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  Förslag 2016-12-01 

  Dnr: 2016-001097 

Bakgrund 

Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett 

kommunalförbund som består av Karlshamns, 

Sölvesborgs och Olofströms kommuner. 

Medlemskommunerna har gett 

räddningstjänsten i uppdrag att ansvara för att 

uppfylla kommunernas skyldigheter enligt lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor. I dessa 

skyldigheter ingår att kommunen 

ska upprätta en kommunal plan för 

räddningsinsatser på verksamheter som 

omfattas av den högre kravnivån enligt lag 

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och 

begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen). Inom 

förbundet finns totalt 6 verksamheter som den 

kommunala planen ska omfatta. 

 

Räddningstjänstens organisation 

Räddningstjänsten Västra Blekinges uppdrag är 

att vid kommunal räddningstjänst i 

medlemskommunerna genomföra effektiva 

räddningsinsatser som påbörjas inom 

godtagbar tid. Förmågan att utföra effektiva 

räddningsinsatser grundar sig på den 

personella beredskapen och dess kompetens, 

beredskapens geografiska spridning samt de 

fordon och den materiel personalen förfogar 

över. 

 

Resursuppbyggnad sker initialt enligt 

framtagna larmplaner och därefter på order 

från Räddningsledare eller RCB (Räddningschef 

i beredskap).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta över uttryckningsorganisationen 2016.  

 

I Karlshamn finns 4 brandmän och 1 

styrkeledare i jour dygnet runt. Övriga stationer 

har 4 brandmän och 1 styrkeledare i beredskap 

med 5 minuters anspänningstid. Kyrkhult är ett 

brandvärn (frivillig personal). Utöver detta finns 

alltid RCB och Insatsledare i beredskap som 

kan verka i hela förbundet. Totalt finns 32 

personer i tjänst som kan inkallas till en 

eventuell olycka inom 30 minuter. I realiteten 

är det dock inte möjligt att nyttja alla 

personella resurser till en olycka då beredskap 

måste kunna hållas för andra olyckshändelser i 

förbundet. 

 

Vid de flesta olyckor finns det ett stort behov 

av samverkan mellan olika organisationer. För 

att möjliggöra en effektiv kommunikation 

används det för Sverige gemensamma 

radiosystemet RAKEL. 
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Förklaring av resursbeteckningar 

Släckenhet:  

Dimensionerade och utrustade att enskilt eller i 

samverkan med andra enheter släcka bränder, 

hantera trafikolyckor och mindre 

kemikalieolyckor samt att hantera andra 

händelser där ett hjälpbehov finns. 

Tankenhet:  

Hanterar vattenförsörjning samt transport av 

vatten. 

Höjdenhet:  

Hanterar utrymning/livräddning samt arbete 

på höjd. 

Insatsledare: 

Operativ ledningsresurs när två eller fler 

enheter larmas. 

Räddningschef i beredskap, RCB:   

Ledningsresurs när ledningsbehovet är mycket 

stort. Ansvarar alltid för systemledning. 

Räddningsenhet: 

Resurs anpassad för trafikolycka samt tung 

räddning.  

Första insatsperson: 

Styrkeledare som kör mindre räddningsbil och 

har en anspänningstid på 90 sekunder. 

Kemcontainer: 

Container med utrustning för att hantera större 

kemikalieolycka. Innehåller bland annat 

uppsamlingskärl, skyddsmateriel, 

jordningsutrustning och pumputrustning. 

Saneringsvagn: 

Innehåller material för att sanera insatspersonal 

vid kemikalieolycka. 

 

Samverkande aktörer 

Nedan presenteras aktörer som kan bli aktuella 

för samverkan vid en olycka. 

 

SOS Alarm 

SOS Alarm tar emot larmanrop och tillser att 

utalarmering sker av räddningstjänst, sjukvård 

och polis. På begäran av räddningsledare kan 

SOS aktivera Viktigt Meddelande till 

Allmänheten – VMA. SOS har även omfattande 

register med kontaktvägar till myndigheter, 

företag och nyckelpersoner som kan komma 

att behövas vid en insats. 

 

 

 

Kustbevakningen 

Kustbevakningen är en civil statlig 

myndighet som ansvarar för sjöövervakning 

och räddningstjänst till sjöss. 

Kustbevakningen ska kunna förebygga och 

hantera krissituationer. Myndigheten har ett 

tjugotal kuststationer. Stationerna sorterar 

under två regionala ledningar placerade i 

Stockholm och Göteborg. Från de båda 

ledningscentralerna styrs den dagliga 

operativa verksamheten och där är också 

vakthavande befäl i tjänst dygnet runt. 

 

Landstinget/Sjukvården 

Sjukvården ansvarar för att omhänderta 

skadade personer. Verksamheten på skadeplats 

leds av en sjukvårdsledare och en medicinskt 

ansvarig som sköter prioriteringar och 

medicinska beslut.  

 

MSB 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

är en central myndighet och har en Tjänsteman 

i Beredskap (TiB) som kan nås 24 timmar om 

dygnet. TiB har bland annat kontaktvägar till 

experter samt möjlighet att aktivera nationella 

resurser. Kemenheter med välutbildad personal 

med avancerad utrustning för indikering, 

sanering och utrustning för att arbeta i kemisk 

miljö kan aktiveras genom MSB. MSB kan även 

bistå med experthjälp i form av bl.a. 

kemkoordinatorer.  

 

Polismyndigheten 

Polisen i Blekinge har yttre befäl 

(Polisinsatschef) som samordnar resurserna 

från ledningsplats i anslutning till olyckan. Till 

Polisens uppgifter vid allvarlig kemikalieolycka 

hör att upprätta avspärrning, ansvara för 

identifiering och registrering av drabbade 

personer samt i vissa fall ansvara för att 

utrymning genomförs.  

 

 

 



                                          Kommunal plan för räddningsinsats

  

Sida 3 (11) 
 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen i Blekinge län har en tjänsteman i 

beredskap (TiB) som via SOS-Alarm kan nås 24 

timmar om dygnet. TiB kan aktivera 

länsstyrelsens krisledningsgrupp. Det som 

länsstyrelsen främst kan bistå med vid allvarlig 

kemikalieolycka är information, hjälp med att 

samordna regionala resurser och bidra med 

ökad miljökompetens. Blir konsekvensen av en 

olycka omfattande med påverkan i flera 

kommuner kan länsstyrelsen ta över ansvaret 

för all räddningstjänst.  

 

Släckmedelscentralen – SMC 

De stora bensinbolagen i Sverige äger 

gemensamt Släckmedelscentralen – SMC AB 

som tillhandahåller storskalig mobil 

släckutrustning med bl.a. pumpar, skumvätska, 

skumkanoner och brandslangar för att släcka 

bränder i cisterner på oljebolagens 

lagringsdepåer. SMC kan nyttjas som resurs vid 

allvarliga kemikalieolyckor och omfattande 

industribränder.  

 

Underrättelse till berörd myndighet i annan 

stat 

Rapportering till myndighet i annan stat är ej 

aktuellt för olyckor inom Räddningstjänsten 

Västra Blekinges geografiska område. 

Olyckorna torde ej få sådana konsekvenser att 

annan stat berörs. 

 

Varning och information till allmänheten 

Vid allvarliga olyckor och händelser ska 

allmänheten varnas och informeras. Detta kan 

göras via VMA (viktigt meddelande till 

allmänheten). För att uppmärksamma 

allmänheten inom förbundets tätorter på att en 

olycka har inträffat finns tyfoner utplacerade, 

dessa ljuder om fara föreligger över ett större 

område. Signalen startas av SOS Alarm AB eller 

från ledningscentralen i Karlshamn. 

 

VMA-signalen består av 7 sekunder långa 

ljudstötar med 14 sekunders mellanrum. När 

signalen ges ska du bege dig inomhus, stänga 

fönster, dörrar och ventilation och lyssna på 

riks- eller lokalradion. 

 

På begäran av räddningsledaren förmedlar 

SOS Alarm myndighetsmeddelanden i radio 

och television till jourhavande sändningsledare 

vid Sveriges Radio. Sändningsledaren 

vidareförmedlar begäran till Sveriges radios 

lokala kanaler, Sveriges televisions kanaler, SVT 

Text och till TV 4.  

 

Verksamheterna 

De verksamheter som berörs av 

Sevesolagstiftningen och den kommunala 

planen är: 

 

 Preem Petroleum AB 

 Södra Cell Mörrum AB 

 Karlshamns hamn AB, Oxhaga 

 Karlshamns hamn AB, Sutudden 

 E.ON Gas Sverige AB, Oxhaga 

 Sydkraft Thermal Power AB 

(Karlshamnsverket) 

 

Kommunens plan för respektive verksamhet 

innehåller sammanfattande beskrivning av de 

resurser som finns hos Räddningstjänsten 

Västra Blekinge samt hos samverkande aktörer 

och berörda verksamheter för att hantera 

allvarliga kemikalieolyckor. Planen beskriver 

kortfattat dimensionerande olycksscenarier för 

respektive verksamhet och hur riskerna kring 

dessa hanteras. Utöver denna plan finns även 

insatsstöd framtaget för respektive verksamhet 

där kontaktvägar, interna rutiner, kartstöd och 

dylikt framgår. 

 

Planen är upprättad av Räddningstjänsten 

Västra Blekinge i samråd med berörda 

verksamheter och skall revideras och övas 

minst vart 3:e år. 
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Preem Petroleum AB 
 

Hanterade ämnen 

- Bensin 

- Etanol 

- Eldningsolja 

- Diesel 

- RME (Rapsmetylester) 

 

Insatsplan 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har en 

insatsplan för brand i Preems oljedepå. I 

insatsplanen beskrivs hur räddningstjänsten 

ska agera vid brand i cistern och vid brand i 

cisterninvallning. SMC har också en särkskilt 

upprättad insatsplan. SMC är placerade i 

Malmö.  

 

Dimensionerande olycksscenarier 

Utifrån risk för personskada: Brand i cistern 

eller invallning av cistern får konsekvenser 

enbart för depåpersonalen. Räddningstjänstens 

åtgärder blir att i första hand kyla intilliggande 

cisterner vid cisternbrand och därefter 

samverka med SMC för släckning. Vid 

invallningsbrand har räddningstjänsten egna 

resurser för att släcka branden. SMC larmas 

dock ändå för att resursen snabbt ska kunna 

sättas in om branden sprider sig till en cistern. 

Räddningstjänsten tillser också att närområdet 

evakueras och att allmänheten varnas, via 

VMA, om giftig brandgas skulle spridas. 

 

Utifrån risk för miljöskada: Utsläpp av 

oljeprodukter i Karlshamnsfjärden. Detta kan få 

miljökonsekvenser i de inre delarna av 

Karlshamnsfjärden. Räddningstjänstens åtgärd 

blir att lägga ut länsor för att stänga in icke 

vattenlösliga produkter. Utsläppet pumpas 

eller absorberas sedan upp för destruktion. 

 

 

 

 

 

 

Larmplan 

Vid ett larm om cistern- eller invallningsbrand 

vid Preem AB larmas enheter enligt följande: 

 

Karlshamn heltid: Släckenhet 266 3010, 

Tankenhet 266 3040 

Bemanning 1+4, anspänningstid 90 sek 

 

Karlshamn deltid: Släckenhet 266 3110  

Bemanning 1+4, anspänningstid 5 min 

 

Svängsta deltid: Släckenhet 266 3310 

Bemanning 1+4, anspänningstid 5 min 

 

SMC, Malmö: Tre fordon 

Anspänningstid 30 min 

 

Insatsledare 

Räddningschef i beredskap 

Teamchef SMC, Malmö 

 

Samordning 

Räddningsinsatsen samordnas av insatsledare 

samt räddningschef i beredskap i samverkan 

med depåchef, teamchef SMC, polisinsatschef, 

sjukvårdsledare och Länsstyrelsen. Vid risk för 

utsläpp till Karlshamnsfjärden samverkar 

räddningstjänsten även med Kustbevakningen, 

som har ansvaret för miljöräddningstjänst till 

sjöss. 

 

Informationen till allmänheten under 

olyckshändelsen samordnas mellan: 

- Räddningstjänsten 

- Depåchef 

- Länsstyrelsen 

- Polis 

- Övriga berörda myndigheter 
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Södra Cell Mörrum AB 
 

 

Hanterade ämnen 

- Klordioxid  - Väteperoxid 

- Natriumklorat - Diesel 

- Syrgas  - Eldningsolja 

- Gasol  - Terpentin 

- Metanol   

 

Insatsplan 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har en 

insatsplan som täcker de 29 farligaste 

kemikalierna vid Södra Cell Mörrum. I denna 

insatsplan beskrivs hur räddningstjänsten ska 

agera vid utsläpp av respektive kemikalie.  

 

Dimensionerande olycksscenarier 

Utifrån risk för personskada: Stort utsläpp av 

det giftiga och brännbara ämnet klordioxid 

från lagringstank. Detta ger ett riskavstånd på 

cirka 500 meter i vindriktningen. 

Räddningstjänstens åtgärder blir att i första 

hand evakuera riskområdet, undanröja 

tändkällor, täcka utsläppet och späda gasmoln. 

 

Utifrån risk för miljöskada: Utsläpp av 

miljöfarligt ämne i Byggesviken via ytavrinning 

eller infiltration i marken och sedan vidare via 

grundvattnet. Detta kan påverka vattenlivet i 

de inre delarna av Byggesviken. 

Räddningstjänstens åtgärd vid ytavrinning blir 

att stänga utloppet från bäcken och dämma 

upp utsläppet. Utsläppet pumpas sedan upp 

med tankbil och förs till destruktion. Vid 

utsläpp av mindre farliga ämnen kan dessa 

spädas i bäcken och släppas ut i mindre 

mängder åt gången. 

 

Larmplan 

Vid ett kemlarm av mindre omfattning (enligt 

SOS händelseindex) vid Södra Cell Mörrum 

larmas enheter enligt följande: 

 

Karlshamn heltid: Släckenhet 266 3010  

Bemanning 1+4, anspänningstid 90 sek 

 

Räddningschef i beredskap 

 

Vid ett kemlarm av medelstor eller stor 

omfattning (enligt händelseindex) vid Södra 

Cell Mörrum larmas enheter enligt följande: 

 

Karlshamn heltid: Släckenhet 266 3010 

Bemanning 1+4, anspänningstid 90 sek 

 

Karlshamn deltid: Släckenhet 266 3110 + 

kemcontainer 

Bemanning 1+4, anspänningstid 5 min 

 

Ronneby heltid: Släckenhet 266 2010  

Bemanning 1+4, anspänningstid 90 sek 

 

Karlskrona heltid: Släckenhet 266 1010  

Bemanning 1+4, anspänningstid 90 sek 

 

Rödeby deltid: Släckenhet 266 1610 + 

saneringsvagn 

Bemanning 1+4, anspänningstid 5 min 

 

Insatsledare 

Räddningschef i beredskap 

 

Samordning 

Räddningsinsatsen samordnas av insatsledare 

samt räddningschef i beredskap i samverkan 

med skiftchef och arbetsmiljöingenjör på Södra 

Cell Mörrum, polisinsatschef, sjukvårdsledare 

och Länsstyrelsen. Sambandet följer fastställd 

sambandsplan. 

 

Informationen till allmänheten under 

olyckshändelsen samordnas mellan: 

 

- Räddningstjänsten 

- Södra Cell Mörrum: platschef, miljöchef, 

arbetsmiljöingenjör och skiftchef 

- Länsstyrelsen 

- Polis 

- Övriga berörda myndigheter 
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Karlshamns Hamn AB, 

Oxhaga 

 

Hanterade ämnen 

- Kerosin (Flygbränsle) 

- Diesel 

- Brännolja 

 

Insatsplan 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har en 

generell oljeskyddsplan för oljepåslag som 

beskriver åtgärder vid utsläpp av olja vid 

Blekingekusten.  

 

Dimensionerande olycksscenarier 

Utifrån risk för personskada: Brand i anslutning 

till bergrummet är osannolikt och direkta 

konsekvenser väntas enbart för depåpersonal i 

brandens omedelbara närhet. 

Räddningstjänstens åtgärder blir att samverka 

med SMC för släckning. Räddningstjänsten 

tillser också att närområdet evakueras och att 

allmänheten varnas via VMA om giftig 

brandgas. 

 

Utifrån risk för miljöskada: Utsläpp av 

oljeprodukter med miljökonsekvenser i de inre 

delarna av Munkahusviken. Räddningstjänstens 

åtgärd blir att lägga ut länsor för att stänga in 

icke vattenlösliga produkter. Utsläppet pumpas 

eller absorberas sedan upp för destruktion. 

 

Larmplan 

Vid larm om brand i anslutning till bergrummet 

vid Karlshamns Hamn AB larmas enligt 

följande: 

 

Karlshamn heltid:  

Släckenhet 266 3010, Tankenhet 266 3040 

Bemanning 1+4, anspänningstid 90 sek 

 

Karlshamn deltid: Släckenhet 266 3110 

Bemanning 1+4, anspänningstid 5 min 

 

Svängsta deltid: Släckenhet 266 3310  

Bemanning 1+4, anspänningstid 5 min 

 

SMC, Malmö: Tre fordon 

Anspänningstid 30 min 

 

Insatsledare 

Räddningschef i beredskap 

Teamchef SMC, Malmö 

 

Vid larm om medelstort utsläpp av 

oljeprodukter i Munkahusviken larmas enligt 

följande: 

 

Karlshamn heltid: Släckenhet 266 3010 

Bemanning 1+4, anspänningstid 90 sek 

 

Karlshamn deltid: Släckenhet 266 3110 

Bemanning 1+4, anspänningstid 5 min 

 

Insatsledare 

Räddningschef i beredskap 

 

Samordning 

Räddningsinsatsen samordnas av insatsledare 

samt räddningschef i beredskap i samverkan 

med depåchef, teamchef SMC, polisinsatschef, 

sjukvårdsledare och Länsstyrelsen. Vid risk för 

utsläpp till Munkahusviken samverkar 

räddningstjänsten även med Kustbevakningen, 

som har ansvaret för miljöräddningstjänst till 

sjöss. 

 

Sambandet följer fastställd sambandsplan. 

Informationen till allmänheten under 

olyckshändelsen samordnas mellan: 

- Räddningstjänsten 

- Depåchef 

- Polis 

- Länsstyrelsen 

- Övriga berörda myndigheter 
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Karlshamns Hamn AB, 

Sutudden 
 

Hanterade ämnen 

- Kerosin (Flygbränsle) 

- Natriumhydroxid (Lut) 

- Diesel 

- Bioolja 

 

Insatsplan  

Räddningstjänsten Västra Blekinge har en 

insatsplan för brand i oljedepån Karlshamns 

Hamn AB. I denna insatsplan beskrivs hur 

räddningstjänsten ska agera vid brand i cistern 

och vid brand i invallning. SMC har också en 

särkskilt upprättad insatsplan. SMC är 

placerade i Malmö.  

 

Dimensionerande olycksscenarier 

Utifrån risk för personskada: Brand i cistern 

eller invallning av cistern med klass 1-produkt 

får konsekvenser enbart för depåpersonalen. 

Räddningstjänstens åtgärder blir att i första 

hand kyla intilliggande cisterner vid 

cisternbrand och därefter samverka med SMC 

för släckning. Vid invallningsbrand har 

räddningstjänsten egna resurser för att släcka 

branden. SMC larmas dock ändå för att 

resursen snabbt ska kunna sättas in om 

branden sprider sig till en cistern. 

Räddningstjänsten tillser också att närområdet 

evakueras och att allmänheten varnas, via 

VMA, om giftig brandgas skulle spridas. 

 

Utifrån risk för miljöskada: Utsläpp av 

oljeprodukter i Karlshamnsfjärden. Detta kan få 

miljökonsekvenser i de inre delarna av 

Karlshamnsfjärden. Räddningstjänstens åtgärd 

blir att lägga ut länsor för att stänga in icke 

vattenlösliga produkter. Utsläppet pumpas 

eller absorberas sedan upp för destruktion. 

 

 

 

 

 

Larmplan 

Vid ett larm om cistern- eller invallningsbrand 

vid Karlshamns Hamn AB larmas enligt 

följande: 

 

Karlshamn heltid: Släckenhet 266 3010, 

Tankenhet 266 3040 

Bemanning 1+4, anspänningstid 90 sek 

 

Karlshamn deltid: Släckenhet 266 3110 

Bemanning 1+4, anspänningstid 5 min 

 

Svängsta deltid: Släckenhet 266 3310  

Bemanning 1+4, anspänningstid 5 min 

 

SMC, Malmö: Tre fordon 

Anspänningstid 30 min 

 

Insatsledare 

Räddningschef i beredskap 

Teamchef SMC, Malmö 

 

Samordning 

Räddningsinsatsen samordnas av insatsledare 

samt räddningschef i beredskap i samverkan 

med depåchef, teamchef SMC, polisinsatschef, 

sjukvårdsledare och Länsstyrelsen. Vid risk för 

utsläpp till Karlshamnsfjorden samverkar 

räddningstjänsten även med Kustbevakningen, 

som har ansvaret för miljöräddningstjänst till 

sjöss. 

Sambandet följer fastställd sambandsplan. 

 

Informationen till allmänheten under 

olyckshändelsen samordnas mellan: 

 

- Räddningstjänsten 

- Depåchef 

- Polis 

- Länsstyrelsen 

- Övriga berörda myndigheter 
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E.ON Gas Sverige AB, 

Oxhaga 
 

Hanterade ämnen 

- Propan 

- Metanol 

 

Insatsplan 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har en 

insatsplan för brand i gasoldepån E.ON Gas 

Sverige AB gasolterminalen i Karlshamn. I 

denna insatsplan beskrivs hur 

räddningstjänsten ska agera vid utsläpp av 

gasol eller vid brand i anläggningen.  

 

Dimensionerande olycksscenarier 

Utifrån risk för personskada: Stort utsläpp av 

den brandfarliga gasen propan och senare 

antändning av gasmolnet vid lossning av 

tankfartyg. Detta ger ett riskavstånd för skador 

på människor på cirka 300 meter. 

Räddningstjänstens inledande åtgärder blir att 

tillse att riskområdet evakueras och att 

undanröja möjliga tändkällor. För övriga 

anläggningsdelar varierar riskavståndet vid 

utsläpp med efterföljande antändning 

beroende på typ av händelse från 24 till 130 

meter. Vid ett fortsatt kontinuerligt utsläpp av 

propan från anläggningen blir 

räddningstjänstens åtgärder att, förutom ovan 

nämnda, begränsa utsläppets storlek och om 

möjligt täta läckaget. 

 

Utifrån risk för miljöskada: Den höga 

flyktigheten och låga giftigheten för gasol 

medför liten akut miljöpåverkan. 

 

Larmplan 

Vid ett kemlarm av mindre omfattning från 

E.ON Gas Sverige AB larmas enligt följande: 

 

Karlshamn heltid: Släckenhet 266 3010  

Bemanning 1+4, anspänningstid 90 sek 

 

Räddningschef i beredskap 

 

Vid ett kemlarm av medelstor eller stor 

omfattning från E.ON Gas Sverige AB larmas 

enligt följande: 

 

Karlshamn heltid: Släckenhet 266 3010 

Bemanning 1+4, anspänningstid 90 sek 

 

Karlshamn deltid: Släckenhet 266 3110 + 

kemcontainer  

Bemanning 1+4, anspänningstid 5 min 

 

Ronneby heltid: Släckenhet 266 2010  

Bemanning 1+4, anspänningstid 90 sek 

 

Karlskrona heltid: Släckenhet 266 1010  

Bemanning 1+4, anspänningstid 90 sek 

 

Rödeby deltid: Släckenhet 266 1610 + 

saneringsvagn 

Bemanning 1+4, anspänningstid 5 min 

 

Insatsledare 

Räddningschef i beredskap 

 

Samordning 

Räddningsinsatsen samordnas av insatsledare 

samt räddningschef i beredskap i samverkan 

med gasolföreståndare, polisinsatschef och 

sjukvårdsledare.  

 

Sambandet följer fastställd sambandsplan. 

Informationen till allmänheten under 

olyckshändelsen samordnas mellan: 

 

- Räddningstjänsten 

- Depåchef 

- Polis 

- Övriga berörda myndigheter 

 

 

 

 



                                          Kommunal plan för räddningsinsats

  

Sida 9 (11) 
 

Sydkraft Thermal 

Power AB 

(Karlshamnsverket) 

 

Hanterade ämnen 

- Eldningsolja/HD-olja 

- Ammoniak (vattenfri) 

 

Insatsplan 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har en 

insatsplan för ammoniakutsläpp som beskriver 

vilka åtgärder som ska vidtas vid ett utsläpp 

samt hur stort riskområdet kan bli. Det finns 

också en generell oljeskyddsplan för oljepåslag 

som beskriver åtgärder vid utsläpp av olja vid 

Blekingekusten.  

 

Dimensionerande olycksscenarier 

Utifrån risk för personskada: Toppfyllning av 

ammoniaktank som leder till att tanken rämnar 

med utsläpp av ammoniak som följd. Vattenfri 

ammoniak är mycket giftigt och förnimbar 

redan i mycket små koncentrationer. Vid 

utsläpp är det viktigt att kontrollera 

vindriktningen då ammoniakgasen följer med 

vinden. Utbredningen kommer bero på 

vinförhållanden och utsläppets storlek. 

Räddningstjänstens åtgärder vid utsläpp är att 

evakuera området och begränsa utsläppets 

storlek genom nedtvättning och snarast 

överpumpa ammoniaken i annat kärl. 

 

Utifrån risk för miljöskada: Utsläpp av 

oljeprodukter med miljökonsekvenser i de inre 

delarna av Munkahusviken. Räddningstjänstens 

åtgärd blir att lägga ut länsor för att stänga in 

icke vattenlösliga produkter. Utsläppet pumpas 

eller absorberas sedan upp för destruktion. 

 

Larmplan 

Vid larm om medelstort utsläpp av 

oljeprodukter i Munkahusviken larmas enligt 

följande: 

 

Karlshamn heltid: Släckenhet 266 3010 

Bemanning 1+4, anspänningstid 90 sek 

 

Karlshamn deltid: Släckenhet 266 3110 

Bemanning 1+4, anspänningstid 5 min 

 

Insatsledare 

Räddningschef i beredskap 

 

Vid ett ammoniaklarm larmas enheter enligt 

följande: 

 

Karlshamn heltid: Släckenhet 266 3010 

Bemanning 1+4, anspänningstid 90 sek 

 

Karlshamn deltid: Släckenhet 266 3110 + 

kemcontainer  

Bemanning 1+4, anspänningstid 5 min 

 

Ronneby heltid: Släckenhet 266 2010  

Bemanning 1+4, anspänningstid 90 sek 

 

Karlskrona heltid: Släckenhet 266 1010  

Bemanning 1+4, anspänningstid 90 sek 

 

Rödeby deltid: Släckenhet 266 1610 + 

saneringsvagn 

Bemanning 1+4, anspänningstid 5 min 

 

Insatsledare 

Räddningschef i beredskap 

 

Samordning 

Räddningsinsatsen samordnas av insatsledare 

samt räddningschef i beredskap i samverkan 

med, polisinsatschef, sjukvårdsledare och 

Länsstyrelsen. Vid risk för utsläpp till 

Munkahusviken samverkar räddningstjänsten 

även med Kustbevakningen, som har ansvaret 

för miljöräddningstjänst till sjöss. 

 

Sambandet följer fastställd sambandsplan. 

Informationen till allmänheten under 

olyckshändelsen samordnas mellan: 

 

- Räddningstjänsten 

- Depåchef 

- Polis 

- Länsstyrelsen 

- Övriga berörda myndigheter 
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