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Inledning
Räddningstjänsten Västra Blekinge utförde under 2005 på uppdrag av Karlshamns Kommun
en kommunal riskanalys. Redan 1992 tog kommunen fram en omfattande riskanalys som
presenterade de risker som ansågs angelägna. Analysen uppdaterades dock inte under årens
lopp. Det ansågs därför nödvändigt att på nytt gå igenom riskerna i kommunen. Under år 2011
har riskanalysen reviderats för att överensstämma med utvecklingen som skett i kommunen.
Vissa avgränsningar har gjorts i riskanalysen vilket medför att alla kommunens risker ej
behandlas. Riskanalysen kan dock ses som en plattform för fortsatt och utvidgat arbete inom
området. Riskanalysens struktur och disposition har valts med hänsyn till möjligheterna att på
ett enkelt sätt kunna komplettera och revidera de områden som presenteras och att underlätta
för en ”utbyggnad” av analysen med nya områden.
För att rapporten skall vara så användbar som möjligt har stor vikt lagts vid att presentera
materialet på ett överskådligt, kortfattat och lättbegripligt sätt.
Utöver den kommunala riskanalysen finns, för varje kommun, en risk- och sårbarhetsanalys
upprättad (RSA). Risk- och sårbarhetsanalysen är ett dokument som, på ett övergripande sätt,
beskriver och analyserar extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen samt hur
sådana händelser kan påverka samhället i stort. I risk- och sårbarhetsanalyserna beaktas vissa
risker som identifierats i de kommunala riskanalyserna, om de bedöms kunna påverka
samhällsviktig verksamhet eller ett större antal personer. Risk- och sårbarhetsanalysen
redovisas skriftligen till länsstyrelsen under mandatperiodens första år.

Syfte
Riskanalysen är tänkt att användas som ett verktyg vid kommunens samhällsplanering. Detta
genom att flera av de risker som bör beaktas vid den fysiska planeringen är identifierade,
analyserade och utmärkta på karta. Riskanalysen skall också möjliggöra ett ökat
riskmedvetande hos kommuns innevånare och dess beslutande politiker. Kommuninnevånarna
ges genom dokumentet en ökad möjlighet att kunna ta hänsyn till kommunens risker vid
exempelvis etablering av bostäder och företag.

Avgränsningar
Riskanalysen är avgränsad till att omfatta olyckor som på förhand kan bindas geografiskt och
som kan komma att drabba tredje man, dvs. personer som själva inte har anknytning till
olyckan och som heller inte kan påverka händelseförloppet.
Ovanstående avgränsning innebär att olyckor som exempelvis trafikolyckor och bränder ej
behandlas i rapporten. Dessa är visserligen vanligt förekommande men kan inte på förhand
bindas till en geografisk plats. Framöver bör riskanalysen kompletteras med andra geografiskt
bundna risker som måste beaktas vid samhällsplaneringen så som exempelvis radon i mark
och vatten.
Då riskerna analyserats har skador på i första hand människor och egendom behandlats.
Skador på miljön har endast i vissa fall berörts. En noggrannare analys av eventuella
miljökonsekvenser kan med fördel tillföras i ett senare skede.

Metod
Arbetet med riskanalysen har delats in i fyra faser enligt följande:
Avgränsningar - Arbetet inleddes med att sätta upp projektets ramar och göra avgränsningar
enligt ovan. Detta för att ge riskanalysen en tydlig struktur och arbetet en rimlig proportion.
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Identifiering av risker – De risker som finns i kommunen och som omfattas av ramarna för
arbetet identifierades.
Inventering – De identifierade riskerna inventerades. All nödvändig fakta om riskerna
samlades och sammanställdes. Riskerna positionerades därefter på kartor.
Analys – Slutligen utfördes en översiktlig analys av respektive risk.
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Identifiering och inventering av risker
Nedan följer en lista över de identifierade olycksriskerna i Karlshamns kommun som är geografiskt
bundna och kan påverka tredje man.
Anläggningar med farlig verksamhet
Södra Cell Mörrum
E.ON Gas Sverige AB, Oxhaga
E.ON. Gasturbiner Sverige AB, vid KKAB
Karlshamn Kraft AB
Preem Petroleum AB
Karlshamns Hamn AB, Sutudden
Karlshamns Hamn AB, lagringsanläggning vid Oxhaga Nabb
Aarhus Karlshamn AB (AAK)
Vägga isrink, Karlshamn
Gasoldepåer
E.ON Gas Sverige AB, Svängsta
Hjelmbergs Järn AB, Karlshamn
Bensinstationer
Karlshamns kommun har totalt 13 bensinstationer
Ammoniakanläggningar
Jössarinken, Mörrum
Vägga isrink, Karlshamn
Upplag av explosiva ämnen
Stärnö
Stilleryd
Transporter av farligt gods på väg och järnväg
Badanläggningar (klor och andra kemikalier)
Väggabadet
Svängstabadet
Lindemohemmet
Scandic Hotel
Blekingesjukhuset, Karlshamn
Gasledningar
Deponigasledning utanför Mörrum, från Västblekinge Miljö till IFÖ och Persgården
Gasolledning utanför Karlshamn, från E.ON Gas Sverige AB (Oxhaga) till Aarhus Karlshamn
AB
Gasolledning i Svängsta, från gasoldepå till ABU och Halda
Översvämningsområden
Mörrumsån
Mieån
Ras- eller skredområden
Dalgångar söder om högsta kustlinjen
7
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Anläggningar med farlig verksamhet
Länsstyrelsen i Blekinge har fastställt att nedanstående verksamheter skall klassas som
anläggningar med farlig verksamhet, enligt 2 kap. 4 § i Lag om skydd mot olyckor. Dessa
anläggningar anses således innebära fara för att en olycka skall orsaka allvarliga skador på
människor eller i miljön.
1. Södra Cell Mörrum
2. E.ON Gas Sverige AB (Oxhaga)
3. Karlshamns Hamn AB, lagringsanläggning vid Oxhaga
4. E.ON. Gasturbiner Sverige AB
5. Karlshamn Kraft AB
6. Preem Petroleum AB
7. Karlshamns Hamn AB, Sutudden
8. Aarhus Karlshamn AB
9. Vägga isrink
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Industrier som enligt 2 kap. 4 § i Lag om skydd mot olyckor bedriver farlig verksamhet.

Dessa anläggningar är enligt Lag om skydd mot olyckor skyldiga att analysera de risker som
kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Nedan följer en kort beskrivning av
anläggningarna, där resultaten av de riskanalyser som företagen gjort finns sammanfattade.
Vägga isrink är klassad farlig verksamhet, enligt 2 kap. 4 § i Lag om skydd mot olyckor, på
grund av att en stor mängd ammoniak används som köldmedium. Eftersom inga andra
kemikalier används beskrivs verksamheten under ”Ammoniakanläggningar”. Karlshamns
Hamns lagringsanläggning vid Oxhaga samt E.ON. Gasturbiner Sverige AB berörs ej
närmre i denna riskanalys då de största riskerna, förenade med dessa verksamheter, är
miljörisker. Riskanalyserna i sin helhet finns att tillgå hos Räddningstjänsten Västra Blekinge.
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Södra Cell Mörrum
Södra Cell Mörrum ingår i Södra koncernen och ligger vid Blekinges sydkust. År 1962 stod
bruket klart och har sedan dess byggts ut och moderniserats i etapper. Antalet anställda
uppgår till ca 400 personer. Senaste riskanalysen över Södra Cell Mörrum utfördes 2007 men
företaget arbetar kontinuerligt med att analysera risker i verksamheten.
Kemikaliehanteringen på bruket är mycket omfattande. Företaget arbetar aktivt för att minska
mängden kemikalier och byta till mindre farliga kemikalier. En lista över de farligaste
kemikalierna har tagits fram av Södra Cell Mörrum och är redovisad nedan.

Kemikalie
Acetylen C2H2
Bensin
Diesel
Gasol C3H8/C4H10
Grönlut+smälta
Klordioxid ClO2
Koldioxid
Metanol CH3OH
Natriumbisulfit
NaHSO3

Kemikalie
Natriumklorat NaClO3
Natronlut NaOH
Sulfatterpentin
Svartlut
Svavelsyra H2SO4
Syrgas O2
Tallolja
Vitlut
Väteperoxid H2O2

Förteckning över de farligaste kemikalierna på Södra Cell Mörrum.

De kemikalier som används i produktionen är bl.a. svavelsyra, natriumhydroxid, väteperoxid,
natriumklorat och syrgas. I tillverkningen bildas en del biprodukter som t.ex. tallolja,
terpentin och metanol. Till fordonen åtgår en del bensin och diesel.
Gasol används till startbrännare i ångpanna, sodapanna och mesaugnar.

Analys
Förbrukningen av vissa kemikalier är stor, varpå transporten till bruket av dessa ämnen blir
omfattande. De största riskerna för utsläpp och olyckor anses föreligga vid lossning och
lagring.
De kemikalier som kommer in i stora mängder är natriumklorat, natriumhydroxid,
väteperoxid och svavelsyra. Nedan analyseras dessa kemikalier samt klordioxid och gasol.
Natriumklorat
Natriumklorat används till framställningen av klordioxid. Natriumkloratet transporteras i fast
fas till bruket där det sedan löses i vatten direkt vid lossningen. Lagringen sker i tre cisterner.
En cistern är placerad precis vid järnvägspårets slut och rymmer 123 m3. Den andra står direkt
utanför massafabriken och rymmer 130 m3. Den tredje cisternen står inne i massafabriken och
rymmer 58 m3.
Natriumklorat är inte brännbart i sig själv, men dock mycket reaktivt. Vid kontakt med
organiskt material kan ämnet självantända. Vid upphettning bildas syrgas, vilket underhåller
brand.
Ämnet klassas som miljöfarligt och mycket giftigt för land- och vattenlevande växter samt
mikroorganismer. Dock är giftverkan troligen kortvarig och inte bioackumulerbar.
9
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Avloppsreningsverkens biologiska steg kan skadas. Yt- och grundvattentäkterna kan bli
obrukbara. Vattenanvändare och växtodlare bör varnas.
Natriumhydroxid
Natriumhydroxiden lagras i två cisterner; en inne i anläggningen och en vid
lossningsstationen. Cisternerna är 146 m3 respektive 123 m3 stora och inrymmer 50 % -ig
natriumhydroxid. Denna används som blekningskemikalie. Natriumhydroxid är starkt
frätande. Riskavståndet vid utsläpp är 50 m, vid risk för reaktion eller vid kraftig förångning
100 m.
Ämnet blandar sig lätt med vatten och är därför väldigt lättrörligt i mark och vatten.
Natriumhydroxiden verkar pH höjande och är måttligt giftigt för vattenlevande växter och
djur. Giftverkan är troligen kortvarig.
Väteperoxid
Väteperoxiden används till blekningsprocessen tillsammans med bl.a. syrgas. Den lagras i en
cistern som rymmer 352 m3. Väteperoxid är inte i sig själv brännbar, men kan underhålla en
brand. Ämnet sönderdelas vid uppvärmning vilket kan leda till kärlsprängning. Väteperoxid är
mycket reaktivt.
Ämnet är lättlösligt i vatten och tränger ner i marken. Det bryts fort ner i mark och vatten.
Djurliv på land precis vid utsläppet och i exponerade vattenmiljöer kan skadas. Yt- och
grundvattentäkter kan tillfälligt bli obrukbara. Vattenanvändare, fiskodlare etc. bör varnas.
Svavelsyra
Svavelsyra används i reaktorn vid framställning av klordioxid. Koncentrationen av
svavelsyran ligger på 98 %, både vid transport och vid lagring. Det finns en cistern som är
placerade inne i massafabriken som inrymmer svavelsyra 112 m3.
Svavelsyran är starkt frätande. Vid kontakt med vissa metaller kan utspädd svavelsyra bilda
vätgas, vilket är mycket explosivt i luft. Starkt koncentrerad svavelsyra kan vid kontakt med
organiska material orsaka förkolning och eventuell antändning.
Ämnet löser sig väldigt lätt i vatten, så vid fuktig mark kan ett eventuellt utsläpp sprida sig
ner till grundvattnet. Svavelsyra sänker pH-värdet kraftigt och är måttligt giftigt för växter
och djur i mark och vatten.
Klordioxid
Klordioxid används vid massablekningen. Ämnet är så reaktivt att det inte får transporteras.
Därför framställs detta på plats. Klordioxiden, som är löst i vatten, är lagrad i två cisterner
placerade utomhus. Dessa rymmer 235 respektive 240 m3.
Klordioxid klassas som miljöfarligt och är ett mycket reaktivt ämne som förångas snabbt.
Ämnet sänker omgivningens pH. Djurliv på land i närområdet av utsläppet samt i
vindriktningen kan skadas allvarligt av förångad klordioxid. Likaså djur i exponerade
vattenmiljöer.
Klordioxid är giftigt vid inandning. Gasen verkar kraftigt irriterande på ögon, slemhinnor och
även hud i höga koncentrationer. Vattenlösningen är frätande.
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Koncentration Konsekvens
1-17 ppm
Förnimbarhetsgräns
45 ppm
Ögon- och näsirritation
Dödligt vid kortvarig exponering (dödsfall har inträffat vid betydligt lägre
500 ppm
koncentrationer, men då vid lång exponering)
Kort beskrivning av konsekvenser vid angiven koncentration

Riskanalysen beskriver två scenarier med utsläpp av klordioxid;
Scenario 1
Rörbrott eller cisternhaveri under lagring av klordioxidvatten, med ett utströmningshål på
0,50 m. Vindhastigheten har satts till 5 m/s i beräkningarna. Riskavståndet vid 500 ppm
(dödlig koncentration) har beräknats till 200 m.
Scenario 2
Ett läckage i rörledningen som distribuerar klordioxidlösningen till blekeriet. Hålets diameter
uppskattas till 0,15 m. Vindhastigheten har satts till 5 m/s i beräkningarna. Riskavståndet vid
500 ppm (dödlig koncentration) har beräknats till 65 m.
Avstånd till
individriskkonturerna från
riskkällan (m)
200
65

Scenario

Sannolikhet
(per år)

1
2

5,1*10-7
1,75*10-5

Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: 10-5 per år.
Övre gräns där risker kan anses små: 10-7 per år.
I länder där kvantitativa kriterier tillämpas brukar kriterierna för anställda ligga en faktor 10
högre än för tredje person. Om hänsyn tas till denna princip uppfyller båda händelserna
kriterierna för tolerabel risk.

Gasol
Södra Cell Mörrum använder sig av gasol för start till startbrännare i ångpanna, sodapanna
och mesaugnar. Cisternen är placerad strax utanför cisternparken och innehåller maximalt 10
ton gasol.
Gasol är en blandning av butan och propan, vilket gör den mycket brand- och explosionsfarlig
även vid låga halter. Gasol förvaras i tryckbehållare. Vid 65ºC utlöses säkerhetsventil.
Vid läckage med jetflamma, där hålet är ca 5 cm är riskavståndet 54 m. Om cisternen skulle
utsättas för någon yttre värmepåverkan finns risk för total tanksprängning (BLEVE). Då är
riskavståndet 148 m (avståndet till andra gradens brännskada). Alltså måste hela bruket
utrymmas. Risken för BLEVE anses dock vara mycket liten.

Slutsats
Ovan analyserade scenarier påverkar ej tredje man, utan får endast verkningar inom
anläggningen.
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E.ON Gas Sverige AB, Oxhaga
Gasolterminalen är placerad ca 3 km sydväst om Karlshamns centrum. Området är planlagt
för hamnverksamhet, kraftproduktion, transport och lager samt bergrumslagring av
petroleumprodukter. Inom områdets icke planlagda delar förekommer bostadsbebyggelse.
Dock finns inga året runt bostäder inom en radie av 1200 m från gasolterminalen och inga
sommarbostäder inom 900 m. Senaste riskanalysen över E.ON Gas i Oxhaga utfördes 2008.
I området finns tre bergrumsanläggningar;
1. Oxhaga I, tjockoljeanläggning
2. Oxhaga IIA, lättoljeanläggning
3. Propanlager under tryck
4. Oxhaga IIB, kylt propanlager

Propanlager under tryck
Oxhaga IIA

Sydkraft gas

Kompressoranläggning

Oxhaga I

Oxhaga IIB

Sydkraft gas

Karlshamns hamn

Skiss över området vid gasolterminalen

Den verksamhet som bedrivs vid anläggningen är import/export, lagring och distribution av
gasol i bulk.
Gasolterminalen består framförallt av kajanläggning för lossning/lastning av gasolfartyg, ett
trycksatt bergrumslager, ett kylt bergrumslager, en pannanläggning för uppvärmning av kyld
produkt, en pannanläggning för förångning av gasol, kylkompressoranläggning, lastningsplats
för väg-/järnvägsfordon, rörledning som sammanbinder anläggningsdelarna samt kontrollrum.

Analys
De stora riskerna vid anläggningen utgörs av gasolhanteringen. Det är främst vid lastning och
lossning som riskerna uppkommer.
Trycksatt propanlager
Det trycksatta lagret för propan bygger på principen att temperaturen i lagret är densamma
som den normala temperaturen i bergsmassan och att det därtill korresponderande ångtrycket
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för propan, dvs. övertrycket i bergrummet, motverkas av ett högre yttre hydrostatiskt tryck
från det omgivande grundvattnet.
Dimensionerande förutsättningar:
Lagervolym:
47 000 m3
Maximal lagringsmängd: 23 500 ton
Lagringstemperatur, max: +12ºC
Lagringstemperatur, min: +2ºC
Lagringstryck, max: 7,5 bar övertryck
Lagringstryck, min:
4 bar övertryck
Vid onormal tryckstegring i bergrummet kan tryckavlastning ske genom en till lagret ansluten
fackla. Ytterligare sänkningar av lagringstrycket kan därefter göras med hjälp av ett
rundpumpningssystem av kall gasol från det kylda lagret.
Kylt gasollager
Principen för kyllagret är att sänka temperaturen i bergsmassan som omger lagret. En kylfront
breder då ut sig åtskilliga meter i alla riktningar tills jämvikt med omgivningens värme
inställer sig. Detta utgör en bra isolering för gasollagret. En vattenridå avgränsar bergrummen
Oxhaga IIA och IIB så kylan inte sprider sig till lättoljelagret. Motsvarande vattenridå finns
horisontellt ovanför bergrummet. Temperaturen bibehålls med hjälp av kylkompressorer eller
genom avledning av förångad gasol.
Dimensionerande förutsättningar:
Lagervolym:
100 000 m3
Maximal lagringsmängd: 55 000 ton
Lagringstemperatur, max: -35ºC
Lagringstemperatur, min: -40ºC
Lagringstryck, max: 0,7 bar övertryck
Lagringstryck, min:
0,1 bar övertryck
Om kylkompressorerna av någon anledning skulle sluta fungera kan bergmassan bibehålla
trycket under maxvärdet i upp till 12 veckor med hjälp av den lagrade kylenergin. Vid
onormal höjning av trycket i bergrummet kan övertrycket sänkas genom rundpumpning av
gasol eller avfackling.
Lastning och lossning
Fyra av varandra oberoende operatörer övervakar lossning och lastning, vilka var för sig har
befogenhet och möjlighet att avbryta hanteringen om något oförutsett skulle inträffa.
Snabbavstängningsventilerna kan stängas av säkerhetsvakterna både från land och på fartyget,
även från respektive kontrollrum på fartyget och terminalen vid gas- eller brandlarm.
Scenarier
I riskanalysen som utförts av E.ON Gas Sverige AB har 12 scenarier beskrivits. Scenario 1a
anses, av verksamheten, vara det dimensionerande scenariot eftersom risken för detta scenario
bedöms vara störst.
1. Slangbrott, flänsläckage eller packboxläckage i samband med lossning av fartyg (Scenario
1a, 1b och 1c). Utsläppet antas pågå i 20-30 s.
2. Slangbrott eller flänsläckage vid lastning av tankbil/järnvägsvagn (Scenario 2a och 2b).
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3. Rörbrott eller flänsläckage i samband med transport av gasol i rörledningar ovan mark
(Scenario 3a och 3b).
4. Pumphaveri eller infiltrationshålshaveri vid hantering av gasol i och till och från lager
under mark (Scenario 4a och 4b).
5. Fläns- eller instrumentledningsläckage på schakttopparna (Scenario 5a).
6. Pilotlåga i fackla slocknar (Scenario 5b)
7. BLEVE (Scenario 5c)
Riskavstånden (till andra gradens brännskada) i de 12 fallen är;
Scenario
1a
1b
1c
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
5c

Riskavstånd (m)
300
130
85
69
16
300
130
16
70
130
16
300

Nedan redovisas riskavstånden för scenario 1a, 2a, 3a och 5a. Riskavstånden för scenario 1b,
1c, 2b, 3b, 4a, 4b samt 5b är kortare än den nedan utritade varför dessa inte pressenteras på
kartan. Scenario 5c bedöms, av anläggningsägaren, vara så osannolikt att riskavståndet inte
pressenteras på schematisk skiss. Med riskavstånd enligt ovan bedöms inte boende runt
anläggningen komma till skada vid en eventuell händelse på anläggningen.

Scenario 2a
280 m

Scenario 1a
och 3a

14

Scenario 5a

Innehållsförteckning

För att värdera risken av anläggningen bör en sammanvägning av konsekvens och sannolikhet
göras. Detta kan redovisas i en riskmatris, där konsekvensen av en olycka är på ena axeln och
sannolikheten för händelsen på den andra. Om någon av händelserna skulle hamna till höger
om markeringen i figuren nedan skulle åtgärder krävas för att minska riskerna. Ju längre från
origo (punkten längst ner i vänstra hörnet) händelsen hamnar, desto större risk medför den.

Riskmatris för de valda scenarierna.

Alla scenarierna hamnar till vänster om markeringen i riskmatrisen vilket innebär att inga
ytterligare åtgärder krävs för att minska riskerna. Däremot är det viktigt att poängtera att
eventuell nyetablering av verksamheter inom E.ON Gas område ställer krav på riskanalyser
och utredningar avseende framförallt dominoeffekter.
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Karlshamn Kraft AB
Karlshamnsverket är ett kondenskraftverk med en total installerad produktionskapacitet av ca
1000 MW netto. Kraftverket består av tre ursprungligen lika oljeeldade kraftverksblock
bestående av ångpanna och ångturbin med tillhörande hjälputrustning. Kraftverkets uppgift är
att producera el i samband med hög förbrukning (topplast) eller vid störningar vid andra kraftverk
(reservkraft). Det är utformat med hög grad av automatisering för att klara snabba laständringar
och dagliga start och stopp.
Kraftverksbyggnaden består av tre pannsektioner, en gemensam turbinsal, ett gemensamt
kontrollrum samt tillhörande serviceutrymmen som kontor, laboratorium, förråd och verkstäder.
Anläggningen omfattar, förutom själva kraftverksbyggnaden, till- och utloppstunnel för kylvatten,
hamnanläggning för lossning av eldningsolja och bergrum för oljelagring. Inom
kraftverksområdet finns dessutom ställverk för 130 kV respektive 400 kV samt
reningsanläggningar för processvatten.
Anläggningen är belägen på Stärnöhalvön vid Munkahusviken. Dagvatten går direkt till
recipienten medan sanitärt avloppsvatten pumpas till kommunens reningsverk.
Anläggningens huvudsakliga miljöpåverkan består av utsläpp till luft av NOx, CO2 och
SO2.

Senaste riskanalysen över Karlshamn Kraft utfördes år 2009 och reviderades år 2010.
Vätgas och koldioxidsystem
Vätgas och koldioxidsystemet har till uppgift att kyla generatorn under drift och att förse
statorkylvattensystemets högtank med vätgas. Vätgasförrådet är placerat utomhus vid
kraftverkets nordöstra hörn. Förrådet består av sju paket om vardera 12 flaskor som är
gemensamt för de tre blocken. Koldioxidsystemet används för att möjliggöra atmosfärsbyte i
generatorn. Koldioxiden finns i ett speciellt rum inomhus. Förrådet av koldioxid uppgår till 48
flaskor.
Bergrumsanläggning
Kraftverkets olja lagras i bergrum som ligger på ca -30 m.ö.h., samt lagringstankar ovan jord.
Det finns sju stycken bergrum vilka rymmer mellan 80 000-141 000 m3 vardera samt två
stycken lagringstankar vilka rymmer 12 000 m3 vardera. Den totala lagringsvolymen i
bergrummen är ca 800 000 m3. Oljeytan ska alltid ligga under grundvattennivån så att
grundvatten läcker in. Detta fungerar som tätning. Mätning av grundvattennivån görs varje
månad. Oljan måste varmhållas vid en temperatur på ca 50ºC. Den kan då avge lätta
petroleumprodukter som t.ex. Eo1 och fotogen som delvis förångas vid denna temperatur. Då
dessa gaser blandar sig med luft kan en explosiv blandning uppkomma.
I bergrummets bottenskikt kan metan bildas pga. bakterier. Metangasen stiger upp till oljeytan
och vid inblandning av luft kan en explosiv blandning uppkomma. I bergrummen finns ett
separat ventilationssystem för att förhindra att explosiva blandningar ska uppstå.
Ventilationssystemet vädrar ut gaserna, från bergrum samt lagringstankar, och skapar ett
undertryck i utrymmet relativt övriga delar av anläggningen. Gaserna leds vidare till en
”sandlåda” där gaserna passerar en sandbädd som har en temperatur på ca 1 000 grader C.
Gaserna renas till ca 97 % vid denna förbränning.

16

Innehållsförteckning

Ammoniakanläggning
Ammoniak används för att rena rökgaser från kväveoxider. Genom att spruta in en fin
ammoniakdimma reduceras kväveoxider. Ammoniakanläggningen är placerad i en separat
byggnad med lossningshall, lagringshall och förångningsrum. Det finns två lagringstankar
med en volym på vardera 110 m3. Lossning av ammoniak sker ungefär 3-4 gånger per år men
är starkt beroende av hur mycket kraftverket är i drift. Anläggningsbyggnaden ligger ca 150 m
från verkets kontorsbyggnad och verkstad. En annan kontorslokal ligger ca 300 m från
lossningshallen. Närmaste bostadshus ligger 1000 m därifrån.
Ett gaslarm finns installerat i byggnaden. Det har två larmnivåer, en på 400 ppm och en på
800 ppm. Vid den första larmnivån stängs ventilationen av, kontrollrummet övertrycksätts och
takluckorna öppnas. När den övre larmgränsen nås inträder ett totalstopp. Ventiler stängs,
gaslarm utgår med ljus- och ljudsignal i och utanför byggnaden och takluckorna stängs. Vid
spänningsbortfall stängs ventilerna.
Miljö
Vid full last förbrukas ca 200 ton tjockolja i timmen. Anläggningens huvudsakliga
miljöpåverkan består av utsläpp till luft av NOx, CO2, SO2 som verkar försurande i naturen.
Svavlet kommer från oljan. Vid förbränning bildas svaveloxider och kväveoxider. Block 3 är
försett med el-filter, bubbelreaktor och en katalysator. Bubbelreaktorn används för att tvätta
bort svaveloxiden. Röken går igenom kalkvatten, där svaveldioxiden reagerar och bildar
kalciumsulfat (gips). Detta tas bort och används som råmaterial till gipsplattor. Block 2 är
försett med rökgasrening för kväveoxider.

Analys
Ammoniakanläggningen utgör den största risken på kraftverket. Detta blir därför det
dimensionerande skadefallet. Vid en exponeringstid på ca 15 min ger en koncentration på 100
ppm obehag och eventuellt uppstår ett visst vårdbehov för alla exponerade, en koncentration
på 2500 ppm ger bestående skador och vid 10 000 ppm kan resultera i dödsfall.
Förnimmelsegränsen ligger långt under den skadliga effektgränsen, vilket innebär att
exponerade personer känner av ammoniaklukten långt innan det är hälsovådligt. Det gör att
många kan antas förflytta sig bort från den exponerade zonen innan någon skadats. Vid höga
vindhastigheter minskas spridningsvinkeln och riskavstånden p.g.a. högre inblandning av luft.
Det får som följd att färre personer påverkas.
Tre scenarier har studerats;
1. Litet utsläpp
2. Medelstort utsläpp
3. Stort utsläpp, värsta fallet
Scenario 1
Utsläppets storlek är ca 0,1 kg/s. Personer som befinner sig precis intill utsläppet eller ca 2030 m därifrån kan få bestående skador (koncentrationen 2500 ppm) vid låga vindhastigheter.
Risk för obehag och eventuellt vårdbehov p.g.a. exponering kan uppstå inom 600 m i
vindriktningen vid stabil skiktning och låga vindhastigheter.
Scenario 2
I det andra scenariot är utsläppet större, nämligen 2 kg/s. I tabell 1 visas avstånden till
risknivåerna på 2500 ppm och 100 ppm.
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Stabilitetsklass
Neutral
Stabil
Instabil

2 m/s
150
1200
3500
120
740

5 m/s
75
60

720
1100
440

10 m/s
470
740
310

Avstånd i meter till 2500 ppm (markerat) och 100 ppm från utsläppspunkten.

Bestående skador p.g.a. ammoniakutsläpp kan inträffa upp till 150 meter från
utsläppspunkten. Risken för obehag och ev. vårdbehov föreligger på mycket stora avstånd.
Boende i området som kan beröras bör bli varnade och tillsagda att stänga fönster och
ventilation.
Scenario 3
Scenario 3 representerar det värsta fallet och baseras på ett utsläpp om 30 kg/s till
omgivningen. Ett sådant flöde kan uppstå vid rörbrott eller mindre tankbrott, men är mycket
osannolikt. Därför har beräkningar endast utförts för neutral skiktning då detta är den
vanligaste stabilitetsklassen (50 % av fallen). Risk för bestående skador föreligger upp till 650
m från källan vid låga vindhastigheter.
Sannolikheten för att människor ska få bestående skador p.g.a. ett ammoniakutsläpp är
mycket liten. Endast med mycket konservativa antaganden visar beräkningar att skadliga
koncentrationer kan uppkomma där människor kan befinna sig. Koncentrationer som leder till
obehag och ev. vårdbehov kan uppkomma, men goda möjligheter finns att undvika denna
exponering.
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650 m

150 m

Riskområden för stort respektive medelstort utsläpp av ammoniak vid Karlshamn Kraft AB.
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Oljehamnen Sutudden
Det finns två huvudaktörer som hanterar brandfarlig vara vid Oljehamnen i Karlshamn; Preem
AB och Karlshamns Hamn AB. I huvudsak hanteras petroleumprodukter som bensin, diesel
samt andra typer av tyngre oljefraktioner. Det hanteras dock även en del natriumhydroxid,
etanol, metanol, gasol och bioolja i oljehamnen. Den maximala lagringskapaciteten ligger på
ca 190 000 m³ (ca 90 000 m3 Karlshamns Hamn AB och ca 100 000 m3 Preem Petroleum
AB). Lagringen sker i cisterner och mindre tankar (ca 40 st.). Karlshamns Hamn AB lagrar
också 80 000 m3 eldningsolja i bergrum. Båda företagen som är verksamma i Oljehamnen har
upprättade riskanalyser som reviderades 2007 (Karlshamns Hamn AB) och 2010 (Preem AB).
De huvudsakliga aktiviteterna omfattar mottagning och lossning av produkter från fartyg,
lagring i cisterner och bergrum samt utlastning till tankbilar eller fartyg. I dagsläget
transporteras ca 410 000 m3 petroleumprodukter per år ut från anläggningen med bil.
Kajen är 75 meter lång och djupet är 11 meter. Detta innebär att tankfartyg med lastkapacitet
om 30 000 ton kan anlöpa hamnen. Fartygen kan lossa dygnet runt sju dagar i veckan. Vid
lossning av fartyg finns alltid en lossningsledare, säkerhetsvakt samt en ledningsvakt
närvarande. Cisternerna fylls via rör från lossningskajen. Tankbilarna lastas vid särskilda
bilutlastningsplatser vilka är utformade för att minimera olycksriskerna. I anslutning till
utlastningsplatserna finns även en gasåtervinningscentral.

Oljehamnens lokalisering samt cisternernas placering.
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Skyddsavstånd
I Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor (SÄIFS
2000:2) anges rekommenderade skyddsavstånd mellan skyddsobjekt och brandfarlig vätska i
cistern eller i lös behållare. Angivet rekommenderat avstånd mellan bostad och cistern med
större volym än 100 m3 och innehållande vätska av brandfarlighetsklass 1 eller 2a är 50 meter.
Avståndet mellan den närmaste cistern med klass 1 vätska och bostäder i området Draget är ca
50 meter. Motsvarande rekommenderat skyddsavstånd för skolor, sjukhus och andra
svårutrymda lokaler är 100 meter.

Analys
Bolagen som är verksamma vid Oljehamnen har utfört riskanalyser där ett antal scenarier har
analyserats. Analyserade scenarion omfattar olika stora utsläpp av framförallt
petroleumprodukter, orsakade av olika händelser. Störst sannolikhet för felhändelse bedöms
vara överspolning vid utlastning till bil. Konsekvenserna för en sådan händelse är ganska
begränsad. Anläggningen är utrustad med system som tar hand om ett sådant utsläpp så att det
inte sprids vidare i marken. Vid brand riskerar dock personal i närheten att bli brännskadad.
Den skadehändelse som bedöms påverka omgivningen mest är överspolning av cisterner med
bensin med efterföljande brand. Sannolikheten för överspolning är dock mycket liten och
sannolikheten för ett sådant utsläpp samt brand är ännu mindre. Konsekvenserna av en sådan
händelse kan jämföras med fallet ”cisternbrand” nedan.
Sist redogörs för riskerna med Karlshamns Hamns hantering av gasol och metanol.
Cisternbrand
Närmaste avstånd mellan klass 1-cistern (108) och byggnad (bostadsområdet Draget) är ca 50
meter. Oljebolagen i Sverige bildade 1994 företaget Släckmedelscentralen – SMC AB, i
syfte att förebygga och släcka bränder i oljedepåer. SMC har simulerat en fullskalig
cisternbrand i C108 för att utreda effekterna på den närmaste fastigheten i bostadsområdet
Draget. Resultatet av simuleringen visar på att en cisternbrand inte är livshotande för personer
som befinner sig på fastigheten. Personer kommer givetvis att påverkas av brandgaser och
behöver omedelbart evakueras vid händelse av cisternbrand i ovan nämnda cistern.
Närmast angränsande depå till Preems verksamhetsområde är Karlshamns Hamns lagring av
petroleumprodukter, metanol, rapsmetylester (RME) och bioolja. Händelseförloppet antas
vara liknande som vid en cisternbrand i Preems cisterner. Skillnaden är att påverkan är riktad
mot en av Preems använda cisterner.
I ovan nämnda simulering av cisternbrand ingår även beräkningar för brand i cistern 110 och
111. Preem har dessutom kompletterat beräkningarna av värmestrålning med uppgifter om
cistern 104 och 105. Beroende på vindriktning påverkas olika cisterner olika mycket. Risk
finns för brandspridning till intilliggande cisterner.
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Gasolhantering
Karlshamns Hamn AB har tillstånd för hantering av 6700 L gasol. Gasolen lagras i en cistern
som är placerad i en stålcontainer. En av stålcontainerns väggar (den som vetter mot andra
närbelägna cisterner) är utförd i klass EI60. Gasolen är placerad enligt ritning ovan. Någon
riskanalys har inte upprättats för hanteringen men med hjälp av en riskanalys över
gasolcisterner i Olofström (Riskutredning Gasollager – Olofström, E.ON Gas Sverige AB,
2008-10-27) kan dock en viss generell riskbedömning göras.
För ett utsläpp av gasol med en utsläppshastighet av 16,5 kg/s under 10 s, kan antändbara
gasblandningar uppkomma på ett avstånd av 60 meter från källan. En antändning av ett sådant
gasmoln kan resultera i brännskador på personer som befinner sig upp till 100 meter från
utsläppspunkten. Avståndet till den närmaste bostaden, som finns i området Draget, är ca 100
meter.
Gasolcisternen är placerad nära en dieselcistern (ca 40 meter). Avståndet mellan
dieselcisternen och gasolcisternen tillsammans med en avskiljande vägg mellan dessa innebär
att anläggningen uppfyller Sprängämnesinspektionens ställda krav.
Metanolhantering
Karlshamns Hamn AB lagrar ca 5000 m3 metanol i cistern. Lossning sker från fartyg ca fyra
gånger per år. Lastning av tankbil sker vid en separat utlastningsplats omkring 225 gånger per
år. Störst sannolikhet för utsläpp råder vid lossning och lastning och den totala
utsläppssannolikheten har, i riskanalysen, beräknats till 0,1 per år eller ett förväntat utsläpp på
10 år.
Ett metanolutsläpp i samband med lastning av bil kommer dels att rinna ned i
dagvattenbrunnen och vidare ut i havet, dels bilda en pöl på utlastningsplattan. Om pölen
antänds (0.03 gånger per utsläpp) bedöms egen personal kunna sätta sig i säkerhet och tredje
man kommer inte påverkas annat än möjligen av brandgaser vid ogynnsamma
väderleksförhållanden.
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Aarhus Karlshamn AB (AAK)
Aarhus Karlshamn AB tillverkar förädlade vegetabiliska specialfetter. Dessa säljs sedan
vidare till andra industrier som t.ex. tillverkar choklad, kosmetika eller tvättmedel.
År 2000 upprättades en riskanalys ”Begränsad riskanalys – Karlshamns/Östra Piren” över de
olycksrisker som finns på AAK och som kan påverka tredje man. 2009 inkom företaget med
en egen riskanalys. Detta på grund av att verksamheten blev klassad som farlig verksamhet
enligt Lagen om skydd mot olyckor.
Båda riskanalyserna beskriver ett antal olika olyckshändelser som kan inträffa på AAK och
hur dessa händelser kan komma att påverka personer i omgivningen. Riskanalysen från 2000
behandlar konsekvenser vid ett eventuellt utsläpp av ammoniak samt hur tryckverkan från en
explosion av vätgas, gasol eller lösningsmedel skulle påverka människor och byggnader i
Karlshamns centrum. Avståndet från riskkällorna till stadsbebyggelsen är ca 300 m.
Riskanalysen behandlar inte sannolikheter för olyckorna utan enbart konsekvenserna.
Riskanalysen från 2009 behandlar främst risken för brand i anläggningen, risken för ett
ammoniakutsläpp, risken för ett utsläpp av hexan samt risken för ett utsläpp av eldningsolja.
Både sannolikhet och konsekvens av dessa händelser har bedömts.
Nedan redovisas en sammanfattning av de båda riskanalyserna avseende de händelser som
ovan pressenterats.

Analys av ammoniakutsläpp
Totalt hanteras ca 15 000 kg ammoniak på anläggningen. Den största mängden ammoniak, 7
ton, återfinns i fraktioneringen. Kylanläggningen är placerad i bottenvåningen på en nio
våningar hög byggnad.
De scenarion som kan leda till utsläpp är följande:
1. Ammoniakutsläpp från säkerhetsventil
2. Ammoniakutsläpp från ventilationen efter större läckage i lokalen
3. Ammoniakutsläpp vid lossning
Det finns inga fastslagna kriterier baserade på högsta tillåtna koncentration av ammoniak, så
därför är det lite godtyckligt vart riskavståndet från ett utsläpp ska sättas. I USA har de satt en
gräns på 300 ppm som de anger som ”Immediately Dangerous to Life and Health”, vilket kan
vara ett riktvärde. Hälsoeffekter av ammoniak vid olika koncentrationer redogörs i tabell
nedan.
Koncentration
(ppm)
50

300

Effekter

Varaktighet av exponering

Inga skadliga effekter för
normalperson, lukten känns
tydligt av de flesta personer
(luktgräns kan variera 1-50
ppm).

Maximal tillåten koncentration
för vistelse i 15 minuter
(takgränsvärde), förlängd
upprepad exponering framkallar
inte några skador.

Maximalt tolerabel utan
allvarliga störningar.

1 timme.
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400-700

Irritation av näsa och hals,
ögonirritation, tårbildning.

Sällsynt exponering upp till 1
timme orsakar vanligen ingen
allvarlig påverkan.

Personer kan omkomma
om de är särskilt känsliga
(t.ex. barn, astmatiker).
2000-3000

Krampaktig hostning, svår
ögonirritation.

Ej tillåten koncentration,
personer kan omkomma efter
längre exponering.

5000-7000

Krampaktig andning, snabb Ej tillåten koncentration,
kvävning.
personer kan omkomma efter
kortvarig exponering.

Effekter av olika ammoniakkoncentrationer på exponerade människor.

Scenario 1 – Utsläpp från säkerhetsventil
I detta scenario kommer ett gasutsläpp att ske på en höjd av 40 meter (fraktionering och Deso
7) alternativt 30 meter (Deso 5 och 6). Resultaten från simuleringen visar på att det kommer
att ske ett nedfall av ammoniak ca 50 meter från källan. Detta moln driver sedan i
vindriktningen 250 meter innan det spätts ut till under IDLH (300 ppm). Den högsta
koncentrationen förväntas uppstå ca 100 meter från källan, dvs. en bit ut i hamnbassängen vid
en vindriktning mot staden. Koncentrationen når maximalt 1000 ppm. IDLH kommer inte att
överskridas i den omgivande bebyggelsen.
Scenario 2 – Utsläpp från ventilationen efter ett större läckage i lokalen
I detta fall kommer ett gasutsläpp att ske på en höjd av 40 meter. Resultaten från
simuleringarna visar på att det kommer att ske ett nedfall av ammoniak ca 50 meter från
källan. Detta moln driver sedan i vindriktningen 350 meter innan det spätts ut till under IDLH.
Den högsta koncentrationen förväntas nå 125 meter från källan och bli ca 1200 ppm. Av
denna analys framgår att i värsta fall kan ett gasutsläpp, vid ett stort rörbrott i anläggningen,
nå fram till piren på andra sidan vattnet.
Scenario 3 – Utsläpp vid lossning
I detta fall kommer ammoniak att släppas i samband med lossning från en flaska. Maximal
mängd ammoniak som i detta scenario släpps ut är flaskans fulla mängd, dvs. 57 kg. Utsläppet
sker i marknivå och gasen kommer att släppas ut i vätskefas. Resultaten från simuleringarna
visar på att koncentrationen inne i gasmolnet, vid avståndet 300 meter från källan, har spätts
ut så pass mycket att koncentrationen understiger IDLH-värdet.
Sammanfattningsvis visar de olika scenarierna att riskområdets maximala utsträckning är 300350 meter från utsläppskällan. I figuren nedan visas en karta över Karlshamn där avståndet
350 meter samt avståndet 1 km från utsläppskällan har markerats.
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Ett ammoniakutsläpp från Aarhus Karlshamn AB kan ge en koncentration som överstiger IDLH-värdet (300
ppm) på ett avstånd av 350 meter från utsläppskällan.

Analys av hexanutsläpp
Vid ett slangbrott då hexan lossas kan 60 liter hexan rinna ut. En spridningsberäkning av de
gaser som bildas vid ett sådant utsläpp har genomförts för att bestämma riskområde. Två
riskområden har fastställts, ett som visar var de toxiska koncentrationerna understiger IDLHvärdet. Det andra visar inom hur stort område, från utsläppskällan, som ett brännbart gasmoln
kan finnas. Följande riskområden har tagits fram:
Vindhastighet

Riskområde (meter till IDLH
i vindriktningen)

Riskområde (meter till 60 %
av Lower Explosive Limit
(LEL) i vindriktningen)

1 m/s

72

36

5 m/s

49

16

Av beräkningarna som redovisas i tabellen framgår att toxiska effekter kommer att begränsas
till området inom anläggningen, detsamma gäller om ett utsläpp leder till att gasmolnet
antänds.

Analys av explosion av vätgas, gasol eller lösningsmedel
I Sverige finns det ett önskemål från myndigheternas sida (främst Sprängämnesinspektionen)
att skyddsavståndet runt en verksamhet, med hänsyn till tryckpåverkan, ska motsvaras av när
vanliga fönster börjar krossas. Detta har satts till 1 kPa. I tabellerna nedan redovisas vilka
skador som är att vänta vid olika infallande tryck på människor och på fönster i byggnader.
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Skador på människa
Infallande tryck (kPa)
Trumhinna brister
35
Gräns för lungskador
70
Gräns för dödliga skador (50 %
260
döda)
Skadeverkan på människor som utsätts för en yttre tryckverkan.

Skador på byggnader (fönster)
Fönster, empiriskt (1 % krossas)
Fönster, empiriskt (10 % krossas)
Fönster, empiriskt (50 % krossas)

Infallande tryck (kPa)
1
3
10

Skadeverkan på fönster i byggnader som utsätts för en yttre tryckverkan.

Nedan redovisas resultaten från de scenarier som avser explosion av vätgas, gasol eller
lösningsmedel och som finns beskrivna i riskanalysen.
Scenarier vars konsekvenser är tryckvågor in mot Östra Piren ca 300 m bort;
1.
RaffF-1 Gasmolnsexplosion över RaffF tak (lösningsmedel).
–> Inga skador.
2.

RaffF-2 Explosion i processlokal i RaffF (lösningsmedel).
–>Begränsat hot, infallande tryck 0,8-2,2 kPa.

3.

Härdning-1 Fri gasmolnsexplosion av vätgas runt vätgaslager.
–>Inget egentligt hot, infallande tryck 0,7-0,9 kPa.

4.

Härdning-2 Explosion i processlokal i härdningsfabrik (vätgas).
–>Begränsat hot, infallande tryck 1,3-3,0 kPa.

5.

Gasol-1 Gasmolnsexplosion i rörgata till ångcentral.
–>Försumbar risk.

6.

Exab-1 Explosion i processlokal i Exab (lösningsmedel).
–>Begränsat hot, infallande tryck 1,4-3,5 kPa.

Resultaten av beräkningarna som berör explosion av vätgas, gasol och
lösningsmedel visar ingen direkt påverkan på tredje man. Däremot kan
fönsterrutor och även delar av fasader ta skada.

26

Innehållsförteckning

Analys av andra olyckor som kan leda till brand och/eller explosion
De scenarion som identifierats med de största riskerna för brand och/eller explosion är
följande:
1.
2.
3.
4.

Dammexplosion i ångcentral
Brand/explosion i fraktioneringen
Brand/explosion i extraktionen
Brand i pipeline

Scenario 1 - Dammexplosion i ångcentral
I riskanalysen dras slutsatsen att detta scenario kommer att leda till dödsfall bland personer
inne på AAKs anläggning som befinner sig i närheten av explosionen. Dock finns ingen risk
för att personer utanför anläggningen kommer att skadas.
Scenario 2 – Brand/explosion i fraktioneringen
En explosionsartad brand har tidigare inträffat i anläggningen. Sedan dess har genomgripande
förändringar gjorts för att höja säkerheten.
Konsekvensen av en brand kan leda till ammoniak utsläpp (se tidigare diskussion). Scenariot
kan leda till dödsfall bland personer som befinner sig inne i byggnaden.
Scenario 3 – Brand/explosion i extraktionen
I riskanalysen görs bedömningen att en brand i extraktionen kan leda till skador och dödsfall
bland personer som arbetar i byggnaden. Om antändning sker vid ett utsläpp från utblåset från
taket, kan branden eventuellt komma att sprida sig till angränsande byggnader.
Scenario 4 – Brand i pipeline
Gasol transporteras till anläggningen i en rörledning som gasfas. Konsekvenserna av ett
läckage och eventuell antändning har bedömts som små och lokala med hänsyn till
existerande säkerhetsfunktioner och de relativt låga flödena.
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Gasdepåer
I detta kapitel redogörs för två typer av gasdepåer som finns i kommunen, gasoldepåer samt
biogasdepåer.

Gasoldepåer
Gasol är ett varunamn som används för olika kolvätegasblandningar, oftast innehållande en
blandning av propan och butan.
Ett omfattande regelverk reglerar hur gasolen får hanteras och i vilka mängder. Beroende på
hanteringsförhållanden kan tillstånd för hanteringen krävas redan vid små volymer. Vid
yrkesmässig, publik verksamhet inomhus krävs exempelvis tillstånd för all gasol, från 0 liter
och uppåt. Vid övrig yrkesmässig verksamhet krävs tillstånd för 250 liter inomhus och 1000
liter utomhus. För hushållsbehov får man hantera upp till 60 liter utan tillstånd.
Räddningstjänsten utövar regelbunden tillsyn för att kontrollera att alla objekt som har
tillstånd och når upp till lagkraven.

Olycksrisk
Gasolen lagras och transporteras tryckkondenserad och är mycket brandfarlig. När en
tryckkondenserad gas släpps ut förångas den hastigt med en kraftig volymökning som följd
och ett lättantändligt gasmoln bildas. Då gasol är tyngre än luft har det också en tendens att
ansamlas i lågpunkter i terrängen, brunnar osv. där brännbar blandning kan uppstå.
Antändning av ett gasolutsläpp ger ett explosionsartat brandförlopp.
Sannolikheten för utsläpp av gasol är alltid störst vid själva hanteringen, antingen vid byte av
flaskor i gasolanläggningar eller vid lossning. Utsläppsstorleken begränsas då av behållarnas
volym. Sannolikheten för stora utsläpp föreligger då lossning sker från tankbil till cistern
eftersom stora volymer hanteras med högt flöde.

Skyddsavstånd
Avståndet från utsläppspunkten till den punkt där ett antänt gasmoln inte längre riskerar att ge
personskador varierar kraftigt med utsläppets storlek men kan i många fall bli upp till flera
hundra meter. Räddningstjänsten upprättar vid gasolutsläpp ett initialt riskområde på 300
meter tills utsläppets storlek har bedömts närmare.

Inventering
I Karlshamns kommun har ett stort antal tillstånd utfärdats för hantering av gasol. De flesta av
dessa gäller skolor som använder gasol i slöjdverksamheten och restauranger där gasolen
används för matlagning. Av de tillstånd som utfärdats utmärker sig, utöver industrierna med
farlig verksamhet, två depåer som gäller större lagringsvolymer. Dessa är E.ON gasolstation i
Svängsta och Hjelmbergs Järn AB i Karlshamn.
E.ON gasolstation i Svängsta består av en 94,5 m3 stor cistern som försörjer omkringliggande
industribyggnader med gasol för uppvärmning.
Hjelmbergs Järn AB har tillstånd för lagring av 2000 liter gasol (och dessutom 2 m3 acetylen)
i flaskor av varierande storlek. Flaskorna lagras i låsbara containers. Enligt SÄIFS 1998:7
skall avståndet mellan gasbehållare (gäller för 1000-4000 liter) vara:
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100 meter till svårutrymda lokaler*
25 meter till stor brandbelastning*
6 meter till byggnad i allmänhet*
*Med avskiljning i lägst brandteknisk klass EI 60 får avstånden minskas till hälften.

Analys
Ingen av ovanstående nämnda anläggningar har analyserats ur risksynpunkt. Med hjälp av en
riskanalys över gasolcisterner i Olofström (Riskutredning Gasollager – Olofström, E.ON Gas
Sverige AB, 2008-10-27) kan dock en viss generell riskbedömning göras.
Störst sannolikhet för utsläpp råder vid lossning från tankbil till cistern. Eftersom
lossningsutrustningen är försedd med automatiska säkerhetsanordningar som flödesvakt och
snabbavstängningsventil förväntas utsläpp från bristande slangkoppling eller slangbrott
begränsas inom en kort tidsrymd varför konsekvenserna i sin tur förväntas bli lindriga och
skyddsavstånden relativt korta. För ett utsläpp av gasol med en utsläppshastighet av 16,5 kg/s
under 10 s, kan antändbara gasblandningar uppkomma på ett avstånd av 60 meter från källan.
En antändning av ett sådant gasmoln kan resultera i brännskador på personer som befinner sig
upp till 100 meter från utsläppspunkten. Antänds utsläppet direkt, innan ett gasmoln har
hunnit breda ut sig, kommer antändningen att resultera i en jetflamma. Jetflamman kan ge
upphov till brännskador på hud, på ett avstånd av ca 70 meter från utsläppskällan i
jetriktningen och ca 50 meter vinkelrätt från jeten.

Med viss hänsyn tagen till osäkerheten kring förväntad utsläppsvolym kan ett utsläpp likt de
ovan beskrivna som antänds när gasmolnet är som störst (ej jetflamma) ge brännskador på
personer 75-100 meter från utsläppspunkten. Detta skyddsavstånd illustreras i kartbilden över
E.ON. gasolstation i Svängsta.
Vissa nyetableringar som exempelvis bostäder eller publika lokaler bör förläggas på längre
avstånd från cisternen än de generella avstånd som här presenteras med hänsyn till värre
händelseförlopp än de som tillgänglig riskanalys baseras på. Vid nyetablering i närheten av
gasolcisternen i Svängsta bör en fördjupad riskanalys utföras.
Ett eventuellt utsläpp från Hjelmbergs Järn ger sannolikt ett mindre riskområde eftersom
lagringsvolymen är uppdelad på ett antal mindre flaskor.
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100 m

Svängsta
E.ON gasolstation i Svängsta består av en cistern innehållande 94,5 m 3 gasol.
Det illustrerade riskområdets radie är ca 100 m.

Biogasdepå
Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material.
Gasen består i huvudsak av metan och lagras komprimerad. Gasen är lättare än luft och
doftlös om den inte är odöriserad.
Tankstationer för metangasdrivna fordon byggs i Sverige idag enligt Svenska Gasföreningens
Tankstationsanvisningar, TSA 06. TSA 06 är en anvisning framtagen av
fordonsgasbranschen som avser visa ett säkert sätt att bygga tankstationer för
metangasdrivna fordon som uppfyller lagstiftningens krav. Anvisningen har granskats av
berörda myndigheter (Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket,
Naturvårdsverket och MSB). För en tankstation som byggs och drivs enligt TSA 06 kan den
riskutredning som krävs enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor anses
vara gjord.

Inventering
På fastigheten Tegelbruket 1 på Korpadalsvägen finns en tankanläggning för tankning av
biogasdrivna fordon. Biogas kommer till anläggningen i mobila högtryckslager, där varje
högtryckslager innehåller 96 st. 80 liters stålflaskor. I kompressorbyggnaden finns en
kompressor samt ett inbyggt högtryckslager med 60 st. 80 liters flaskor. Den totala volymen
biogas som hanteras på anläggningen är 20 160 liter och samtliga flaskor är placerade i
containrar. Enheterna (flaskorna) har kopplats ihop till paket, i syfte att erhålla större volym.
Högsta trycket i flaskorna uppgår till 300 bar.
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Olycksrisk
Biogasen lagras komprimerad under mycket högt tryck. Störst risk vid lagring av flaskor i
containrar föreligger om containern utsätts för brand. Trycket i flaskorna kommer då att öka
vilket kan ge upphov till kärlsprängning. Till följd av detta kommer den brandfarliga gasen att
blandas med luft och eventuellt kan gas-luftblandningen antändas. Möjligt kan en BLEVE
uppstå under sådana omständigheter.
Risken för utsläpp av biogas inne i en container är mycket liten men kan inte uteslutas. Om
gasen strömmar ut kan explosiva luftblandningar uppstå inne i containern samt i containerns
omedelbara närhet på taket. Detta eftersom säkerhetsventilen mynnar där. Om någon
tändkälla skulle ge upphov till antändning av gas-luftblandningen är de mest troliga
konsekvenserna en jetflamma eller en gasmolnsexplosion, beroende på hur snabbt antändningen sker
och vidareutvecklas.

Det gynnsamma med biogas vid jämförelse med gasol är att gasen är lättare än luft och
därmed kommer att stiga vid ett eventuellt utsläpp. Dock kan gasen kylas ned vid expansion
från det höga trycket i flaskorna vilket kan leda till avkylning och en gas-luftblandning som
initialt är tyngre än luft.

Skyddsavstånd
Sannolikheten för något av de två nämnda scenarierna ovan är mycket liten. Nedan följer en
bedömning av skyddsavstånd vid de båda scenarierna samt de avståndsbestämmelser som
MSB föreskriver.
BLEVE
Om det föreligger risk för BLEVE kommer Räddningstjänsten att upprätta ett riskområde med
en radie på upp till 1 km.
Instängd gasmolnsexplosion
En brännbar blandning av luft och bränsle inne i containern innehåller i storleksordningen 3,4
- 10,1 m3 metangas. Vikten av denna volym är mellan 2,4 och 7,2 kg. Vilken effekt en
gasmolnsexplosion får inne i containern och eventuellt utanför är svår att avgöra och beror på
containerns konstruktion. En jämförelse har gjorts med en studie om vätgas. Studien visar
följande;
En perfekt blandning av luft och vätgas (5 kg) ger upphov till ett infallande tryck på ca
140 kPa, 5 meter från molnets centrum.

För att få ett begrepp om vilka tryck som uppstår ges exempel på vad en byggnad klarar av att
stå emot. Bärande ytterväggar kollapsar vid ett tryck på 200 kPa.
Således torde konsekvenserna av en gasmolnsexplosion inne i containern begränsas till
containern och dess omedelbara närhet. Osäkerheterna är dock stora och frågor som hur
flaskorna kommer påverkas av en sådan explosion och leda till ett värre förlopp måste
utredas.
Avståndsbestämmelser enligt Myndighetens för samhällsskydd och beredskap
Enligt MSB regleras avstånden från lagret med biogas till byggnader i föreskriften SÄIFS
2000:4, Sprängämnesinspektionens föreskrifter om cisterner, gasklockor, bergrum och
rörledningar för brandfarlig gas. Även om biogasen inte lagras i en cistern gäller denna
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föreskrift (Lars Synnerholm, MSB, 2010-08-31). Enligt denna föreskrift gäller följande
skyddsavstånd för en cistern på mellan 10-100 m3;
25 meter till byggnad i allmänhet, antändbart material eller brandfarlig verksamhet.
50 meter till anläggning/byggnad/område med stor brandbelastning
100 meter till svårutrymda lokaler (skolor, samlingslokaler, sjukhus och daghem)
*Med avskiljning i lägst brandteknisk klass EI 60 får avstånden minskas till hälften.

Dessutom gäller att avståndet mellan gaslagret och en väg med trafik som överstiger 2500
axelpar/dygn ska hållas avskild 25 m från gaslager och lossningsplats. Med en trafikskyddad
placering får avståndet minskas i förhållande till skyddet.
De avståndsbestämmelser som gäller mellan ledningarna (som går mellan lagret och
dispensern) och olika typer av byggnader/områden/anläggningar, finns angivna i
Tankstationsanvisningen TSA 06. Utgångspunkten är att det mesta som gäller avstånd kan
tolkas in i de avståndstabeller som finns i anvisningen. Dessa avstånd är baserade på
beräkningar om ömsesidig brandpåverkan som finns i föreskrifterna om brandfarlig gas i lös
behållare (SÄIFS 1998:7). Enligt SÄIFS 1998:7 gäller följande skyddsavstånd från anslutna
och oanslutna lösa behållare (för volym över 4000 liter):
25 meter till byggnad i allmänhet, antändbart material eller brandfarlig verksamhet
50 meter till anläggning/byggnad/område med stor brandbelastning
100 meter till svårutrymda lokaler

Analys
Biogasstationen på fastigheten Tegelbruket 1 är uppförd enligt Svenska Gasföreningens
anvisningar TSA 06. All elektrisk utrustning inom områden med risk för explosionsfarlig gas/luftblandning är besiktigad så att utrustningen uppfyller ATEX - direktivet.
Räddningstjänsten anser därmed att anläggningen uppfyller de krav som MSB ställer. Vid
nyetablering av bostäder, skolor, samlingslokaler, industrier och andra byggnader ska de
avståndsbestämmelser som regleras i SÄIFS 2000:4, SÄIFS 1998:7 samt TSA 06 följas. Om
sådana planer föreligger skall alltid kontakt tas med Räddningstjänsten.
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Bensinstationer
En bensinstation som är belägen inom tätbebyggt område skapar vissa problem för
omgivningen. Det finns risk för störningar i form av ofta förekommande nattlig trafik, avgaser
och ljusstörningar från strålkastare. Sett ur ett hälsoperspektiv så kan det nämnas att de
lättflyktiga kolväten som t.ex. bensen, som avgår från fordon vid tankning och påfyllning av
tankar ger en ökad risk för långsiktiga hälsoeffekter på människor. Det faktum att det
förekommer mycket småspill av bensin vid enskilda tankningstillfällen gör att marken under
en bensinstation påverkas negativt ur miljösynpunkt.

Olycksrisk
Med avseende på olyckor utgör en bensinstation en risk för både miljö, egendom och hälsa.
Den största risken för ett stort bensinspill är i samband med påfyllning av cistern från tankbil.
En bensinpöl avger brännbara gas-luftblandningar, som kan antändas mycket lätt.
Antändningen kan ske genom att gasblandningen kommer i kontakt med heta motordelar eller
från en glödande cigarett. Gas-luftblandningen är tyngre än luft och sprids gärna till lågt
liggande punkter. Den kan även spridas med vinden och antändas en bit ifrån själva
utsläppsplatsen.

Skyddsavstånd
Ett bensinutsläpp på 10 m³ på ett horisontellt underlag i samband med lossning av tankbil kan
ge en pöl på ca 300 m². Antänds bensinpölen kan flamhöjden bli uppåt 25 meter, vilket ger en
strålningsnivå på 16 kW/m² på 30 meters avstånd från branden (40 m från centrum). Detta ger
svåra brännskador på oskyddade kroppsdelar efter bara 5 sekunder.
Enligt Sprängämnesinspektionens författningssamling (SÄIFS1997:8) skall skyddsavståndet
mellan lossningsplats för tankbilsfordon och A-byggnad (bostad, samlingslokal, kontor,
servering, busshållsplats mm) vara minst 25 meter. Kommunen kan dock arbeta fram en egen
policy och besluta om ett längre skyddsavstånd.
Enligt Boverkets Allmänna råd (1995:5) om bättre plats för arbete rekommenderas ett
skyddsavstånd på 100 meter, där 50 meter motiveras av riskhänsyn och resterande
skyddsavståndet beror på buller, lukt, luftföroreningar och ljusstörningar.

Inventering
I Karlshamns kommun finns totalt 13 bensinstationer. Av dessa ligger 5 i Karlshamn, 4 i
Asarum, 2 i Mörrum, 1 i Svängsta och 1 i Pukavik. Position samt mängd brandfarlig vätska
som hanteras för respektive bensinstation finns presenterat på nästföljande sidor.
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2

Asarum

Nr 1
QSTAR - Asarum
Tillstånd samtidig hantering
Bensin
Diesel
E85
45
6
-

34

Bensinstationer

Asarum
2
3
4

5

6

Karlshamn

Nr 2
Tanka - Asarum
Tillstånd samtidig hantering
Bensin
Diesel
E85
260
15
10

Nr 3
St1 - Asarum
Tillstånd samtidig hantering
Bensin
Diesel
E85
25
15
10

Nr 4
Statoil - Janneberg
Tillstånd samtidig hantering
Bensin
Diesel
E85
67
34
15

Nr 5
Jet - Sölvesborgsvägen
Tillstånd samtidig hantering
Bensin
Diesel
E85
60
30
10

Preem Petroleum AB –
Sölvesborgsvägen
Tillstånd samtidig hantering
Bensin
Diesel
E85
40
Nr 6
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7

Karlshamn

8
9

Nr 7

Preem Petroleum AB –
Erikdahlbergsvägen. Karlshamn

Tillstånd samtidig hantering
Bensin
Diesel
60
20

E85
10

Nr 8

St1 – Hinseleden. Karlshamn

Tillstånd samtidig hantering
Bensin
Diesel
60
15

Statoil 123 – Österport.
Karlshamn
Tillstånd samtidig hantering
Bensin
Diesel
E85
40
30
10
Nr 9
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Mörrum
10
11

Preem Petroleum AB - Mörrum
Nr 10
Tillstånd samtidig hantering
Bensin
Diesel
E85
30
6
-

Din X - Mörrum
Nr 11
Tillstånd samtidig hantering
Bensin
Diesel
E85
12
8
-
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12

Nr 12
OK-Q8 AB - Svängsta
Tillstånd samtidig hantering
Bensin
Diesel
E85
40
3
-
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13

Nr 13
St1 - Pukavik
Tillstånd samtidig hantering
Bensin
Diesel
E85
17,5
7
-

Analys
Bensinstationer placerade i tätbebyggda områden utgör i sig själv en viss risk för
omgivningen. Den största risken kan dock vara transporterna av farligt gods till
bensinstationen, ofta på mindre lämpliga vägar.
Vid nyetablering av bensinstationer bör man därför eftersträva en placering utanför tätbebyggt
område, där drivmedelsleveranserna kan ske utan att man kör tankbilstransporter igenom
tätbebyggda områden.
Kommunen bör fastställa skyddsavstånd från bensinstationer till bostäder, skolor, kontor eller
liknande, som används vid nyetablering. Avstånden skall ta hänsyn till alla olycksrisker och
olägenheter som en bensinstation medför. Alternativet är att utföra en riskanalys i varje
enskilt fall.

39

Transporter av farligt gods på väg

Ammoniakanläggningar
Ammoniak används bl.a. som kylmedium i kyl- och frysanläggningar. Tidigare användes det i
mycket stor utsträckning till detta ändamål men har i takt med teknikutvecklingen bytts ut mot
andra ämnen som visat upp betydligt lägre hälsorisker och nästan lika hög effektivitet. I de
fall ammoniaken fortfarande används har anläggningarna ofta förfinats så pass att endast en
bråkdel av de tidigare mängderna behövs för att nå samma effekt. De industrier där ammoniak
förekommer tas ej upp i detta kapitel utan redovisas i kapitlet Anläggningar med farlig
verksamhet.

Olycksrisk
Ammoniak är en giftig och frätande gas som kraftigt påverkar andningsvägar och ögon.
Exponering kan resultera i svåra andningsbesvär, kraftig hosta och synsvårigheter. Höga
koncentrationer kan ge lungödem och permanenta ögonskador. Ammoniak har en låg
förnimbarhetsgräns vilket gör att man känner dess stickande lukt redan vid mycket låga och
ofarliga koncentrationer.
Ammoniak hanteras som vattenlösning eller som kondenserad gas. I gasform är den också en
brännbar gas som kan ge en explosiv blandning tillsammans med luft. Då ammoniak används
för att frysa isbanor som vid anläggningarna nedan förvaras det kondenserat i slutna system.
De flesta incidenter vid isbanor har inte orsakats av att utrustningen havererat utan av
mänskligt felhandlande vid servicearbeten.

Skyddsavstånd
Utsläpp av kondenserade gaser ger ofta mycket stora riskområden eftersom volymen ökar
häftigt då vätskan förgasas. Ammoniak ger generellt riskområden som i bästa fall stannar vid
ett par hundra meter men under ogynnsamma förhållanden kan sträcka sig kilometervis.
Riskområdena är naturligtvis starkt beroende av hur stor mängd vätska som släpps ut och
under vilken tidsrymd

Inventering
I Karlshamns kommun förekommer ammoniak i större mängder vid ett par industrier och vid
två isbanor. Industrierna redovisas i kapitlet Anläggningar med farlig verksamhet. Nedan
följer en redovisning av de två isbanorna och deras ammoniakanläggningar.

Väggarinken
Utomhusrinken vid Vägga idrottsplats byggdes 1966 och består av en gjuten betongplatta, en
sarg och ett kylsystem innehållande ca 3 ton ammoniak. Den större delen av volymen förvaras
i en cistern i ett fristående maskinrum i anslutning till rinken. Ammoniaken leds därifrån i ett
kulvertsystem till isbanan där den cirkulerar i ett rörsystem som gjutits in i betongplattan.
Anläggningen är belägen ca 50 meter från Väggahallen och ca 70 meter från närmsta
bostadshus. I närområdet finns även skola, förskola och badhus.
Anläggningen kan idag ses som gammalmodig. De flesta isbanor har numera betydligt
modernare och säkrare utformade anläggningar. Detta tillsammans med anläggningens
placering har gjort att man i kommunen vid ett par tillfällen de senare åren tittat närmare på
säkerheten vid anläggningen. Våren 2000 gjordes således en riskanalys som föregicks av en
omfattande besiktning av utrustningen. Besiktningen visade att anläggningen är i god
40

Transporter av farligt gods på väg

kondition och att sannolikheten för ett läckage därför är låg. Dessutom har den ett flertal
säkerhetsanordningar som gasvarnare/larm, nödstopp och vattensprinklers som kan hjälpa till
att begränsa effekten av ett utsläpp.
En olycka inträffade på anläggningen 2011. Utmattat material orsakade att en elmotors fäste
vibrerade sönder. Elmotorn vred sig och bröt av kopplingen till kylkompressorn. Metalldelar
lossnade och slungades iväg. Olyckan är ett tydligt tecken på att anläggningen måste rustas
upp alternativt tas ur bruk. För närvarande håller kommunen på att ta fram en ny riskanalys
för anläggningen, vilken ska vara klar under 2011. I riskanalysen ska kommunen beskriva
vilka åtgärder som måste vidtas för att anläggningen ska användas på ett säkert sätt.

Jössarinken
Jössarinken är en relativt modern ishall där läktare och VIP-loge omgärdar rinken. Ishallen
byggdes 1974 och täcker en yta på drygt 5000 m2. Vid evenemang rymmer den en publik om
ca 2000 personer.
Ishallen har en modern kylanläggning som endast innehåller ca 50 kg ammoniak.
Ammoniaken förvaras i ett ”maskinrum”, ett separat utrymme utanför ishallen och lämnar ej
detta utrymme. Istället är det saltlösning som kyls av ammoniaken och sedan cirkulerar under
isbanan för att i sin tur frysa isen. Maskinrummet som ammoniaken förvaras i är avskilt från
själva hallen vilket medför att ett eventuellt utsläpp ej skulle påverka personer som befinner
sig inne i ishallen. Dessutom är maskinrummet försett med nödventilation som aktiveras vid
ett läckage. Ett tyst gaslarm startar vid ca 200 ppm en fläkt som ventilerar ut ammoniaken till
det fria. Om koncentrationen når 400 ppm stannar ett automatiskt nödstopp hela
anläggningen.

Analys
Riskanalysen som gjordes 2000 över Väggarinken beskriver ett scenario med ett utsläpp av
200 kg ammoniak under normala väderförhållanden och med en källstyrka på 1,5 kg/s. Detta
kan ses som ett medelstort utsläpp och skulle ge en koncentration på 500 ppm ca 130 meter
från utsläppsplatsen. Denna koncentration ger oftast svåra retningar av ögon och
andningsorgan men inga bestående men så länge exponeringen understiger 1 timme.
Koncentrationen kan dock vara livsfarlig för känsliga personer som barn eller astmatiker.
Vid den senaste granskningen av riskanalysen, våren 2005, påpekade Räddningstjänsten att ett
scenario med något ogynnsammare förhållanden skulle ge ett betydligt sämre resultat.
Teknik- och Fritidsnämnden beslutade därför att en ny riskanalys skulle utföras. Denna skulle
redovisa konsekvenserna av ett riktigt stort utsläpp, ett s.k. ”worst case scenario”.
Resultaten av denna konsekvensutredning visar på att ett utsläpp av ca 1400 kg ammoniak ger
en koncentration av 750 ppm på ett avstånd av ca 300 meter från källan. Vid en koncentration
av 750 ppm blir näsa, hals och ögon mycket irriterade. Känsliga personer, såsom barn och
astmatiker, kan omkomma vid så hög koncentration. Vid ett utsläpp av 2500 kg, dvs. nästan
hela systemets volym, kommer samma koncentration att uppnås på ett avstånd av ca 600
meter från källan. Sannolikheten för ett så stort utsläpp är dock mycket liten.
Mot bakgrund av de två riskanalyserna gör Räddningstjänsten bedömningen att
detaljplanering av isrinkens närområde ska ske i samråd med Räddningstjänsten. Med
anledning av isrinkens skick samt närheten till befintliga skyddsvärda objekt är
Räddningstjänsten av uppfattningen att åtgärder måste vidtas för att kunna fortsätta bedriva
verksamheten.
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Ammoniakanläggningen vid Jössarinken utgör ingen större risk för personskador utanför
maskinrummet. Även om all ammoniak släpptes ut under kort tid är det en så pass liten volym
att skadliga koncentrationer endast skulle uppstå i maskinrummet och dess omedelbara närhet.

Riskområdet kring Väggarinkens ammoniakanläggning enligt riskanalysen från 2000. Skyddsavståndet (den
röda cirkeln) är 130 meter. Den yttersta cirkeln visar avståndet till 300 meter från ammoniakanläggningen.
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Upplag av explosiva varor
Till explosiva varor hänförs varor som består av eller innehåller explosiva ämnen. Explosiva
ämnen är antingen fasta eller flytande ämnen eller blandningar av sådana ämnen som kan
bringas till snabb kemisk reaktion, där energi frigörs i form av tryckvolymarbete eller värme.
Explosiva varor delas in i huvudslagen krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel,
tändämnen och pyrotekniska varor.
Förvaringsutrymmen för explosiva varor får finnas i utrymmen för förvaring på plats i form
av:
friliggande förråd
utrymme i byggnad men annan verksamhet
utrymmen i mark, och
utrymmen i bostad, samt
förvaring på tillfällig plats vid:
anläggningsarbete ovan mark, och
anläggningsarbete i mark
Tillåtna mängder i förvaringsutrymmen på fast plats samt i förvaringsutrymmen på tillfällig
plats regleras i MSBFS 2010:5 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter
om förvaring av explosiva varor). Mängden varierar beroende på den explosiva
varans/varornas farlighet (riskgrupp). Exempelvis får det maximalt förvaras 60 kg i riskgrupp
1.1. och 1.5 i friliggande förråd inom tättbebyggt samhälle. Om det finns flera förråd på
platsen beaktas inbördes avstånd.
För att få hantera eller förvara explosiva varor krävs tillstånd från Kommunen. Kommunen
utövar därefter tillsyn över att gällande lagstiftning och regelverk efterföljs.

Olycksrisk
En explosion genererar ett övertryck som kan ge upphov till skador på byggnader och andra
stumma konstruktioner. Den kan även ge upphov till splitter som skadar människor och i
värsta fall leder till dödsfall.

Skyddsavstånd
Skyddsavstånd finns framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och
regleras i MSBFS 2010:5. Avståndstabeller som anger skyddsavstånd finns att tillgå i
bilagorna till ovan angivna föreskrift. Skyddsavstånden är kraftigt varierande beroende på
slag och mängd av explosiv vara (riskgrupp och nettovikt), typ av skyddsobjekt samt
förekomst av naturligt skydd mellan förvaringsutrymmet och skyddsobjektet/-en.
Skyddsavstånd kan också beräknas utifrån det som framkommit vid en riskutredning.
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Inventering
I Karlshamns kommun finns vid revideringen av denna riskanalys 17 tillstånd utfärdade för
innehav, förvärv och förvaring av explosiva varor. Två av dessa tillstånd avser
upplagsmagasin. Nedan redovisas de förvaringsplatser med tillhörande riskavstånd för de
objekt i Karlshamns kommun vilka klassas som upplagsmagasin för explosiv vara (ej
handvapenammunition).

NCC Roads AB Sverige Sydväst
NCC Roads har två upplagsmagasin för explosiv vara på Stärnö i Karlshamn. Tillståndet
gäller till och med 2011-12-31.
Upplagsplats A (se karta nästa sida)
I upplagsmagasin A har NCC Roads endast tillstånd att förvara 125 kg sprängmedel i klass
1.1 eller 1.5 alternativt 130 kg sprängmedel klass 1.2. Detta eftersom avståndet till närmsta
skyddsobjekt (transformatorstation) endast är 150 meter. Transformatorstationer är
skyddsobjekt i huvudgrupp I, för vilka riskavstånden är som längst. Andra skyddsobjekt i
samma huvudgrupp är exempelvis grupp av bostadshus, byggnad eller plats där folk
uppehåller sig samt trafikled. För skyddsobjekt i huvudgrupp II och huvudgrupp III,
exempelvis enstaka bostadshus, gäller kortare avstånd.
Upplagsplats B (se karta nästa sida)
Vid upplagsplats B förvaras sprängämnen i tre skilda förvaringsutrymmen. Tillståndet medger
förvaring av 12 000 kg sprängämne i det ena förrådet, 2 500 kg sprängämne i det andra
förrådet samt 4 000 kg sprängämne och 10 000 sprängkapslar i det tredje förrådet.
Skyddsavstånden för ett sådant upplag blir enligt MSBFS 2010:5 (räknat på 12 000 kg);
Utan skydd
687 meter till grupp av bostadshus, byggnad eller plats där folk uppehåller sig eller
trafikled (allmänt trafikerad väg, järnväg eller farled).
657 meter till enstaka mindre bostadshus
206 meter till annan byggnad eller trafikled med måttlig trafiktäthet (oavsett skydd).
Med gott skydd
344 meter till grupp av bostadshus, byggnad eller plats där folk uppehåller sig eller
trafikled (allmänt trafikerad väg, järnväg eller farled).
329 meter till enstaka mindre bostadshus
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150 m

A

687 m

B

344 m
686 m

Skyddsavstånd för sprängämnesupplag på Stärnö (svart cirkel med gott skydd och grå cirkel utan skydd).

Schweden Split AB
Schweden Split AB har ett upplagsmagasin för explosiv vara i Stilleryd. Tillståndet för
upplagsmagasinet i Stilleryd gäller till och med 2012-08-31.
Upplagsplats C (se karta)
Tillstånd att förvara 20 000 kg sprängämne, 200 kg detonerande stubin samt 20 000
sprängkapslar. Skyddsavstånden för ett sådant upplag blir enligt MSBFS 2010:5;
Utan skydd
814 meter till grupp av bostadshus, byggnad eller plats där folk uppehåller sig eller
trafikled (allmänt trafikerad väg, järnväg eller farled).
814 meter till enstaka mindre bostadshus
244 meter till annan byggnad eller trafikled med måttlig trafiktäthet (oavsett skydd).
Med gott skydd
407 meter till grupp av bostadshus, byggnad eller plats där folk uppehåller sig eller
trafikled (allmänt trafikerad väg, järnväg eller farled).
407 meter till enstaka mindre bostadshus
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814 m

407 m
240 m
120 m

C

Skyddsavstånd för sprängämnesupplag i Stilleryd (svart cirkel med gott skydd och grå cirkel utan skydd).
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Transporter av farligt gods på väg och järnväg
I detta kapitel redogörs för risker förknippade med transport av farligt gods på väg och
järnväg. En kartläggning av farligt gods transporter på väg inom kommunen har inte
genomförts. Däremot har Räddningstjänsten kartlagt vilka ämnen som transporteras till och
från industrierna i kommunen samt hur mycket. Eftersom vägtransporterna nästan uteslutande
går till industrierna samt till bensinstationerna kan denna kartläggning, tillsvidare, ge en
fingervisning om vad som transporteras på vägarna och i vilken omfattning. För tillfälligt
driver Länsstyrelsen ett projekt som avser att kartlägga transporterna av farligt gods till sjöss.
Detta projekt omfattar även transporeter av farligt gods på väg och järnväg. Förhoppningsvis
kommer Räddningstjänsten, vid revidering av denna riskanalys, att kunna använda denna
kartläggning.

Vägtransporter av farligt gods
En farligt godsled utgör en betydande risk för dess omgivning, både för människor och för
miljön. En olycka med farligt gods påverkar omgivningen på olika sätt beroende på vilken typ
av gods som är inblandat och var olyckan inträffar. Det farliga godset delas in i 9 grupper
enligt nedan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Explosiva varor
Gaser
Brandfarliga vätskor
Brandfarliga fasta ämnen
Oxiderande ämnen eller organiska peroxider
Giftiga ämnen
Radioaktiva ämnen
Frätande ämnen
Övriga farliga ämnen

Olycksrisk
Främst bör tanktransporter uppmärksammas på grund av den stora mängden farligt ämne.
Ämnen som transporteras i tankbil är framför allt brandfarliga vätskor (3), gaser (2), och
frätande ämnen (8). Huvuddelen (ca 80 %) av alla tankbilstransporter med farligt gods i
Sverige utgörs av petroleumprodukter (bensin, diesel och eldningsolja). Tanktransporter med
petroleumprodukter bör särskilt beaktas dels pga. stor transportvolym men framför allt pga.
tunnväggiga tankar som lätt kan springa läck vid en olycka.
En tankbilsolycka kan ge en direkt påverkan på människor i form av frätskador,
förgiftningsskador, brännskador eller tryckskador. En olycka kan även ge en indirekt
påverkan genom att exempelvis dricksvattenförsörjningen slås ut.

Skyddsavstånd
Det är omöjligt att vid samhällsplaneringen skapa tillräckligt stora skyddsavstånd för alla
typer av farligt godsolyckor. Detta då avstånden skulle bli alltför stora. En olycka med tankbil
lastad med tryckkondenserad giftig gas kan exempelvis i värsta fall generera riskavstånd på
upp till 3 km.
Ett skyddsområde skall verka skadebegränsande genom att förhindra skador på människor vid
händelse av de mest sannolika olyckorna. Det finns inga vedertagna skyddsavstånd för farligt
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godsleder. Länsstyrelsen i Stockholm har dock tagit fram rekommenderade skyddsavstånd för
ny bebyggelse intill vägar med transport av farligt gods (Riskhänsyn vid ny bebyggelse, 2000)
enligt nedan:


Inom 100 meter från transportled för farligt gods ska risksituationen bedömas vid
exploatering. Det är inte lämpligt att förlägga känslig bebyggelse såsom bostäder,
sjukhus, vårdlokaler, daghem och skolor i direkt anslutning till transportleder för
farligt gods.



25 meter byggnadsfritt bör lämnas närmast transportleden. Detta för att undvika risker
förknippade med avåkning och olyckor med petroleumprodukter.



Längs vägar för farligt gods bör tät kontorsbebyggelse närmare än 40 meter från
vägkant och sammanhållande bostadsbebyggelse inom 75 meter från dessa undvikas.
Även om avstånden hålls kan ändå särskilda krav behöva ställas på bebyggelsens
utformning. Längs de sekundära transportlederna för farligt gods, där endast enstaka
bensintransporter sker, kan kortare avstånd tillämpas.



Personintensiva verksamheter bör inte förläggas närmare än 75 meter från en
transportled för farligt gods om de kommer att inrymma människor som kan ha svårt
att snabbt genomföra en utrymning. Även om avstånden hålls kan ändå särskilda krav
behöva ställas på bebyggelsens utformning.

Minimiavstånd kring transportleder för farligt gods på väg, hämtad från rapporten” Riskhänsyn vid ny
bebyggelse”, Länsstyrelsen Stockholm

Inventering
Det exakta antalet farligt godstransporter på vägar som förekommer inom Karlshamns
kommun är okänt. En del av transporterna passerar bara igenom på E22 eller på andra större
vägar utan att någon i kommunen får kännedom om detta. Många transporter går dock till och
från de större industrierna i södra delen av kommunen. En del av transporterna går även till
bensinstationerna i kommunen (se avsnittet med bensinstationer).

Dricksvattenförsörjning
1994 slogs dricksvattenförsörjningen för stora delar av Karlshamns kommun ut. Detta på
grund av att en tankbil med miljödiesel körde av riksväg 29 och läckte ut all diesel rakt ner i
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Mieån som står i direktkontakt med Karlshamns mest betydelsefulla dricksvattentäkt i
Långasjön.
Riksväg 29 har sedan dess (2004) fått en ny sträckning, där den tidigare gick intill Mieån. Den
nya delen av 29:an har även försetts med ytterligare skydd. I Mieåns tillrinningsområde är
dikena tätade med olika material som gummiduk eller morän, beroende på
tillrinningshastigheten till Mieån. Dikena mynnar ut i små dammar med dammluckor som går
att stänga vid en eventuell tankbilsolycka med farligt gods. Insatsplan (2010) finns framtagen
för åtgärder vid en eventuell tankbilsolycka på nya riksväg 29.

Ny sträckning av riksväg 29 längre ifrån Mieån med utmärkning av
tätningsskikt, uppsamlingsbrunnar m.m.

Farligt godstransporter till industrier
Fem företag är upphov till nästan all transport av farligt gods på väg till och från Karlshamn.
Dessa är Aarhus Karlshamn AB, Södra Cell Mörrum, Karlshamn Kraft, E.ON Gas Sverige
AB och Preem Petroleum AB. Nedan redovisas ungefärliga siffror för den årliga transporten
(2009) av farligt gods till och från dessa företag.
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Aarhus Karlshamn AB
Den årliga förbrukningen av farligt gods som kommer på väg till Aarhus Karlshamn AB är:
1250 ton Svavelsyra (98 %) (1100 ton 2005)
2000 ton Natriumhydroxid (33 %) (1820 ton 2005)
170 ton Fosforsyra (100 ton 2005)
100 ton Hexan (80 ton 2005)
11 ton Aceton (13 ton 2005)
Godset kommer från E22 och vidare via Oljehamnsvägen. Merparten kör därefter in på
Hinseleden, genom Hinsetunneln och igenom vakten på företaget, medan ett fåtal kör in
”bakvägen” direkt från Oljehamnsvägen.
Södra Cell Mörrum
Den årliga förbrukningen av farligt gods som kommer på väg och järnväg till Södra Cell
Mörrum kan variera något. Nedan presenteras den faktiska förbrukningen år 2010:
11 908 ton Natriumhydroxid
8 455 ton Väteperoxid
0,5 ton Natriumhypoklorit
458 ton Dissolvine innehållande komplexbildare EDTA
1 896 ton Magnesiumsulfat
64 ton Fosforsyra
11 402 ton Svavelsyra
Godset kommer i huvudsak via järnväg. Bilar kommer från E22 och körs därefter in via
Byggesvägen.
Karlshamn Kraft AB
Den årliga förbrukningen av farligt gods som kommer på väg och järnväg till Karlshamn
Kraft är:
Ca 40 ton Natriumhydroxid
Ca 40 ton Saltsyra
Ca 80 ton Ammoniak
Natriumhydroxid och saltsyra kommer österifrån på E22 och körs därefter via
Oljehamnsvägen och vidare på Munkahusvägen.
Ammoniak fraktas normalt på järnväg men möjlighet att lossa från bil finns.
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E22

E22
R29

Byggesvägen

Oljehamnsvägen
Munkahusvägen
Hinseleden

Farligt godsleder med hög trafik i södra Karlshamns kommun
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E.ON Gas Sverige AB
E.ON Gas i Oxhaga levererar årligen på väg:
55 000 - 60 000 ton gasol
och på järnväg:
– 5000 – 10 000 ton gasol
Den årliga förbrukningen av farligt gods som kommer på väg till anläggningen är ca 40 ton
metanol.
Leveransen går via Munkahusvägen och vidare till Oljehamnsvägen. Därifrån går:
47 % västerut på E22
6 % österut på E22
26 % på väg 126
21 % på väg 29

R126

R29

Farligt godsleder med hög trafik i norra Karlshamns kommun

Preem Petroleum AB i Oljehamnen
Preem Petroleum AB levererar årligen:
410 000 m³ petroleumprodukter (bensin, diesel och eldningsolja)
Leveranserna går via Oljehamnsvägen vidare till bensinstationer och olika oljeeldade
panncentraler i sydöstra Sverige.

52

Transporter av farligt gods på väg

Karlshamns Hamn AB i Oljehamnen
Karlshamns Hamn AB levererar årligen:
20 000 m3 metanol
50 000 m3 natriumhydroxid

Analys
Farligt godstrafiken i och genom Karlshamns kommun är relativt stor. Denna trafik har ökat
sedan 2005 och tenderar även att öka med åren. Detta medför att sannolikheten för en olycka
med farligt gods blir större med åren.
Farliga vägavsnitt på leder för farligt gods, som korsningar med dålig sikt, skarpa kurvor
o.s.v., bör identifieras och åtgärdas för att minimera sannolikheten för farligt godsolyckor. De
leder för farligt gods som går genom tätbefolkade områden bör på sikt dras om så att trafiken
inte går igenom tätbebyggda områden. Vid den fysiska planeringen bör man använda sig av
minimiavstånd mellan farligt godsled och olika typer av objekt, liknande de som
Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram.
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Järnvägstransporter av farligt gods
Transporter av farligt gods på järnväg innebär naturligtvis liknande risker som då det
transporteras längs våra vägar. De positiva skillnaderna med järnvägstransporter är att det
farliga godset verkligen är bundet till järnvägen och att tågen i betydligt mindre utsträckning
berörs av risker kring mänskligt felhandlande. Tågföraren kan inte av en ingivelse ta en
genväg genom ett bostadsområde och ett par sekunders bristande uppmärksamhet leder inte
lika ofta till allvarliga olyckor som det gör i vägtrafiken. Ett tåg drabbas inte heller i samma
utsträckning av medtrafikanters misstag. De negativa skillnaderna är att farligt gods på
järnväg som regel fraktas i större volymer och att det ofta är farligare ämnen (vissa ämnen
fraktas nästan enbart på järnväg eftersom det anses säkrare).

Olycksrisk
Vid en olycka med transport av farligt gods på järnväg är det främst de stora tankvagnarna
som utgör en större risk för allmänheten. Tankvagnarna innehåller oftast brandfarliga vätskor
(farlighetsnummer 3), tryckkondenserade gaser (2) eller frätande ämnen (8). Olycksriskerna
längs järnvägen kan sammanfattas i tre kategorier:
–

Kollisioner – den vanligaste olyckstypen där rälsbunden trafik är inblandad är
kollisioner vid plankorsningar (enligt riskanalys som upprättats 2003, i
samband med elektrifiering av Blekinge Kustbana). Vid dessa kommer andra
trafikanters misstag in i bilden och olycksrisken ökar. Kollisioner med annan
spårbunden trafik är betydligt mer sällsynt mycket tack vare väl utbyggda
övervakningssystem.

–

Urspårningar – kan naturligtvis i många fall vara en följd av en kollision eller
sammanstötning men är vanligast förekommande vid rangering. Vid de senare
tillfällena är hastigheten oftast mycket låg och skadorna blir därför sällan så
allvarliga. Det är främst de tunnväggiga tankarna för vätskor vid
atmosfärstryck som då riskerar att springa läck.

–

Brand – kan antingen påverka farligt gods i intilliggande vagnar eller uppstå i
det farliga godset. Brandpåverkade tankvagnar med tryckkondenserad gas kan
ge störst konsekvenser då ämnet förångas och trycket stiger. Tanken kan då
rämna med ett totalutsläpp som följd och om gasen dessutom är brännbar kan
en brand/explosion få enorm skadeverkan.

I den riskanalys som gjorts inför elektrifieringen av Blekinge Kustbana presenteras
sannolikhetsberäkningar för att godståg skall drabbas av urspårning, kollision eller brand.
Någon av dessa olyckstyper beräknas inträffa en gång per 2 700 år och kilometer.
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Skyddsavstånd
Vissa av de ämnen som fraktas längs järnvägen kan vid en olycka orsaka gasmoln som är
direkt skadliga på upp till 3 km från olycksplatsen. Sannolikheten för ett sådant scenario är
dock oftast mycket låg och vid samhällsplanering anses det därför som ohållbart att förlägga
all järnväg och bebyggelse med ett inbördes avstånd om flera kilometer med hänsyn till
olyckor med farligt gods. Det är oftast de mer sannolika olyckorna och de riskavstånd som
dessa blir upphov till som är dimensionerande för skyddsavstånd mellan järnväg och
bebyggelse. Ett av de bättre exemplen på utarbetade rekommendationer för skyddsavstånd
kan hämtas från Länsstyrelsen i Stockholm och skriften ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse,
2000”:
Inom 100 meter från järnväg skall risksituationen bedömas vid exploatering.
25 meter närmast järnvägen bör lämnas byggnadsfritt. Detta för att klara risker
förknippade med urspårning av ett tåg och olyckor med petroleumprodukter, vilket är
det dominerande transportslaget av farligt gods.
Längs järnvägar tillåts tät och stabil kontorsbebyggelse ända fram till 25 meter från
järnvägen och sammanhållen bostadsbebyggelse medges fram till 50 meter från den.
Även om avstånden hålls kan särskilda krav behöva ställas på bebyggelsens
utformning.
Personintensiva verksamheter bör inte förläggas närmare än 50 meter från järnvägen
om de kommer att inrymma människor som kan ha svårt att snabbt genomföra en
utrymning eller sätta sig i säkerhet. Även om avstånden hålls kan särskilda krav
behöva ställas på bebyggelsens utformning.

Minimiavstånd till järnväg där farligt gods transporteras, hämtad från rapporten” Riskhänsyn vid ny
bebyggelse”, Länsstyrelsen Stockholm
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Inventering
För att kartlägga flödet av farligt gods längs Blekinge kustbana får statistiskt material
inhämtas från flera olika håll. Resultatet innehåller vissa osäkerheter men ger en god
fingervisning om vilka ämnen som dominerar och vilka mängder som transporteras.
Uppgifterna som presenteras i denna rapport är inhämtade från Green Cargo som är den klart
dominerande transportören längs järnvägen och från de större industrierna i kommunen som
får kemikalier levererade via järnvägen.

Kustbanans sträckning genom Karlshamns kommun med industrispår till fr. v. Södra Cell Mörrum,
Stillerydshamnen, E.ON Gas/Karlshamns Hamn vid Oxhaga Nabb, Karlshamn Kraft AB och Aarhus Karlshamn
AB.

Det farliga godset kommer som regel in i kommunen västerifrån och transporteras ut till
industrierna efter rangering i Karlshamn. Järnvägens utformning i förhållande till
industriernas placering då rapporten reviderades innebär att allt farligt gods transporteras in i
centrala Karlshamn för rangering och att inget farligt gods transporteras öster om Karlshamn
inom kommunens gränser. Förslag finns framtaget som placerar rangeringen i
Stillerydshamnen men vid revidering av denna riskanalys har inget beslut tagits.
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Ämnen som transporteras på Blekinge kustbana
Transportfrekvensen varierar mycket beroende på vilka perioder man hämtar statistiken ifrån
(industrierna har perioder under året som är intensivare än andra). Istället för att räkna fram
ett medeltal som i vissa fall kan bli helt missvisande presenteras här mängderna i de intervall
som de vanligtvis håller sig inom. Siffrorna i tabellen nedan avser 2010, siffrorna inom
parentes avser 2005.
Ämne
Vagnar/månad
Svavelsyra, H2SO4 (UN-nr 1830), starkt frätande lösning som också
10-20 (10-20)
benämns Batterisyra.
Väteperoxid, H2O2 (UN-nr 2014 och 2015), starkt oxiderande och frätande 15-20 (10-20)
lösning som också benämns Vätesuperoxid.
Natriumklorat, ClO3Na (UN-nr 1495), oxiderande fast ämne som vid
5-10 (5-15)
blandning med brännbara ämnen blir explosiv.
Etanol, Etanollösning, C2H5OH (UN-nr 1170), mycket brandfarlig vätska
0-1
Ammoniak, NH3 (UN-nr varierar beroende på koncentration), giftig och
0-1 (0-5)
frätande gas som hanteras kondenserad eller som vattenlösning. Kan
producera riskområden på flera hundra meter.
Kolvätegasblandning, kondenserad n.o.s, (UN-nr 1965), benämns gasol 10-15 (-)
handelsnamn för kondenserade petroleumgaser. Kondenserad gas som är
mycket brännbar.

Analys
Inför elektrifieringen av Blekinge Kustbana presenterades en riskanalys. Där anges
sannolikheten för att ett godståg skall drabbas av urspårning, kollision eller brand vara ca
3,65×10-4 per km järnväg. Detta innebär att för varje kilometer järnväg längs kustbanan kan
man förvänta sig att en sådan olycka inträffar en gång på lite drygt 2700 år. I Karlshamns
kommun sträcker sig kustbanan med industrispår ca 20 km vilket i sin tur innebär att man
inom kommungränserna kan förvänta sig att urspårning, kollision eller brand drabbar ett
godståg en gång på ca 135 år. Dessa siffror tar visserligen ingen hänsyn till godstyp (det
behöver ju inte nödvändigtvis vara farligt gods på de vagnar som spårar ur) eller säger något
om förväntade skador. Huruvida den framräknade sannolikheten skall bedömas som
acceptabel eller ej bör dock fastställas.
Förutom de rekommenderade avstånd som presenterats tidigare bör särskild hänsyn tas till två
företeelser med utmärkande hög olycksfrekvens:
1. Rangering i stadsbebyggelse – Kombinationen stadsbebyggelse och rangering av
farligt gods kan redan utan djupare analys sägas vara en olämplig kombination.
Särskild hänsyn bör tas till vilka verksamheter som nyetableras i närheten av
rangerbangården. Svårutrymda lokaler/verksamheter som äldreboende o.d. skall
således förläggas på annan lämpligare plats. Den enda i längden hållbara lösningen är
att flytta ut rangeringen från staden till en mer enskild plats.
2. Plankorsningar – Den klart vanligaste olyckstypen där spårbunden trafik är
inblandad är kollisioner där järnvägstrafik och biltrafik korsar varandra. Vid
nyetablering vid plankorsningar bör särskild hänsyn tas till avståndet mellan järnväg
och byggnader där människor uppehåller sig.
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Badanläggningar (klor och andra kemikalier)
För rening och pH-reglering av simbassänger används kemikalier i stor utsträckning. Oftast
sker reningen med hjälp av klor i olika sammansättningar men även brom och väteperoxid
kan användas.

Olycksrisk
Klor är en giftig och frätande gas som vid högre koncentrationer irriterar ögonen,
andningsorganen och huden. När klor används som desinfektionsmedel i badvatten tillförs det
oftast i form av natriumhypoklorit i lösning eller pulverform. Detta är en hantering som är
betydligt mindre riskfylld än den rena klorgas som tidigare var vanligt förekommande.
Olyckor med klor vid badanläggningar är dock ständigt återkommande i den nationella
statistiken. Oftast handlar det om utsläpp till följd av mänskligt felhandlande. Detta kan vara
felkopplingar vid påfyllning av behållare eller feldoseringar i reningsprocessen.

Skyddsavstånd
Klorgas är 2,5 gånger tyngre än luft vilket innebär att när ett överskott av klor kommer ut i
bassängen lägger det sig som ett täcke över vattenytan, väl invallat av bassängkanterna. Det är
således de som befinner sig i bassängen som drabbas värst av ett sådant utsläpp men även
övriga personer som befinner sig i bassängens omedelbara närhet kan få irritationer i ögon
och andningsorgan. När utsläppet sker inomhus och kan klorgasen spridas via
ventilationskanalerna. I dessa fall drabbas alla i de berörda utrymmena likvärdigt.

Inventering
I Karlshamns kommun finns fem kända badanläggningar som använder natriumhypoklorit
som desinfektionsmedel:
Väggabadet, Karlshamn – som mest 5500 liter natriumhypoklorit och 800 liter
saltsyra.
Svängstabadet, Svängsta – som mest 1800 liter natriumhypoklorit och 600 liter
svavelsyra i 20 liters dunkar. Hanteringen av dunkar ökar risken för olyckor men de
begränsade mängderna begränsar också konsekvenserna av en olycka.
Lindemohemmet, Asarum – som mest 150 liter natriumhypoklorit och 25 liter
svavelsyra.
Scandic Hotel, Karlshamn – som mest 30 liter natriumhypoklorit och 10 liter
svavelsyra.
Blekingesjukhuset, Karlshamn – som mest ca 50 liter svavelsyra och 150 liter
natriumhypoklorit. På sjukhuset förvaras även 19 % väteperoxid i 6 stycken 25-liters
dunkar.
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Analys
I rapporter från tidigare klorolyckor berättas att de badande drabbats av utsläppet antingen via
badvattnet eller via ventilationen och blivit tvungna att uppsöka sjukhus för läkarvård.
Skadorna har dock i de flesta rapporterade fallen varit lindriga. Antalet rapporterade olyckor
och deras utfall tyder på att risken för bestående men vid dessa utsläpp är liten utan att
förringa de drabbades obehag.
Väteperoxid är enligt MSB:s informationsbank frätande vid direktkontakt men hur 19 % -ig
väteperoxid påverkar vid inandning är oklart. Inga rapporter har hittats om olyckor med
väteperoxid i samband med rening av badbassänger. Riskerna vid överdosering har ej
analyserats.
Ingen utanför anläggningarna hotas vid eventuella kemikalieolyckor.

59

Översvämningsområden

Gasledningar med brandfarlig gas
Gasledningar utgör en risk som bör beaktas vid samhällsplaneringen. Risken är som störst vid
själva anläggningsarbetet, då det förekommer mycket grävningsarbeten.

Olycksrisk
Största olycksrisken är att en gasledning med brandfarlig gas penetreras vid grävningsarbete.
Brandfarlig gas strömmar då ut och kan antändas av en gnista från exempelvis grävmaskinen.
Gaser som är tyngre än luft kan även förflytta sig längs med marken och samlas i lågt belägna
platser som brunnar eller källare, för att senare antändas av en gnista, med ett mycket häftigt
brandförlopp som följd. Skador på både människor och egendom kan förekomma vid liknande
scenarier.

Skyddsavstånd (ledning i mark)
Gasledning i mark med naturgas, gasol och biogas ska vara förlagd på sådant djup och med
sådana avstånd från förväntade grävningsaktiviteter att den har gott skydd mot yttre påverkan
och är märkt till skydd mot pågrävning. I de fall då gasledningarnas övertryck understiger 4
bar ska skyddsavstånden minst uppfylla de krav som ställs av Svenska Gasföreningen i
Energigasnormen. Följande skyddsavstånd gäller:
På landet: 12,5 meter mellan gasledning och byggnad eller område med förväntad
grävningsaktivitet (EGN).
I tätort: 2 meter mellan gasledning och byggnad eller område med förväntad
grävningsaktivitet (EGN)
För naturgasledningar (ledningar med övervägande andel metangas) med ett tryck som
överstiger 4 bar, gäller följande (MSBFS 2009:7);
Skyddsavståndet från ledning till byggnad eller till närmaste gräns för område med
förväntade grävningsaktiviteter vara minst 25 m. Vidare gäller att avståndet till brandeller explosionsfarlig industri skall vara minst 50 m. Avståndet mellan ledning i mark
parallell med allmän väg eller annan väg med stark trafik skall vara minst 12 m.
Skyddsavstånd enligt MSBFS 2009:7 gäller även för ledningar med annan brandfarlig gas
som exempelvis gasol om ledningens tryck överstiger 4 bar.
Avstånden som anges ska bidra till att risken för pågrävning av rörledningar i mark begränsas.

Inventering
I Karlshamns kommun finns tre gasledningar i mark som sträcker sig utanför själva
förbrukningsanläggningen. En av dessa är en gasolledning mellan E.ON gasolterminal i
Oxhaga och Aarhus Karlshamn AB. Den andra är en deponigasledning från
avfallsanläggningen i Mörrum till IFÖ Sanitär och Persgården i Mörrum. Den tredje är en
gasolledning från gasoldepån i Svängsta till de intilliggande anläggningarna ABU och Halda.
Gasolledning mellan E.ON Gas Sverige AB och Aarhus Karlshamn AB
Gasledningen som går mellan gasolterminalen i Oxhaga och Aarhus Karlshamn AB innehåller
gasol med ett övertryck på ca 1,5 bar. Gasolen används till energiutvinning av olika slag.
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Ledningen är utförd av PE-material godkänt för 4 bars övertryck och i enlighet med gällande
krav och normer. Ledningens förläggningsdjup är minst 1,0 m. Ledningen är inmätt och
markerad på ledningskartor samt utmärkt i terrängen med skyltar vid korsningar med vägar.

Ungefärlig sträckning av gasolledningen mellan E.ON Gas och Aarhus Karlshamn AB.

Deponigasledning vid Perstorps avfallsanläggning
Vid avfallsanläggningen i utkanten av Mörrum utvinner man deponigas från deponin.
Deponigas har en sammansättning enligt följande:
metan 40-50 %, koldioxid 30-40 %, kväve 5-20 %, syre < 3 %.
Deponigas sugs ut ur upplaget via gasbrunnar och gasdräner. Från varje gasbrunn och gasdrän
leds gasen i separata ledningar till reglerstationer där regleringen av uttaget från varje
uttagspunkt sker. Reglerstationerna omfattar dels reglerrummet i anslutning till fläktstationen
och dels två reglerskåp på upplagets södra område. Det erforderliga undertrycket för
utsugning av gasen ur upplaget erhålls med hjälp av fläktar i en fläktstation. Dessa ombesörjer
även det övertryck i distributionsledningen, ca 0,25 bar, som krävs för transport av gasen till
såväl avfallsupplagets interna panncentral som till panncentralerna på Persgården och IFÖ.
Distributionsledningen är utförd av PE-material godkänt för 4 bars övertryck och i enlighet
med gällande krav och normer. Vid anläggningen av ledningen har hänsyn tagits till krav på
skyddsavstånd till byggnader och andra markförlagda ledningar. Ledningens förläggningsdjup
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är minst 1,0 m. Ledningen är inmätt och markerad på ledningskartor samt utmärkt i terrängen
med skyltar vid korsningar med vägar.

Persgården

IFÖ

Ungefärlig sträckning av deponigasledningen i Mörrum

Gasolledningen i Svängsta
Gasolledningen i Svängsta löper dels mellan gasoldepån som är belägen på fastigheten
Öjavad 2:204 och Haldafabriken belägen på fastigheten Öjavad 2:187, dels mellan gasoldepån
och ABU beläget på östra sidan om Mörrumsån (se skiss nedan). Gasledningen är utförd av
PEM-plast och övertrycket i ledningen är 1 bar. Enligt Sydkraft (byggherren av ledningen) är
ledningen dimensionerad för naturgas eftersom planer på övergång från gasol till naturgas har
funnits. Gasledningen korsar Mörrumsån och är där placerad direkt på åns botten i ett
skyddsrör. Ledningen är inmätt och markerad på ledningskartor samt utmärkt i terrängen med
skyltar vid korsningar med vägar.
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Gasoltank

Ungefärlig sträckning av gasolledningen i Svängsta

Analys
I samband med tillståndsansökan för hantering av brandfarlig vara har Västblekinge Miljö AB
utfört en riskanalys (2004) för deponigasanläggningen. En av riskerna som identifierades var
avgrävning av gasledning.
Sannolikheten för avgrävning bedömdes som: ”relativt osannolik men kan inte uteslutas”.
Konsekvensen blir gasutströmning under en kortare tidsperiod. Gasen stiger uppåt och
blandas med luft. Gnista eller öppen eld kan orsaka brand.
Liknande risk finns för gasolledningen i Oxhaga och gasolledningen i Svängsta med
skillnaden att gasol är tyngre än luft och kan vid ett eventuellt läckage stanna kvar på marken
och eventuellt ”rinna” ner till lågpunkter i terrängen.
För samtliga anläggningar gäller att vid ett eventuellt läckage (ex. avgrävning) på ledningen
känner en tryckvakt av tryckfallet och stänger därefter ventiler, vilket medför att det endast är
den mängd gas som finns i ledningen som kan läcka ut. Övertrycken i ledningarna är relativt
små (0.25- 1.5 bar), vilket innebär att konsekvensen av en eventuell olycka bör blir begränsad.
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Översvämningsområden
Översvämning är när vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller
hav. Även markområden där vatten från kraftiga regn blir stående räknas som översvämning.
Översvämningar beror ytterst på att mer vatten tillförs än vad mark eller vattendrag klarar att
leda bort.

Olycksrisk
Faran för människoliv i samband med översvämning i Sverige är mycket små. Det är endast i
extrema fall som vid exempelvis dammbrott eller vid följdolyckor som ras eller skred, som
faran för människoliv utgör en risk.
Indirekta risker för människoliv i samband med översvämningar finns dock. Detta i form av
att vattendragen bli mycket strömma och därmed utgöra extra fara för exempelvis turister som
paddlar kanot i åar eller andra vattendrag.
Den absolut vanligaste konsekvensen vid översvämning är egendomsskador i form av
vattenfyllda källare. Översvämningar kan dock ge upphov till betydligt värre skador än så.
Infrastrukturen drabbas ofta hårt vid omfattande översvämningar. Avskurna vägar och
bortspolade broar medför att kilometervis med vägar och järnvägar måste stängas för trafik
under lång tid. Det kommunala vattenförsörjningssystemet kan drabbas genom att
vattentäkten förorenas eller att själva reningsverket slås ut på grund av olämplig placering.
Viktiga anläggningar som exempelvis telestationer kan slås ut.
Ett relativt outrett problem i samband med översvämningar är omfattningen av de
föroreningar som dras med vattenmassorna och försämrar eller odugliggör vattentäkter i
området.

Inventering
Det är framför allt två vattendrag i kommunen som utgör en potentiell översvämningsrisk,
Mörrumsån och Mieån.
SMHI har på uppdrag av före detta Räddningsverket, numera MSB, utfört en översiktlig
översvämningskartering av Mörrumsån (2004). Detta har resulterat i ett kartunderlag, där man
kan se åns utbredning vid ett s.k. ”100-års flöde” och vid ett beräknat maximalt flöde.
Materialet är GIS-anpassat och kan kombineras med kommunens egna kartor och GIS-lager.
Karteringen är tänkt att användas dels som ett verktyg vid kommunens fysiska planering och
dels för att åskådliggöra vilka befintliga byggnader som ligger i riskzonen för att drabbas av
översvämning. Om kommunen avser att detaljplanera ett område som ligger inom
översvämningszonerna krävs dock en mer detaljerad beräkning än de beräkningar som är
gjorda i samband med den översiktliga översvämningskarteringen.
I nuläget har ingen kartering av Mieån utförts. MSB har prioriterat vattendragen i Sverige och
Mieån fick då prio två. De som fick prio ett är nu utförda och Mieån kan därför komma att bli
aktuell då arbetet med översvämningskarteringar fortsätter. Någon tidsplan för detta finns
dock inte i dagsläget.
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Karta med översvämningskartering längs Mörrumsån från Räddningsverkets rapport nr 43, 2004-01-09.

Analys
I nuläget finns det enstaka fastigheter i Karlshamns kommun som kommer att påverkas av
översvämningar vid s.k. ”100-års flöden”. Eventuella ändringar av klimatförhållandena i
framtiden kan dock medföra att vattenflödena blir betydligt större än de ”100-års flöden” man
idag räknar med.
Översvämningsriskerna bör särskilt beaktas vid nyetablering kring Mörrumsån eller Mieån.
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Ras- och skredområden
Skred är en sammanhängande jordmassa som kommer i rörelse. Skred sker nästan uteslutande
i områden där jordarterna lera eller silt är dominerande. Dessa jordarter i kombination med
sluttningar eller slänter utgör stor risk för skred, i synnerhet om lermarken sluttar mot ett
vattendrag.
Ras består av block, stenar, grus- och sandpartiklar som rör sig fritt. Ras sker vid bergväggar,
grus- och sandbranter.

Olycksrisk
Varningstecken för begynnande skred är:
Plötsliga sprickor och sättningar i marken
Brott på ledningar och kablar i marken.
Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag
Träd och stolpar som börjar luta
Både ras och skred kan dock inträffa utan förvarning. Skador på både egendom och
människor förekommer. Senaste stora skredet i Sverige var det sk. Tuveskredet 1977, utanför
Göteborg, där nio personer omkom, 436 personer blev hemlösa och 65 bostäder förstördes.

Inventering
Räddningsverket, numera MSB, fick i uppdrag av regeringen att utföra skredriskkarteringar
av landets kommuner. 1995 gjordes en förstudie för översiktlig skredriskkartering i
Karlshamns kommun. Någon tidsplan för när huvudstudien skall genomföras finns för
närvarande inte. Förundersökningen föreslår att översiktlig skredriskkartering bör utföras i
tätorterna enligt nedan.
Karlshamn: utmed Mieån ner till Draget på västra sidan Karlshamnsfjorden och till och med
Östra kajen på östra sidan.
Asarum: områdena kring Mieån och Torarpsbäcken.
Svängsta: längs Mörrumsån från industriområdet i norr till Gungvala i söder.
Mörrum: i Mörrum inom en ca 200 m bred zon utmed Mörrumsån och Hästarydsbäcken.

Analys
Karlshamn bedöms inte som någon högriskkommun när det gäller varken ras eller skred. Vid
planarbete i något av ovanstående områden bör dock skredrisken utredas närmare. Eventuella
ändringar av klimatförhållandena i framtiden bör även beaktas då detta kan medföra en ökad
risk för skred.
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