och inrättas vid en försörjningskris eller krig. Bedömer 
och vidtar åtgärder så att näringslivets resurser utnyttjas på bästa sätt 
i en krissituation. 
 
Hot Händelse/förändring som plötsligt eller på lång sikt utsätter 
samhället för svåra påfrestningar. 
 
Konsekvens Bedömningen av vilken påverkan en viss händelse kan 
ha för samhället om den inträffar. 
 
Hållbar utveckling  
Hållbar, eller bärkraftig, innebär att det inte finns några framtida 
begränsningar. En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa 
sina. Begreppet används som beteckning för det strategiska målet 
                                                 
23 ÖCB:s hemsida Internet 

miljöarbetet, nämligen att samhällen och verksamheter ska förändras 
så att de kan fortsätta att utvecklas på lång sikt.  
I denna definition av hållbar utveckling ingår tre dimensioner: 
ekologisk, ekonomisk och social, den sistnämna innefattar även de 
kulturella aspekterna. 
 
Hälsa och säkerhet definieras lite olika i lagar och förordningar 
som ska reglera verksamheten hos de myndigheter som har med 
dessa frågor att göra. Räddningstjänstlagen talar om risker för 
människor, egendom och miljö. 
 
Höjd beredskap är antingen skärpt eller högsta beredskap och det är 
regeringen som besluta om detta. Vid krig råder högsta beredskap. 
Höjd beredskap kan avse del av landet eller viss verksamhet.  
 
Infrastruktur betyder dold struktur eller underbyggnad och har 
blivit ett samlat begrepp för samhällets fasta anläggningar. 
 
Kemisk rening innebär tillsats av kemikalier för utfällning av vissa 
ämnen som t ex fosfor. 
 
Kemiskt ämne 
Grundämne eller föreningar av sådana. Dessa delas vanligen upp i 
organiska och oorganiska ämnen. En viktigare indelning är naturligt 
förekommande ämnen och naturfrämmande ämnen. Kemikalie 
brukar användas synonymt med kemiskt ämne, vilket medför att 
båda dessa begrepp rymmer allt från enkla kemiska ämnen i 
tvättmedel till komplexa komponenter i läkemedel. 
 
K-företag är företag som betraktas som viktiga under kris eller krig. 
Med vissa har ÖCB särskilda avtal vilket bl. a. innebär att de ska 
hålla ÖCB informerade om branschutvecklingen. 
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Kombattant  
Person som har folkrättslig befogenhet att direkt delta i 
fientligheterna i en väpnad konflikt. 
 
Kommunal riskhantering är det sammanfattade begrepp som 
innefattar de åtgärder som är aktuella.  
 
Konsekvens bedöms liten, lindrig, svår, mycket svår och katastrofal. 
 
LAF (lägsta acceptabel  försörjningsnivå) kan definieras som den 
försörjningsnivå som en verksamhet behöver för att fullgöra sin 
uppgift på ett acceptabelt sätt under rådande krisförhållanden. 
LAF är olika för olika krislägen och kan vara olika för skilda delar 
av verksamheten och olika under dygnet och mellan årstider. En bra 
riskanalys för ett försörjningssystem förutsätter god kunskap om 
både det egna försörjningssystemets kapacitet och sårbarhet liksom 
abonnenternas LAF. 
 
Ledningssystemet  
Det system för ledning av det civila försvarets olika verksamheter 
som bygger på en indelning i funktioner/sektorer med 
funktionsansvariga myndigheter (funktionsledning) och i 
geografiska ansvarsområden med områdesansvariga myndigheter 
(områdesledning) 
 
Mekanisk rening innebär borttagande av sand och fasta 
föroreningar samt oljor eller luftning. 
 
Miljöfarlig verksamhet definieras i Miljöbalken 
sammanfattningsvis: 

1. Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, 
byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller 
grundvatten. 
2. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som 
kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom 
annat utsläpp än vad som avses i 1. 
3. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som 
kan medföra olägenhet för omgivningen.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB ska upprättas om DP:n 
medger en användning som kan innebära en påverkan på miljön, 
hälsan och hushållningen med naturresurser. 
 
Miljöpåverkan 
Långsiktig negativ miljöbelastning på objektet. 
Objektet har en sådan verksamhet och/eller naturrisk som långsiktigt 
ger negativ påverkan på miljön. 
 
Mobilisering  
Krigsorganisering av samhället. 
 
Mål- och riskanalys är en förteckning över de objekt, civila och 
militära, som anses direkt utsatta för vapenverkan vid ett väpnat 
angrepp. Det framgår också om objektet utgör punkt- eller ytmål, 
sabotagemål eller mål för kemiska vapen, samt vilken risknivå som 
åsatts det omgivande riskområdet. Är det sammanställt för ett län 
eller civilområde benämns regional mål- och riskanalys. 
 
NBC (Nuclear, biological, chemical warfare). Nukleära, biologiska 
och kemiska vapen. 
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Olycksrisk är risk för olyckor som kan leda eller skulle kunna leda 
till räddningsinsats enligt räddningstjänstlagen som t ex brand, 
explosion, översvämning, kemikalieolyckor och trafikolyckor. 
 
Olägenhet för människors hälsa definieras i Miljöbalken och avses 
störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan 
påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.  
 
OPIL Operativa Insatsledningen. 
 
Organiskt ämne är ämne som i huvudsak består av föreningar med 
grundämnet kol, till exempel bensin, bomull och fetter. De flesta 
miljögifter är organiska ämnen, till exempel dioxin, PCB och många 
bekämpningsmedel. Som motsats finns oorganiska ämnen och dit 
hör bland annat vanliga mineral som kvarts och fältspat, men också 
metaller och metallföreningar.  
 
Risk  
Sannolikheten för en oönskad händelse och konsekvenserna av den. 
I denna rapport är en risk; konsekvens x sannolikhet = risk. 
 
Riskanalys  
Systematisk identifiering och värdering av risker med hänsyn till 
sannolikhet och konsekvens. Analysen bygger på riskinventeringar 
och används t ex för att analysera och belysa risknivåer för enskilda 
riskobjekt eller riskkällor. De bör innehålla beräkningar och 
uppskattningar av sannolikheter och konsekvenser. De kan visa på 
brister och ge förslag till robusthetshöjande åtgärder och även till att 
jämföra olika risker. 
 

Riskbehandling  
Skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder. Med 
riskanalysen som underlag kan man vidta erforderliga åtgärder. 
Beroende på riskanalysens resultat kan behandlingen avse olika 
saker som t ex utbildning, nya rutiner, ny utrustning etc. 
Kostnaderna för riskbehandlingen ska sedan ställas mot 
riskkostnaden - skadekostnaden.  
 
Riskfinansiering Finansiering av riskkostnader, försäkring eller 
egen finansiering. 
 
Riskhantering är ett samlingsbegrepp för riskanalys, riskbehandling 
och riskfinansiering och innebär ett systematiskt och kontinuerligt 
arbete för att minska riskerna i samhället. De som kan arbeta med 
detta är t ex kommuner, företag och myndigheter.  
 
Riskidentifiering innebär att sammanställa skadebilden ur 
tillgänglig skadestatistik samt att förutse de allvarliga risker som 
finns i verksamheten. 
 
Riskinventering utgör en del av riskhanteringsprocessen och är en 
sammanställning av kommunens riskbild. Den bör vara 
kommuntäckande och kan innehålla uppgifter om risk- och 
skyddsobjekt. Är en kommunal kunskapskälla och kan användas 
som underlag vid bl a fysisk planering.  
 
Riskkälla är förekomst av ett ämne eller en process inom ett 
riskobjekt som kan innebära hot om en möjlig skadehändelse. 
 
Riskobjekt innehåller riskkällor som kan förorsaka allvarliga 
skadehändelser som t ex en industrianläggning, väg, bangård eller 
lager. Objektet har sådan verksamhet eller hanterar farliga ämnen i 
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sådan omfattning att en olycka kan få stora konsekvenser både för 
omgivningen och för själva anläggningen. 
 
Riskvärdering innebär att uppskatta riskernas frekvens och 
konsekvens. Värderingen sker huvudsakligen i ekonomiska termer 
men olycksfallsrisker och avbrott av olika slag värderas också på 
annat sätt.  
 
Robusthet  
 
  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                  
 

                                                                                               Källa: ÖCB, Boverket  
 

Man delar in samhället i ekologisk robusthet, social robusthet och 
teknisk robusthet. Ekonomisk robusthet ingår med olika innebörd i 
samtliga aspekter. Även om det är den tekniska robustheten jag 
avgränsar detta arbete till måste de olika aspekterna ses i ett 
helhetsperspektiv liksom att ett hänsynstagande måste tas till dem 
alla vid samhällsplaneringen. 
Ekologisk robusthet förutsätter att ekologiska kretslopp inte rubbas. 
Utgångspunkterna är hushållning och omsorg om den framtida 
miljön och långsiktig hållbar försörjning med viktiga produkter och 
tjänster. Det ska vara ett fungerande samspel mellan den byggda 
miljön, staden grannskapet och den omgivande naturen. 
Social robusthet innefattar allt från relationer mellan individer till 
kollektiva regelsystem, hur ansvarsfördelningen inom olika områden 
organiseras på alla de nivåer som finns i ett modernt samhälle. 
Förutsättningarna för ett robust samhälle är demokratisk delaktighet 
i beslut som direkt eller indirekt rör individen och kollektivet. 
Teknisk robusthet är avhängigt den teknologi som utvecklas för ett 
långsiktigt hållbart samspel med samhälle och natur liksom 
kvaliteten på den infrastruktur som är nödvändig för ett modernt 
samhälle.  

 
 Samhällsrisk är en risk som, om den övergår till verklig händelse, 
skulle medföra att grundläggande samhällsbehov inte skulle kunna 
tillgodoses eller orsaka omfattande kapitalförstöring. 
 
Sannolikhet bedöms mycket liten, liten, måttlig, stor och mycket 
stor. 
 
Skadehändelse En oavsiktlig och tidsmässigt oförutsedd händelse 
som medför skada på människans egendom eller miljö. 
 

EKOLOGISK 
ROBUSTHET 

SOCIAL 
ROBUSTHET 

TEKNISK 
ROBUSTHET 

Teknologi 

Infrastruktur 

ROBUSTHET 

Naturresurser 
Kretslopp 

Organisation 

Relationer 



Robusthetsanalys och riskinventering 
i Karlshamns kommun 2002 

 115 

Skadeobjekt är människor, miljö och egendom som på grund av 
närheten till riskobjekt kan löpa risk att utsättas för verkan av 
skadehändelser. 
 
Skyddsobjekt kan vara människa, miljö och egendom. 
Särskilda skyddsobjekt utgör platser med många människor, 
samhällsviktiga funktioner samt värdefulla natur- och kulturmiljöer. 
 
Skyddsområde är ett område kring ett riskobjekt inom vilket 
angivna "tänkbara åtgärder och förutsättningar" ska vidareutvecklas, 
belysas och beaktas i samband med lämplighetsprövning vid 
planering av mark- och vattenanvändning samt bebyggelse. 
 
Stödresurs är räddningsstyrka med särskild utbildning och materiel 
som initialt avdelas för indikering och sanering av ”C-fritt område” 
och som bl a bygger upp och ansvarar för saneringsplats för 
rengöring av skadade. 
 
Svåra påfrestningar på samhället i fred saknar entydig definition 
men är situationer som kan karaktäriseras av att den t ex avviker från 
det som betraktas som normalt, uppstår hastigt, mer eller mindre 
oväntat, hotar grundläggande värden och kräver snabba beslut och 
nödvändiggör koordinerad och koncentrerad insats av flera instanser.  
 
Svår räddningsinsats  
En olycka vid objektet kan ställa stora krav på räddningstjänsten. 
En olycka vid objektet som innebär en mycket omfattande, svår 
och/eller långvarig räddningsinsats. Det kan krävas speciell 
utrustning/materiel, speciellt utbildad personal, fordon etc. 
 
TCN Totalförsvarets chefsnämnd.  
 

Totalförsvaret består av en civil och militär del, vilka samverkar 
och arbetar utifrån gemensamma grunder. Tillsammans ska de kunna 
möta krig och andra allvarliga hot mot Sveriges säkerhet. 
Totalförsvaret ska också kunna stärka samhället att hantera svåra 
påfrestningar i fred och bidra till fred och säkerhet i omvärlden. 
 
Typskada  
En typskada är den skada som en 250 kg minbomb förorsakar om 
den detonerar i en byggnad. 
 
Verkskydd är en organisation som medverkar i skydd av anläggning 
och personal vid den verksamheten där det organiserats. 
 
VOC är ett samlingsnamn för en mängd flyktiga organiska ämnen, i 
huvudsak kolväten, med negativa miljö- och hälsoeffekter. Kolväten 
sprids till luft, men deponeras dessutom på åkermark och tillförs 
människor via födan. Vissa är direkt cancerframkallande. 
 
Vägvalsstyrning  
Med detta menas att transporterna kanaliseras till vägar med god 
trafiksäkerhetsstandard och vägar som inte ligger vid särskilt sårbara 
objekt. 
 
ÖCB finns i Stockholm och har ca 150 anställda och samordnar den 
civila beredskapen i Sverige. De arbetar bl a för ett robust och säkert 
samhälle som kan hantera svåra påfrestningar och kriser och för att 
förbättra samhällets krishanteringsförmåga genom att stärka 
ledningssystemet där kommuner, länsstyrelser och regering ingår. 
 
ÖCB-metoden beskrivs närmare under rubriken ”metod” i början av 
rapporten.
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För att få något av en verklighetsförankring har jag valt att låta 
yrkesverksamma insatta personer granska innehållet i de kapitel som 
rör deras verksamhetsområde. 
Belysas bör att varje grupp eller kapitel i sin tur kan ha sin egen 
avgränsning eftersom de behandlar så olika ämnen och inte är 
jämförbara med varandra. Beträffande risk för brand och explosion 
tas detta endast upp i samband med de verksamheter där extra stor 
risk föreligger och därmed nämns som § 43 RäL i 
Räddningstjänstplanen. Detta eftersom brand kan uppstå i stort sett 
vart som helst men inte få så allvarliga konsekvenser att det krävs 
särskild räddningsinsats. Vad som bestämmer avgränsningarna f ö 
framgår nedan.  
 
Energiområdet el har granskats av Christer Karlsson, elnätschef, 
KEAB.  
Energiområdet värme har granskats av Hans-Inge Bengtsson, VD 
KEAB. 
Avgränsningen för verksamheterna avser endast de som påverkar el- 
och värmeförsörjningen. Miljöaspekterna tas inte upp närmare här, 
liksom t ex  brand. 
 
VA-området har granskats av Inger Hansson, VA-chef Karlshamns 
kommun. 
Avgränsningen för verksamheterna är de som påverkar VA-
försörjningen, så risker i form av t ex brand tas inte upp här. 
Miljöaspekterna kommer in senare i rapporten, under ”Långsiktiga 
hot”. 
Området för avfallshantering har granskats av Jan-Erik Mattsson, 
renhållningschef Karlshamns kommun. 
Då området direkt går in på miljö och långsiktiga hot, blir avsnittet 
mer kortfattat här. Avgränsningen för verksamheterna är de som är 

värda att nämna i samband med avfallshantering, vilka skiljer sig 
från andra man också kan ta upp under ”Långsiktiga hot”. 
 
Telesystem och informationsteknikområdet har granskats av Sten 
Carlqvist, datachef Karlshamns kommun. 
Avgränsningen för verksamheterna är de samma som 
dataavdelningens arbetsindelning. 
 
Vägar och motortrafikområdet har granskats av Lars-Erik Johansson, 
trafikingenjör Karlshamns kommun. 
Avgränsningarna för verksamheterna är den indelningen som 
kommunens egen Teknik och Trafikenhet arbetar under och räknas 
upp i storleksordning. 
 

 
                                                                                                Foto: SJ AB 
 
Järnvägsområdet har granskats av näringslivschef Karlshamns 
kommun, Anders Wiberg. 
Avgränsningen för verksamheterna är endast det som rör själva 
järnvägstransporterna. Jag tar alltså inte upp farligtgodstransporter 
här eller järnvägens påverkan på miljön. Detta kommer in senare 
under rubrikerna ”Hantering och transporter av farliga ämnen” 
respektive ”Långsiktiga hot”. 
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Hamn och sjötransportområdet har granskats av Tomas Carlsson, 
Karlshamns Hamn och Stuveri AB. 
Avgränsningen för verksamheterna är endast de som rör hamn och 
sjötransport, alltså inte det som i form av farliga ämnen lagras och 
hanteras inom hamnområdena. Detta kommer in under rubriken 
”Hantering och transporter av farliga ämnen”. 
 
Flygplats och flygtransportområdet har granskats av Stabschefen 
F17 Roland Sjösten. 
 
Området för Broar och tunnlar har granskats av Karlshamns 
kommuns gatuingenjör Bengt Söderström. 
 
Området för Farliga ämnen i industriprocesserna har granskats av 
Christer Idström, miljöinspektör Karlshamns kommun. 
 
Området för Hantering och transporter av farliga ämnen har 
granskats av brandingenjör Monika Svensson och Stf räddningschef 
Magnus Kärvhaag, båda Räddningstjänsten Västra Blekinge. 
Avgränsningen för verksamheterna är de anläggningar som i 
Räddningstjänstplanen räknas upp som riskobjekt. Detta eftersom de 
hanterar farliga ämnen i sådan mängd att en olyckshändelse vid 
anläggningen som kan medföra allvarliga skador på människor, 
egendom och/eller miljö. Vissa går under § 43 RäL och vissa 
benämns som ”övriga” i räddningstjänstens Räddningstjänstplan. 
Risker för miljö och hälsa tas inte upp här, utan under ”långsiktiga 
hot”.  
 
Området för Långsiktiga hot har granskats av miljöinspektör 
Christer Idström. 
 
 

 
                                                                                                     Foto: Karlshamns kommun 
 
Flera företag och verksamheter har både stora och små miljömål som 
de ständigt arbetar med och det skulle bli för omfattande att ta upp 
alla dessa och hur de arbetar. Beskrivningen är därför endast i stora 
drag och generellt. 
 
Eftersom det är en sådan stor mängd ämnen, både kända och okända, 
som utgör hot mot oss och vår miljö, kan jag omöjligt göra en 
heltäckande analys av vilka de är och hur de påverkar sin 
omgivning. Bara detta skulle kunna vara föremål för flera 
examensarbeten… 
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