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Inledning

Inledning
Räddningstjänsten Västra Blekinge upprättade 2007 denna kommunala riskanalys över det geografiska
området Olofströms kommun. Under 2013 har riskanalysen reviderats för att stämma överens 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.
Bakgrund
Räddningstjänsten Västra Blekinge utförde 2005 en kommunal riskanalys över det geografiska
området Karlshamns kommun på uppdrag av Karlshamns kommun. Eftersom resultatet av analysen
blev användbart för både kommunen och räddningstjänsten beslutade man på räddningstjänsten att
även utföra riskanalyser över de andra medlemskommunernas (Olofström och Sölvesborg) geografiska
områden. 2007 upprättades riskanalysen för Olofströms geografiska område och under 2013 har
denna riskanalys reviderats.
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 kommunens
invånare 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
Risk är ett vitt begrepp som kan ges olika betydelse i olika sammanhang. När det gäller olyckor som
kan drabba individer eller hela samhällen finns dock en vedertagen definition. Risk ses då som en
funktion eller en sammanvägning av sannolikheten för att en viss händelse inträffar och konsekvensen
av att denna händelse inträffar. Detta är den definition som avses när begreppet risk används i
rapporten.
Riskanalysen är avgränsad till att omfatta olyckor som på förhand kan bindas geografiskt och som kan
komma att drabba tredje man, dvs. personer som ej själva har anknytning till olyckan och som ej heller
kan påverka händelseförloppet.
Ovanstående avgränsning innebär att stora olyckor som exempelvis trafikolyckor och bränder ej
behandlas i rapporten. Dessa är visserligen vanligt förekommande men kan ej på förhand bindas till en
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geografisk plats. Riskanalysen kan med fördel 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
miljö har endast i vissa fall berörts. En noggrannare analys av eventuella miljökonsekvenser kan dock
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.
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 ut på kartor.
Analys – Slutligen utfördes en översiktlig analys av respektive risk.
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Identifiering och inventering av risker

Identifiering och inventering av risker
Nedan följer en lista över de identifierade olycksriskerna i Olofströms kommun som är geografiskt
bundna och kan påverka tredje man.


Anläggningar med farlig verksamhet
 Ishallen i Olofström (ammoniak)
 Olle Svenssons Partihandel (ammoniak)



Gasollager
 E.ON Gas Sverige AB
 Sju mindre lager där mängden överstiger 500 liter



Bensinstationer
 Olofströms kommun har totalt 9 bensinstationer



Tankstation för biogas
 E.ON Biofor Sverige AB



Förvaring av explosiva ämnen
 Tre förbrukningsförråd där mer än 60 kg sprängämnen förvaras



Transporter av farligt gods på väg



Transporter av farligt gods på järnväg



Gasledningar
 Gasolledning i centrala Olofström



Översvämningsområden



Ras- eller skredområden
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Anläggningar med farlig verksamhet
Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka allvarliga skador på
människor eller miljö är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen
skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt
vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. Den som utövar verksamheten
är skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor (2 kap. 2§ i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor).
Länsstyrelsen har under 2006 tagit beslut om att nedanstående anläggningar skall klassas som farlig
verksamhet enligt 2 kap. 4 § i Lag om skydd mot olyckor.


Holje Hov (Ishallen i Olofström)



Olle Svenssons Partiaffär

Båda anläggningarna är klassade som farlig verksamhet med tanke på den ammoniak som finns lagrad
där. 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.

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 som vid
anläggningarna nedan förvaras det kondenserat i slutna system. De flesta incidenter vid isbanor likt
Holje Hov, 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. Större utsläpp av 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, under vilken tidsrymd samt
aktuella väderförhållanden. Riskerna kring en anläggning bör därför noggrant analyseras från fall till
fall.

Inventering
I Olofströms kommun finns två anläggningar som hanterar större mängder ammoniak. Dessa är
ishallen Holje Hov och Olle Svenssons Partiaffär. Nedan följer en redovisning av de två objekten och
deras ammoniakanläggningar.
Holje Hov
Anläggningen består av en ishall med rink och läktare. I ett hörn av byggnaden ligger ett maskinrum
som hyser ammoniaktanken och kylaggregatet. Holje Hovs anläggning innehåller ca 285 kg
ammoniak. För tillfället revideras den gamla riskanalysen, Riskutredning avseende ammoniakhantering,
Holje Hov, Olofström, beroende på att ammoniakmängden i systemet har minskat avsevärt. Tills vidare,
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innan den nya riskanalysen är presenterad och godkänd, bör ett riskavstånd på 200 meter hållas vid
nybyggnation i närområdet. Riskavståndet baseras på det riskavstånd som gäller för Olle Svenssons
Partiaffär, där det beräknade riskavståndet avser ett utsläpp av 400 kg ammoniak. Eftersom
ammoniakmängden är mindre i Holje Hovs kylanläggning kommer det verkliga riskavståndet att bli
något kortare än 200 meter. Räddningstjänsten bör alltid kontaktas vid planerad bebyggelse i
närheten av ishallen.

Ishallen Holje Hov ligger centralt placerad i Olofströms samhälle med såväl bostadsområde som Högavångsskolan
nära inpå.
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Olle Svenssons Partiaffär
Olle Svensons handlar med bär som fryses in eller importeras och lagras frysta. Hanteringen är
omfattande. Lokalerna inrymmer flera stora frysrum och en stor ammoniakanläggning som rymmer ca
2800 kg ammoniak. Ammoniaken passerar flera olika utrymmen och rören går även i det fria mellan
olika byggnader. Anläggningen ligger i Olofströms sydöstra utkanter där omgivningen består av
enstaka industrifastigheter men mestadels öppna fält och skog. Anläggningen genomgår årligen en
besiktning av ventiler o.d. för att upprätthålla dess skick. Anläggningen är försedd med driftslarm som
är vidarekopplat till väktarbolag. Larmet indikerar specifikt om läckage av ammoniak uppstått varvid
väktarbolaget vidarebefordrar detta till företagets driftpersonal som även från hemmet kan vidta vissa
tekniska åtgärder som att stänga ner kompressorer o.d. Ammoniaklarmet har olika känslighetsnivåer
och vid indikation på större utsläpp går larm direkt till Räddningstjänsten.

Olle Svenssons frysanläggning innehåller ca 2800 kg ammoniak. Ett utsläpp om 400 kg ger skadliga koncentrationer
på ett avstånd av ca 200 meter. Verksamheten har ammoniaklarm som vid större koncentrationer direkt larmar
Räddningstjänsten.
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Som tidigare nämnts är anläggningen av Länsstyrelsen i Blekinge Län klassad som farlig verksamhet
enligt 2 kap. 4§ i lagen om skydd mot olyckor vilket ställer särskilda krav på innehavaren att analysera
riskerna med hanteringen. Olle Svenssons upprättade därför 2008 en riskanalys över
ammoniakanläggningen. Riskutredningen redovisar ett antal tänkbara olycksscenarier som kan uppstå
och vilka konsekvenser dessa kan förväntas få. Ett större utsläpp om 400 kg skulle enligt analysen ge
upphov till skadliga koncentrationer på upp till 200 meters avstånd från anläggningen.
Riskutredningen resulterade i en lista med olycksförebyggande åtgärder som företaget sedan dess har
vidtagit. Riskanalysen kommer att revideras under 2013-2014.

Olle Svenssons anläggning ligger i utkanten av ett industriområde i Olofströms sydöstra delar omgivet av mestadels
skog men också av ett antal industrifastigheter i västlig riktning.
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Analys
Holje Hov – Vid nybyggnation i närområdet bör ett riskavstånd om 200 meter hållas.
Räddningstjänsten bör alltid kontaktas vid planerad bebyggelse i närheten av ishallen.
Olle Svenssons Partiaffär – Anläggningen är omfattande och komplex vilket i sig kan ge en ökad risk
för olyckor och utsläpp. Dessutom innehåller systemet en volym som vid ett stort utsläpp skulle kunna
ge upphov till ett kraftigt och mycket farligt gasmoln. Anläggningen ligger dock placerad på ett sätt
som gör att konsekvenserna av ett utsläpp i de flesta tänkbara fall måste anses lindriga. Anläggningen
ligger i utkanten av ett industriområde utan allmänna verksamheter eller bostadsområden i närheten.
De scenarier där konsekvenserna skulle kunna bli allvarligare är om ammoniak i höga koncentrationer
skulle drabba de intilliggande industrierna i västlig riktning under arbetstid eller den förläggning söder
om anläggningen där Olle Svenssons säsongsanställda inhyses under sommarhalvåret. För sådana
händelser har verksamheten rutiner för hur de riskutsatta skall varnas och informationsinsatser har
också genomförts för att öka grannarnas kunskaper och kännedom om ammoniakriskerna.
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Gasollager
Gasol är ett gasformigt bränsle som till största del består av de lätta kolvätena propan och butan.
3
Gasolen har en densitet på ca 500 kg/m . 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 2 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 och detsamma gäller för
yrkesmässig verksamhet utomhus. Räddningstjänsten utövar regelbunden tillsyn för att kontrollera att
alla objekt som har tillstånd når upp till lagkraven.

Olycksrisk
Gasolen lagras och transporteras tryckkondenserad och är mycket brandfarlig. När en
tryckkondenserad gas släpps ut i atmosfärstryck 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
gasolmoln kan ge 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 beroende på utsläppets storlek, väderförhållanden mm, men kan i
många fall bli upp till flera hundra meter. Räddningstjänsten upprättar vid gasolutsläpp ett initialt
skyddsavstånd på 300 meter tills utsläppets storlek har bedömts närmare.
SÄIFS 2000:4 anger följande avstånd som minsta avstånd vid hantering av gasol i cistern, innehållande
3
3
≤ 10 m resp. 10-100 m gasol. Dessa avstånd anses betryggande och ingen särskild utredning krävs
om avstånden hålls:
3

≤ 10 m
100 meter till svårutrymda lokaler*
25 meter till stor brandbelastning*
6 meter till byggnad i allmänhet*

3

10-100 m
100 meter till svårutrymda lokaler*
50 meter till stor brandbelastning*
25 meter till byggnad i allmänhet*

*Med avskiljning i lägst brandteknisk klass EI 60 får avstånden minskas till hälften

Inventering
De flesta tillstånd som utfärdas för gasol gäller handel där mindre behållare kan bytas när de tömts,
skolor som använder det i slöjdverksamheten och restauranger där det används för matlagning. I
Olofströms kommun finns för närvarande (hösten 2013) 25 tillstånd för hantering av gasol utfärdade.
Av de tillstånd som utfärdats i Olofströms kommun utmärker sig endast ett objekt, E.ON Gas
gasollager, med stora lagringsvolymer där gasolen förvaras i cisterner. Nedan följer en presentation av
detta objekt, där cisternens ungefärliga riskområde illustrerats med en cirkel i kartbilden. De personer
som befinner sig inom detta riskområde antas få allvarliga brännskador vid antändning av ett större
läckage.
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E.ON Gas gasollager
Anläggningen ägs av E.ON Gas Sverige AB och består av 3 cisterner för lagring av gasol med en volym
3
om vardera 131 m . Gasolen förångas på plats, tryckreduceras till 1,2 bar och distribueras i ett
markförlagt nät av ledningar till anslutna kunder. Tillståndet för hantering av brandfarlig vara tillåter
3
lagring av 174 ton vilket motsvarar ca 340 m . Anläggningen är enskilt belägen i skogsterräng norr om
Olofströms tätort. Närmaste byggnad ligger på ca 230 meters avstånd. Anläggningen är försedd med
sprinklersystem som är avsett att kyla brandpåverkade cisterner. Dessutom finns ett larmsystem som
indikerar vid ett antal olika felfunktioner.

100
m

E.ON Gas gasollager ligger enskilt och är omgivet av skog strax norr om Olofströms tätort. Ett antänt utsläpp kan
enligt den gällande riskanalysen ge brännskador upp till 100 meter från utsläppspunkten.

Anläggningen är av Länsstyrelsen i Blekinge Län klassad som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4§ i lagen
om skydd mot olyckor vilket ställer särskilda krav på innehavaren att analysera riskerna med
hanteringen. En riskanalys upprättades 2008, vilken beskriver möjliga olycksscenarier och deras
konsekvenser.
Mindre lager
I kommunen finns ytterligare 7 objekt som hanterar mer än 500 liter i gasolflaskor, dessa är:








Gjut- & Industriteknik AB, Olofström, 5184 liter
Shell Olofström, 1000 liter
Scanbox AB, Olofström, 660 liter
Jämshögs Järnhandel AB, 500 liter
Göranssons Tjänsteservice AB, Kyrkhult, 500 liter
Holje El AB, Olofström, 300 kg
Naturistföreningen Snapphanen, Vilshult, 294 kg
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Denna hantering sker dock med mindre behållare och lossning sker inte under tryck från tankbil. För
mindre cisterner och lösa behållare med en sammanlagd volym mellan 1 och 4 kubikmeter finns i
SÄIFS 1988:7 särskilda bestämmelser för avstånd till omgivningen:




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
Det finns en riskutredning, upprättad 2008 av Hydrosafe AB, avseende riskerna med gasolhantering på
E.ON Gas anläggning. Riskanalysen är utförd som en grovriskanalys.
De möjliga olycksscenarier som finns redovisade i rapporten är följande:





Slangbrott på vätskefasledningen med nominell diameter på 50 mm (DN 50) när det
pågår lossning, läckage pågår under 10 sekunder.
Slangläckage på vätskefasledning med spricka motsvarande 25 % av slangarean under
lossning, läckage pågår under 30 sekunder.
Flänsläckage (0,5*20 mm där kondenserad gasol läcker ut under 25 minuter).
3
BLEVE på en cistern (131 m ).

Slangbrott – Olycksscenario 1 och 2
Slangarna kan brista/läcka under lossning. Det går inte att utesluta att läckaget antänds. För att stoppa
lossningen vid läckage har bilarna utrustning för fjärrstyrning. 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. Ett utsläpp förväntas
pågå under 10 sekunder (scenario 1).
Mindre läckage kan dock ge en så pass begränsad flödesförändring att flödesvakten inte reagerar och
att snabbavstängningsventilen därav inte stänger. Utsläppets begränsning är då starkt beroende av att
tankbilsföraren snabbt upptäcker läckaget och avbryter pumpningen. Enligt riskanalysen förväntas
detta ske inom 30 sekunder (scenario 2).
Flänsläckage – Olycksscenario 3
Enligt riskanalysen är detta ett mycket ”extremt scenario”, vilket får tolkas som högst osannolikt. För att
händelsen ska inträffa krävs att ett bultförband lossar av sig själv eller att en bit packning lossnar och
orsakar ett läckage. Teoretiskt kan det uppstå vid byte av ventil, men eftersom byte av ventil avslutas
med täthetskontroll, anses scenariot inte särskilt troligt.
BLEVE – Olycksscenario 4
Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE) är ett worst case scenario som innebär att hela
cisternen rämnar som följd av brandpåverkan på cisternen. När den rämnar antänds gasen i cisternen
och ett stort eldklot kommer stiga upp i atmosfären. För att en BLEVE ska uppstå krävs brandpåverkan
på cistern under en längre tid. Om en cistern påverkas av värmestrålning under en längre tid kan
materialet försvagas och följden kan bli att cisternen rämnar. Brand, som påverkar cisternen, skulle
kunna uppstå som följd av läckage, men sannolikheten för detta är mycket låg eftersom det krävs en
brandpåverkan under en längre tid. Brand skulle också kunna inträffa i intilliggande vegetation, men
avståndet mellan cisternen och vegetationen anses vara för långt för att cisternen ska bli så påverkad
av värmestrålningen att materialet försvagas och cisternen rämnar.
Riskanalys för det geografiska området Olofströms kommun
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Riskbedömning för respektive scenario
Slangbrott – Scenario 1
Ett totalt slangbrott med utsläpp av gasol i 10 s, innebär att gasol kommer att blandas med luft och
spridas över närområdet. Vid ett utsläpp i 10 s, kommer ca 165 kg gasol att strömma ut. Gasolluftblandningen är brännbar då koncentrationen gasol i blandningen ligger mellan 2,1-10 vol %. Vid
beräkningar har man konstaterat att denna koncentration kan finnas mellan 0 och upp till ca 75 meter
från utsläppspunkten. Om en sådan gasblandning antänds kan detta ge upphov till en
gasmolnsexplosion. Gasmolnsexplosionen kan orsaka brännskador på människor.
Om gasolen antänds under tiden utsläppet pågår, kan antändningen orsaka en jetflamma. Jetflammans
längd är beräknad till ca 40 meter. En sådan jetflamma kan ge brännskador på människor på ett
avstånd upp till ca 70 meter från utsläppspunkten.
Med viss hänsyn tagen till osäkerheten kring förväntad utsläppsvolym kan ett utsläpp, likt de ovan
beskrivna, som antänds när gasmolnet är som störst (gasmolnsexplosion) eller när gasol fortfarande
strömmar ut (jetflamma) ge brännskador på personer upp till 100 meter från utsläppspunkten. Det är
detta skyddsavstånd som illustreras i kartbilden.
Sannolikheten för utsläpp av gasol som följd av slangbrott är relativt liten (1 gång per 100-1000 år). Att
läckaget också skulle antändas är mindre, i storleksordningen mindre än 1 gång per 1000 år.
Slangläckage – Scenario 2
Ett mindre läckage från en slang (ej totalt slangbrott) kan leda till samma konsekvenser som scenario 1,
med skillnaden att gasol-luftblandningens utbredning blir mindre och jetflammans längd blir kortare.
Utsläpp av gasol vid slangläckage innebär att brännbar gasol-luftblandning finns på ett avstånd upp
till ca 20-25 meter från utsläppspunkten. Antändning av en sådan blandning kan resultera i en
gasmolnsexplosion. Jetflamman kan i detta fall bli ca 20 meter och ge brännskador på människor på
upp till ca 35-40 meter.
Sannolikheten för utsläpp av gasol som följd av slagläckage är relativt liten (1 gång per 100-1000 år).
Att läckaget också skulle antändas är mindre, i storleksordningen mindre än 1 gång per 1000 år.
Flänsläckage – Scenario 3
Flänsläckage kan leda till samma konsekvenser som scenario 1 och 2, med skillnaden att avstånden blir
ännu kortare. Brännbar gasol-luft-blandning finns på ett avstånd upp till ca 1 meter från
utsläppspunkten. Jetflamman blir vid ett flänsläckage ca 2,5-3 meter och kan orsaka personskador på
ett avstånd av ca 6 meter från utsläppspunkten.
Sannolikheten för utsläpp av gasol som följd av flänsläckage med vidare antändning av utsläppt gasol,
anses vara i storleksordningen 1 per 100-1000 år.
BLEVE – Scenario 4
En BLEVE kan orsaka skador på grund av tryckvåg, splitter samt värmestrålning. Beräkningar i
riskutredning visar att skador på grund av splitter kan förekomma på ett avstånd upp till ca 2 km från
cisternen. Skador på grund av värmestrålning kan förekomma upp till 500 meter från eldklotets
centrum (enligt beräkningar i riskanalys).
Sannolikheten för detta scenario är mycket liten (mindre än en gång per 1000 år)

Riskanalys för det geografiska området Olofströms kommun
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Diskussion/Slutsats
Framräkning av riskavstånd kan inte enbart baseras på att allt görs rätt och fungerar när något
inträffat. Oftast vid allvarligare olyckor är det ett antal faktorer i händelsekedjan som gått fel samtidigt
eller som en följd av varandra. Exempelvis förväntas tankbilschauffören upptäcka ett mindre läckage
inom 30 sekunder och därefter stoppa utflödet av gasol. Det som inte nämns i riskanalysen är vad som
händer om utsläppet orsakas av eller orsakar att något inträffar med tankbilsföraren? Ett läckage som
skadar tankbilsföraren eller en hastig skada/sjukdom kan innebära att tankbilsföraren är oförmögen att
stoppa utsläppet. Räddningstjänsten anser att E.ON bör analysera ett scenario där gasol strömmar ut
med en låg hastighet under en längre tid för att se vilka skador en antändning av ett sådant utsläpp
kan orsaka.
Vid nyetablering av exempelvis bostäder eller publika lokaler bör dessa förläggas på betydligt längre
avstånd från cisternerna än 100 meter, som är det riskavstånd som illustreras i kartbilden. Detta på
grund av att hänsyn bör tas till värre händelseförlopp än de som tillänglig riskanalys baseras på samt
på grund av att samhällsrisken ökar markant vid nyetablering av verksamheter där många personer
uppehåller sig samtidigt. Vid sådan nyetablering i närheten av gasolcisternerna bör en fördjupad
riskanalys genomföras.
Mindre gasollager som ej klassats som farlig verksamhet måste inte i samma utsträckning utföra
riskanalyser varför de större anläggningarnas analyser av riskavstånd generellt och proportionellt får
gälla även för de mindre. Om de nya riskanalyserna framöver kommer att visa på andra resultat än de
tidigare kan följaktligen även synen på de mindre anläggningarna komma att förändras. Ett eventuellt
utsläpp på något de objekt som hanterar mindre behållare ger sannolikt ett betydligt mindre
riskområde eftersom lagringsvolymen är uppdelad på ett antal mindre flaskor och ett läckage i det
fallet skulle röra sig om volymen i en eller ett par flaskor.

Riskanalys för det geografiska området Olofströms kommun
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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-luft-blandningar, som kan antändas mycket lätt. Antändningen kan ske genom
att gasblandningen kommer i kontakt med heta motordelar, gnistor från statisk elektricitet eller från en
glödande cigarett. Gas-luft-blandningen är tyngre än luft och sprids gärna till lågt liggande punkter.
Den kan även spridas med vinden och antändas en bit ifrån själva utsläppsplatsen. Risken för en
explosion i en bensincistern kan nästan uteslutas och föreligger endast om cisternen är helt tömd på
vätska.
I en cistern eller tank med E85 uppstår det, till skillnad från bensin, en explosiv blandning vid normala
hanteringstemperaturer. Risken för explosion i en cistern med E85 är därför betydligt större än risken
för en explosion i en bensincistern. För utformandet av E85-anläggningar gäller därför särskilda
rekommendationer. Det ställs bl.a. krav på flamskydd på cisternens avluftning samt någon typ av
flamfälla på cisternens påfyllningsrör.

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 MSB:s handbok ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer” skall
skyddsavståndet mellan lossningsplats för tankbilsfordon och A-byggnad (bostad, samlingslokal,
kontor, servering mm) vara minst 25 meter. Dessutom måste avståndet mellan pumpö med mätarskåp
och A-byggnad vara minst 18 meter. Kommunen kan arbeta fram en egen policy och besluta om ett
längre skyddsavstånd. Användandet av E85 på bensinstationer har dock inte medfört att de föreskrivna
skyddsavstånden ökat.
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. Detta är också det avstånd som tillsynsmyndigheten för Miljö
och Hälsa hänvisar till eftersom detta inte regleras i Miljöbalken. De gör dock alltid
situationsanpassade bedömningar och kan rekommendera såväl kortare som längre skyddsavstånd.

Riskanalys för det geografiska området Olofströms kommun
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Inventering
I Olofströms kommun finns totalt 9 bensinstationer. Av dessa ligger sju i eller i anslutning till
Olofströms tätort. De övriga bensinstationerna ligger i Kyrkhult och Vilshult. Position samt mängd
brandfarlig vara som samtidigt får hanteras för respektive bensinstation finns presenterat på
nästföljande sidor.

1

2
3

Rv. 15

4

Olofström

Bensinstationerna i Olofströms tätort.

Nr 1

Preem
Tillstånd samtidig hantering
Bensin (m³)

Diesel (m³)

Övrigt

65

10

-

Nr 2

Statoil
Tillstånd samtidig hantering
Bensin (m³)

Diesel (m³)

Övrigt

45

20

10 m³ E85

Nr 3

Gulf
Tillstånd samtidig hantering
Bensin (m³)

Diesel (m³)

Övrigt

30

20

1000 l gasol i skåp
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Nr 4

Tanka
Tillstånd samtidig hantering
Bensin (m³)

Diesel (m³)

Övrigt

65

20

15 m³ E85

Nr 5

St1 Sweden AB
Tillstånd samtidig hantering
Bensin (m³)

Diesel (m³)

Övrigt

27,5

15

7,5 m³ E85

Nr 6

Oljeshejkerna
Tillstånd samtidig hantering
Bensin (m³)

Diesel (m³)

Övrigt

40

10

-

Nr 7

Speed Bensin AB
Tillstånd samtidig hantering
Bensin (m³)

Diesel (m³)

Övrigt

30

30

500 liter Gasol i skåp

5
6

Jämshög
Rv. 15

Södra delarna av Olofströms tätort.
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7

Kyrkhult.

8

Vilshult.

Nr 8

Vilshults Bilservice
Tillstånd samtidig hantering
Bensin (m³)

Diesel (m³)

Övrigt

6

6

-
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Nr 9

Sandahls Fuel Load AB
Tillstånd samtidig hantering
Bensin (m³)

Diesel (m³)

Övrigt

-

40

-

9

Norra delarna av Olofströms tätort.

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. En bensinstation omsätter i snitt 1000-2000 m³ bensin per år vilket, med tanke på att en
3
tankbil rymmer upp till ca 50 m , medför att det blir ganska många tankbilsleveranser per år.
Kommunen bör fastställa skyddsavstånd från bensinstationer till bostäder, skolor, kontor eller liknande,
som används vid nyetablering. Avståndet bör åtminstone överstiga, det av Boverket rekommenderade,
skyddsavståndet på 50 meter som är motiverat ur riskhänseende. Mest lämpligt är att inte förlägga
sådan verksamhet (skolor, bostäder, kontor och liknande) närmare än 100 meter från bensinstationen.
Alternativet är att utföra en riskanalys i varje enskilt fall.
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Tankstation för biogas
Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid 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. Gasen är extremt brandfarlig.
Tankstationer för metangasdrivna fordon byggs i Sverige idag enligt Svenska Gasföreningens
Tankstationsanvisningar, TSA 10 (tidigare TSA 06). TSA 10 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 10 eller TSA 06 kan den riskutredning som krävs enligt
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor anses vara gjord.

Olycksrisk
Biogasen lagras och transporteras i flaskor under tryck i containrar. När gasen släpps ut blandas den
med luft och explosiva luftblandningar kan uppstå. Gasen är lättare än luft vilket är gynnsamt ur ett
säkerhetsperspektiv då gasen inte letar sig ner i lågpunkter längs marken.
Om en container med gasflaskor utsätts för brand kan containern och flaskorna successivt värmas upp.
Trycket i flaskorna kommer då att öka vilket kan ge upphov till kärlsprängning med risk för
efterföljande gasmolnsexplosion. Sannolikheten för ett sådant scenario är mycket liten.
Den mest sannolika olyckshändelsen vid en tankstation (som kan leda till brand) är att ett läckage
uppstår utomhus. Vanligast är att ett läckage inträffar när någon åker ifrån tankstället med slangen
kopplad till bilen. Ofta leder dock inte läckaget till någon olycka eftersom stationens säkerhetssystem
agerar som förväntat.
Sannolikheten för utsläpp av biogas inne i en container är mycket liten men kan inte helt uteslutas. Om
gasen strömmar ut kan explosiva luftblandningar uppstå inne i containern under mycket olyckliga
omständigheter (bland annat måste gaslarmet fallera). Om någon tändkälla skulle ge upphov till
antändning av gas-luftblandningen kan konsekvensen bli gasmolnsexplosion inne i containern.

Skyddsavstånd
Avstånden från lagret med biogas till andra byggnader regleras 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 föreskrift (Lars Synnerholm,
MSB, 2010-08-31). För biogas gäller att lager som rymmer över 4000 L gas ska uppfylla följande
avstånd* till verksamhet utanför anläggningen;




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.
I dokumentet ”Tankstationer för metangasdrivna fordon – Vägledning vid tillståndsprövning” gäller
följande avstånd mellan tankstation och väg;




Högsta tillåtna hastighet, 50 km/h – 10 meter
Högsta tillåtna hastighet 60-70 km/h – 15 meter
Högsta tillåtna hastighet 80-90 km/h – 20 meter
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Högsta tillåtna hastighet 100-110 km/h – 25 meter

Ofta samlokaliseras tankstationer för metangasdrivna fordon med bensinstationer. Avstånd som ska
upprätthållas mellan de olika stationerna (biogasstationen och bensinstationen) varierar beroende på
bensinstationens olika delar. De längsta avstånd som ska upprätthållas är 25 meter. Detta avstånd ska
hållas mellan biogasstationen och lossningsplatsen för bensin (ev. etanol) samt mellan biogasstationen
och cistern med brandfarlig vätska klass 1 ovan mark. Övriga avståndsregler finns i ”Tankstationer för
metangasdrivna fordon – Vägledning vid tillståndsprövning”.

Inventering
På fastigheten Holje 103:4 på Ekhagsvägen finns en tankanläggning för tankning av biogasdrivna
fordon. Tankstationen är byggd enligt TSA 06. Biogas kommer till anläggningen i mobilt
högtryckslager, där högtryckslagret innehåller maximalt 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 får hanteras på anläggningen är 17 760 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.
Inträffade olyckor och tillbud
Det finns ingen riskanalys, som listar möjliga olycksscenarier, för tankstationen på Ekhagsvägen i
Olofström. Detta eftersom tankstationen är byggd enligt TSA 06. Nedan följer en kort genomgång av
olyckor och tillbud som inträffat på tankstationer i Sverige de senaste åren.







Det vanligaste tillbudet på tankstationer är när någon åker ifrån tankstället med slangen
kopplad till bilen. Tankstationen är försedd med en dragbrottsventil som stänger flödet från
dispensern. Den mängd metangas som kommer ut är därför mycket begränsad.
Läckage på ledningar i mark som följd av korrosion har inträffat. Numera används ledningar
med bättre beständighet mot korrosion för att minska risken för läckage.
Tryckkärlsexplosioner har inträffat på tankstationer för fordonsgas. Orsaken har varit att man
använt otillåten adapter. Numera finns varningsskylt på samtliga tankstationer i Sverige som
upplyser om risken.
Läckage, både mindre och större, har inträffat på tankstationer för metangas. Ofta leder dessa
inte till någon olycka, när stationens säkerhetssystem agerar som förväntat.

Analys
Biogasstationen på fastigheten Tegelbruket 1 är uppförd enligt Svenska Gasföreningens anvisningar
TSA 06. Anläggningen uppfyller, av samhället, ställda krav och Räddningstjänsten anser därmed att
anläggningen är betryggande. Det finns givetvis en alltid risk för att en olycka inträffar vid en
tankstation. Sannolikheten för en allvarlig olycka är dock mycket låg eftersom tankstationen har flera
säkerhetssystem som då måste fallera samtidigt. Vid nyetablering av bostäder, skolor, samlingslokaler,
industrier och andra byggnader i närheten av biogasstationen i Olofström bör alltid kontakt tas med
Räddningstjänsten.
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Förvaring 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 (ämnen med risk för massexplosion)
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. Tillståndshantering och tillsyn
utförs av Räddningstjänsten Västra Blekinge.

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. Vid explosion är också risken för efterföljande brand överhängande.

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 Olofströms kommun finns innevarande år 2013, tre förbrukningsförråd där mer än 60 kg
massexplosiva sprängämnen (riskgrupp 1.1 och 1.5) förvaras.
Det finns utöver detta ett mindre antal tillstånd som avser förvaring och försäljning av ammunition på
upp till 200 kg eller pyrotekniska varor på upp till 100 kg. Skyddsavstånden vid dessa förvaringsplatser
är dock relativt korta (se MSBFS 2010:5).
Nedan redovisas de fastigheter med förbrukningsförråd i Olofströms kommun som har tillstånd för
förvaring av mer än 60 kg sprängämne. Skyddsavståndet från förråden till platser där människor (minst
10 st.) vanligen uppehåller sig skall, enligt MSBFS 2010:5, vara minst 75 meter.

Väghult 2:43
Tillståndet avser förvaring av 60 kg sprängämne och 400 sprängkapslar och är giltigt till 2020-01-31.

Rösjö 1:26
Tillståndet avser förvaring av 400 kg sprängämnen och 800 sprängkapslar och är giltigt till 2018-03-31.
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Håkantorp 2:19
Tillståndet avser förvaring av 50 kg sprängämne, 50 kg detonerande stubin och 100 sprängkapslar.
Tillståndet är giltigt till 2019-02-28.

Analys
Risken för explosion vid förbrukningsförråden bedöms som mycket liten då tändmedel och
sprängämne förvaras åtskilda. Sprängämnen utgör dock alltid en potentiell risk som skall beaktas vid
den fysiska planeringen.
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Transporter av farligt gods på väg
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 tankbilstransporter 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.
Dricksvattenförsörjning
Vägar i närheten av vattentäkter kan innebära risk för föroreningar i dricksvattnet, antingen från
bilarnas petroleumprodukter och från annat förorenande gods. För att skydda befintliga vattentäkter i
närheten av vägar (särskilt farligt godsleder) kan särskilda skyddsåtgärder vidtas längs vägarna.
Exempelvis kan dikena förses med tätskikt och särskilda uppsamlingsbrunnar kan anordnas. Vid
lokalisering av nya vattentäkter bör områdena kring rekommenderade farligt godsleder undvikas.

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 för de mest
sannolika olyckorna. Det finns inga vedertagna skyddsavstånd för farligt 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). Dessa riktlinjer kan mycket väl fungera
vägledande även för andra län, se 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.
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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 den 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.
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Sedan Stockholm upprättat Riskhänsyn vid ny bebyggelse, har Länsstyrelsen i Skåne 2007 tagit fram
reviderade riktlinjer för Skåne län. Rapporten benämns Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplanering,
RIKTSAM. Länsstyrelsen i Skåne läns mål med rapporten var att producera ett dokument som tydliggör
de grunder man avser att tillämpa vid överväganden om säkerhet i samband med granskningen av
beslutsunderlag i samhällsplaneringen som berör vägar och järnvägar där farligt gods transporteras.
Rapporten är främst avsedd att utgöra ett hjälpmedel för personer involverade i samhällsplaneringen
på lokal och regional nivå, men kan med fördel även användas av konsulter, representanter för
Trafikverket och andra intressenter som är delaktiga i planeringsprocessen beträffande den del av
samhällsplaneringen som sker i närheten av transportleder där farligt gods transporteras. Rapporten
utgör också ett hjälpmedel vid Länsstyrelsens granskning av beslutsunderlag i dessa ärenden.
Följande föreslagna skyddsavstånd kan ses som resultatet av Länsstyrelsens utarbetade riktlinjer.
Avstånden kan tillämpas för både väg och järnväg.

Tills dess att Länsstyrelsen i Blekinge län tagit fram liknande riktlinjer för riskhänsyn i
samhällsplaneringen anser Räddningstjänsten att även kommunerna i västra Blekinge bör utgå från
något av ovan förslag till skyddsavstånd vid detaljplanering intill vägar och järnvägar med transporter
av farligt gods.
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Inventering
Det exakta antalet farligt godstransporter på vägar som förekommer inom Olofströms kommun är
okänt. Stora delar av transporterna passerar igenom kommunen på riksväg 15 utan att någon i
kommunen får kännedom om detta. I övrigt är det relativt begränsat med transporter av farligt gods
till och från kommunen. Den absolut största delen av det farliga gods som transporteras till
kommunen utgörs av petroleumprodukter som används för uppvärmning (eldningsolja och gasol) eller
drivmedel (bensin, diesel mm).
Tankbilstransporter av gasol sker i huvudsak via riksväg 15 och vidare upp till gasolcisternerna vid
Volvos övre fabrik. Det förekommer dock transporter av gasol till ytterligare ett par brukare i
kommunen. Tankbilstransporter med bensin och diesel sker till bensinstationerna medan transporter
av eldningsolja sker till både företag och privatpersoner i hela kommunen.
Övriga ämnen som transporteras till kommunen och som klassas som farligt gods sker i mycket
begränsad omfattning och i relativt små volymer, d.v.s. inte med tankbilar.
Farligt godstransporter till och från industrierna
I Olofströms kommun finns inga industrier som hanterar farliga kemikalier i större mängder, sett ur ett
nationellt perspektiv. Det finns dock ett företag som sticker ut när det gäller hantering av kemikalier
(som klassas som farligt gods vid transport) i kommunen, EBP i Olofström AB. Totalt hanterar man ett
60-tal kemikalier. Merparten av dessa hanteras dock i volymer under 1 m³. Av de ämnen som förvaras i
större mängd än 1 m³ kan nämnas:
2 m³ Svavelsyra (37 %), 2,5 m³ Natriumhydroxid (50 %) samt ett tiotal kubikmeter med ”färg” som
innehåller olika typer av ämnen som klassas som farligt gods.
Ett annat företag som hanterar kemikalier i relativt små mängder men som ändå sticker ut i Olofströms
kommun är Volvo personvagnar. De har ca 1,5 ton koncentrerad svavelsyra, 2,5 ton 15 % järnklorid
samt några hundra liter saltsyra av varierad koncentration. Kemikalierna används till företagets
reningsverk.
Dricksvattenförsörjning
Vägar med fordonstrafik och framför allt vägar med farligt godstransporter i anslutning till
dricksvattentäkter utgör en stor risk för förorening av drickvattnet. I Olofströms kommun är det enligt
vägverkets rekommendationer förbjudet att transportera farligt gods på vägarna kring sjön Halen,
vilken är kommunens huvudvattentäkt.
Kommunen har även en grundvattentäkt där tillrinningsområdet sträcker sig under riksväg 15 (tidigare
länsväg 121). Eftersom vägen är tillåten för transporter av farligt gods har man tätat dikena med s.k.
geomembranduk. Duken skall förhindra att eventuella utsläpp av kemikalier som hamnar i vägdiket
sprider sig till och förorenar grundvattentäkten.

Av Trafikverket rekommenderade färdvägar för farligt gods
Vägverket har markerat färdvägar för farligt gods på kartor. Färdvägarna är dock ej tvingande utan är
rekommendationer och skall användas så långt det är möjligt. På nedanstående karta finns de
färdvägar för farligt gods som vägverket rekommenderar i Olofströms kommun markerade i grönt. Det
finns också en uppställningsplats för farligt gods i kommunen. Den ligger i anslutning till riksväg 15
och är märkt med ”P” på kartan nedan.
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Rekommenderade vägar för transporter av farligt gods i Olofströms kommun.

Lokala trafikföreskrifter förbjuder transporter av farligt gods på Östra och Västra Storgatan genom
centrala Olofström. Dessutom är sådana transporter förbjudna på de större vägarna runt vattentäkten
Halen och vidare upp mot Lönsboda. Dessa vägar är markerade i rött i nedanstående kartbild.

Färdvägar där lokala trafikföreskrifter förbjuder transporter av farligt gods i Olofströms kommun.

Analys
Den absolut största mängden farligt gods som transporteras i Olofströms kommun går på riksväg 15.
Det är okänt hur mycket gods och vilken typ av gods som passerar kommunen på denna väg. Vid
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nyetablering i anslutning till riksväg 15 bör man följa de rekommenderade skyddsavstånd som
länsstyrelserna i Stockholm och Skåne tagit fram.
Man bör på sikt försöka minska antalet bensinstationer i de centrala delarna av Olofström. Dessa utgör
en ökad risk, framförallt med tanke på de bensintransporter som sker genom centrumbebyggelse, via
tankbil.
I övrigt är andelen transporter av farligt gods i Olofström relativt begränsad.
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Farligt gods på järnväg
I Olofströms kommun finns endast en ca 13 km lång järnvägssträcka från Volvos fabriksområde i
nordvästlig riktning mot Lönsboda. Järnvägen sträcker sig sedan vidare mot Älmhult och Alvesta.
Järnvägen används endast som industrispår där materiel fraktas till och från fabriksområdet. Enligt
såväl Volvo som Green Cargo (den störste aktören på järnvägen) så fraktas inget farligt gods längs
denna järnvägssträcka.

Järnvägens sträckning från Olofström och vidare mot Lönsboda.

Avsaknaden av farligt gods innebär dock inte att man kan bortse från risker med järnvägen. Ett visst
skyddsavstånd bör ändå hållas mellan spåret och närliggande bebyggelse i händelse av urspårning då
vagnar kan hamna en bra bit från spåret. Det finns inget regelverk som reglerar skyddsavstånd till
järnvägsspår men en vanlig rekommendation när det gäller just risken för urspårning är 25 meter.
Något som bör finnas med i beräkningarna vid planläggning är också den ambition som uttryckts
under många år i regionen, nämligen att knyta samman detta järnvägsspår med Blekinge Kustbana
som passerar ca 1,5 km söderut. Om det projektet blir verklighet kan det mycket väl komma att fraktas
farligt gods genom Olofströms kommun. Det finns därför all anledning att tills vidare se på detta
järnvägsspår på samma sätt ur risksynpunkt som vilket farligtgodsspår som helst när det gäller
bebyggelse intill järnvägen.
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.
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Personintensiva verksamheter bör inte lokaliseras 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.

Nyare riktlinjer har utkommit sedan Riskhänsyn vid ny bebyggelse. Länsstyrelsen i Skåne län gav 2007
ut reviderade riktlinjer för Skåne län. Rapporten benämns Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplanering,
RIKTSAM. Riktlinjerna är tillämpbara för både väg och järnväg och kan mycket väl fungera vägledande
även för Blekinges kommuner. För närmare beskrivning av skyddsavstånden enligt RIKTSAM, se
föregående kapitel Transporter av farligt gods på väg.
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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.
Ur ett riskperspektiv är det mycket mer gynnsamt att ett utsläpp sker i gasfas än i vätskefas. Vid
utsläpp i gasfas utomhus kommer gasen spridas över ett visst område. Beroende på gasens
egenskaper samt lagringsförhållande och omgivning kommer riskområdet att variera. Vid utsläpp av
gasol utan brand måste naturligtvis risken för antändning beaktas. Antändning av ett gasmoln får
normalt, i jämförelse med en explosion, ett relativt lugnt förlopp där gasen förbränns under några
sekunder. I gasmolnet kan temperaturen uppgå till 1000-1500°C, vilket leder till att ett område runt
det brinnande gasmolnet utsätts för kraftig värmestrålning. Under ogynnsamma förhållanden kan
förbränningshatigheten öka vilket kan leda till en gasmolnsexplosion med snabb förbränning och
tryckökning som följd.

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 skall vara minst 25 m. Vidare gäller att avståndet till brand- eller
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 avgrävning av rörledningar i mark begränsas.

Inventering
I Olofströms kommun finns ett gasledningssystem i mark med brandfarlig gas. Ledningssystemet ägs
av E.ON Gas Sverige AB och finns i centrala Olofström. Ledningssystemet utgår från tre gasolcisterner
som är placerade strax söder om Volvos övre fabriksområde. Anläggningen togs i drift 1991.
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Markledningssystemet är utfört i s.k. PE-material (polyeten), godkänt för 4 bars övertryck och i enlighet
med gällande krav och normer. Ledningarnas förläggningsdjup är minst 1,0 m i gatumark. Ledningarna
är inmätta och markerade på ledningskartor.
Gasnätet är försett med elva gruppventiler som kan stängas manuellt med nyckel. Hos abonnenten
finns huvudavstängningsventil i abonnentcentralen eller i marken (servisventil på Volvo och EBP).
Övertrycket på den gas som leds in i markledningssystemet är reducerat till ca 1,2-1,0 bar.
För tillfället är det nio förbrukare/kunder anslutna till ledningsnätet. Tre av dem står Volvo för, en på
Övre Verkstaden, en på Nedre Verkstaden och en i ett förråd strax norr om cisternerna. Övriga
förbrukare finns på Agrasjövägen, Rydvägen, Vilboksvägen, Östra Storgatan och Karfeltsvägen.

Ungefärlig sträckning av gasolledningssystemet från E.ON Gas cisterner.

Analys
Det finns inga separata analyser utförda avseende risker med gasledningsnätet utan endast för
gasolcisternerna (se kapitel ”gasolcisterner”). Den största risken med gasledningsnät med brandfarlig
gas anses vara avgrävning av ledning i samband med markarbeten. Konsekvensen blir då
gasutströmning under en begränsad tidsperiod. Vid ett större läckage (ex. avgrävning) på
gasledningen kommer E.ONs kontrollrum i Malmö snabbt att få kännedom om detta på grund av att
systemet larmar vid för lågt utgående gastryck. Det finns möjlighet att stoppa flödet i
ledningssystemet manuellt via någon av de elva ventiler som finns längs med ledningssystemet eller
vid gasdepån. Mindre läckage är däremot svårare att upptäcka eftersom larm om lågt utgående
gastryck ofta beror på annat än just läckage. Ofta är det fråga om ett snabbt ökat behov av gasol hos
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någon kund. Av E.ON betraktas sådana larm som driftstörningar och det kan därmed ta tid innan
läckaget upptäcks.
Övertrycken i ledningarna är relativt små, vilket medför att konsekvensen av en eventuell olycka bör
blir ganska begränsad. Att ledningarna bara innehåller gasol i gasfas är mycket gynnsamt ur ett
riskperspektiv. Det är svårt att ange hur stort område som kommer att påverka omgivningen vid en
olycka. Avståndet är starkt beroende på hur terrängen är i omgivningen, hur stort utsläppet är samt
vilka väderförhållanden det är. I samband med ett tillbud i Mjällby 2013-10-02, där en gasledning (ca
2,5 cm i diameter) med gasol, av misstag, sågades av, har ett antal olika spridningsberäkningar utförts
av Räddningstjänsten. Resultaten visar att det kan finnas brännbar gasblandning upp till 10 meter från
utsläppspunkten, vid ett övertryck på ca 1 bar och ett flöde av 0,15 kg/s. Antändning av ett sådant
gasmoln kan ge skador på människor längre ifrån utsläppspunkten än 10 meter på grund av
strålningsvärmen. Avståndet som beräknades i Mjällby kan ge en fingervisning om rimliga
skyddsavstånd i samband med nybyggnation nära gasledningar.
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Översvämningsområden
Översvämningar är en konsekvens av kraftig nederbörd eller högt vattenstånd i vattendrag och sjöar.
Översvämningar uppstår i samband med snösmältning och vårflod men även ofta till följd av stora
regnmängder, främst under sommar eller höst. Marken är då oftast redan mättad efter långvariga
regn, vilket inte ger utrymme för någon magasinering av regnvatten i marken, utan ger snabba
flödesökningar i vattendragen.
Kraftiga översvämningar orsakas ofta av en kombination av flera faktorer som till exempel snabb
avsmältning av ett stort snömagasin i samband med kraftig nederbörd. Högt havsvattenstånd kan
också öka översvämningsbenägenheten i älvmynningar samt längs låglänta kustpartier.

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.
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
Mörrumsån
Räddningsverket har sedan 1998 inventerat och prioriterat vilka svenska vattendrag som skall karteras
med avseende på översvämning. Ett av de prioriterade vattendragen är Mörrumsån, som gränsar till
Olofströms kommun.
SMHI har på uppdrag av Räddningsverket 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 högsta flöde (Bhf). Materialet är GIS-anpassat och kan kombineras med
kommunens egna kartor och GIS-lager. 2010 gjordes en liknande kartering av Holjeån (Skräbeån) som
går genom Olofströms samhälle.
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 som är gjorda i samband med den översiktliga
översvämningskarteringen.
Byggnationen kring Mörrumsån i Olofströms kommun är ytterst begränsad och endast ett fåtal
byggnader berörs av höga flöden i ån.
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För stora översvämningar på kartan
pga. för lågt liggande höjddata.

Karta med översvämningskartering längs de delar av Mörrumsån som angränsar till Olofströms kommun, från
Räddningsverkets rapport nr 43, 2004-01-09.

Holjeån
Längs Holjeån i Olofström finns däremot fler fastigheter som kan beröras vid höga flöden. Från sjön
Halen regleras vattnet till Holjeån genom dammluckor vid Volvo, där högsta och lägsta flöde styrs av
en vattendom. Enligt uppgifter från Dalki AB, som har uppdraget att driva kraftstationen åt Volvo,
3
begränsas utflödet från Halen av regleringen vid Volvos anläggning. Maximalt utflöde är 17 m /s. Vid
3
flöden överstigande 17 m /s kommer magasinering av vatten att ske i Immeln, Raslången och Halen.
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Snöflebodaån samt Vilshultsån, vilka är oreglerade, sammanstrålar i Holjeån i centrala Olofström, efter
regleringen vid Volvo, och har tidigare påverkat ett antal fastigheter i Olofström vid höga flöden.
Flödena från dessa åar har inte inkluderats vid beräknat högsta flöde samt 100-årsflöde av Holjeån,
utan översvämningskarteringen av Holjeån bygger på att det maximala flödet i Holjeån är begränsat
3
till 17 m /s.

Karta med översvämningskartering längs Holjeån, från MSBs rapport nr 70, 2010-11-12.
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Karta med översvämningskartering längs Holjeån, från MSBs rapport nr 70, 2010-11-12.
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De områden som tidigare påverkats vid höga vattenflöden i åarna är markerade på kartan nedan. De är
även prioriterade med nummer som anger vilket område som först får problem vid höga flöden.

1

4

2

3

Områden som tidigare drabbats av översvämning är markerade med blå ring.

Riskanalys för det geografiska området Olofströms kommun

45

Översvämningsområden
Dagvatten- och avloppssystemet
Även dagvatten- och avloppssystemet är en potentiell källa till översvämning. Största delarna av det
kommunala avlopps- och dagvattenledningssystemet är skilda åt. De äldre delarna av systemen är
dock ihopkopplade och utgör ca 35 % av det totala systemet.
Även om ledningssystemen är skilda åt kan det bli problem med att det tränger upp vatten genom
golvbrunnar. Det är framförallt två kända fastigheter som påverkas vid häftigare regnoväder, Östra
Ringvägen 169 och 181. Anledningen till detta är att fastigheterna ligger lågt, att det är stora
avrinningsområden som trycker på från skogen samt att dagvattenledningssystemet är något
underdimensionerat.

De båda fastigheterna på Östra Ringvägen där dagvattensystemet är känsligt för kraftiga regnoväder.

Analys
Mörrumsån
Höga vattenflöden i Mörrumsån ger i dagsläget inga stora problem utan rör endast ett fåtal bebyggda
fastigheter i Olofströms kommun.
Holjeån
Vid höga flöden (vid ”100 års-flöden” och vid beräknat högsta flöde) i Holjeån kommer flera
fastigheter, i framförallt centrala Olofström, att påverkas. Det pågår en utredning för att ta fram en
plan för att minimera den samlade översvämningsrisk som finns för Olofströms samhälle. Det finns ett
förslag som innebär strypning av vattentillförseln till Halen vid Alltidhult. Detta innebär att vattennivån
i Raslången kommer att höjas. Denna höjning medger att vatten kan avledas via Blistorpsån (ån måste
dock muddras först). Ytterligare åtgärdsförslag, än den som nämnts ovan, ges i utredningen.
Även om det är möjligt att, i framtiden, minska flödet från Halen till Holjeån i centrala Olofström
(exempelvis via Blistorpsån), finns det fortfarande en översvämningsrisk inne i Olofströms samhälle.
Framförallt beror denna översvämningsrisk på oreglerade åar som strålar samman i Holjeån i centrala
Olofström. Höga flöden från dessa åar (Vilshultsån samt Snöflebodaån) kan innebära för höga flöden
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genom Olofströms samhälle. I ovan nämnda utredning ges förslag på åtgärder för att minska
konsekvensen av höga flöden genom Holjeån inne i Olofström.
Utredningen angående den samlade översvämningsrisken för Olofströms samhälle väntas klar i början
av 2014. Därefter kommer kommunen besluta om åtgärdsplan.
Dagvatten- och avloppssystemet
I nuläget är det endast enstaka fastigheter i Olofströms kommun som vid kraftiga regnoväder påverkas
av att dagvatten- och avloppsnätet inte orkar svälja undan vatten i tillräcklig omfattning. Detta anses
inte vara något stort problem i dagsläget.
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Ras- och skredområden
Skred och ras är exempel på snabba massrörelser i jord eller berg som kan orsaka stora
skador såväl på mark och byggnader inom det drabbade området som inom nedanförliggande
områden, där massorna hamnar. 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.
Med erosion menas den process som leder till förlust av material från stranden och botten
i vattendrag och längs kuster. Erosion och sedimentation är en ständigt pågående naturlig process i
landskapet. Den naturliga balansen kan störas av mänskliga aktiviteter,
exempelvis genom konstruktioner i vatten, fartygstrafik, avverkning av strandnära
skog m.m. Under vissa betingelser sker mer omfattande erosionsangrepp, t.ex. längs kuster vid stormar
eller vid höga flöden och vattennivåer i vattendrag och sjöar. Erosion kan i in tur påverka risken för ras
och skred.

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 riktigt 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 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har fått i uppdrag av
regeringen att utföra skredriskkarteringar av landets kommuner. 1995 gjordes en förstudie för
översiktlig skredriskkartering i Olofströms kommun. Någon tidsplan för när huvudstudien skall
genomföras finns inte. Enligt MSB ligger dock kommunen långt ner i prioritet. Förundersökningen
föreslår att översiktlig skredriskkartering bör utföras i Olofströms tätort vid områdena utmed
Vilshultsån, Snöfflebodaån och Holjeån. I Jämshög bör översiktlig skredriskkartering utföras främst
utmed östra områdena kring Holjeån och i centrala Jämshög även kring de västra delarna. Nedan
presenteras ett sammandrag av det resultat som framkom vid förstudien. För ytterligare information
om ras- och skredområden i Olofströms kommun hänvisas till Länsstyrelsens rapport Översiktlig
klimat- och sårbarhetsanalys – naturolyckor.
Olofströms tätort
Från norr rinner Vilshultsån och Snöfflebodaån in i samhället för att i de centrala delarna stråla
samman i Holjeån, som fortsätter söderut. Utmed vattendragen löper rullstensåsar i nord-sydlig
riktning.
Området är relativt kuperat och jorden utgörs till stora delar av isälvssediment och morän. Även kalt
berg förekommer. Geotekniska undersökningar utförda utmed vattendragen i de centrala delarna av
tätorten visar att de naturliga jordlagren utgörs av halvfast till fast lagrad sand och silt. Lokalt finns
inlagringar av organisk jord, torv och dy i sedimenten. Inom stora delområden täcks den naturliga
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jorden av ca 0,5 – 2 meter fyllning. Jorddjupen är vanligen mellan 3 och 7 meter. Bebyggelsen ligger till
stor del på fastmark men även på sediment.
Jämshög
Rullstensåsarna finns utmed Holjeåns dalgång. Slänthöjden är på vissa ställen 7 – 10 meter. Gamla
grustäkter förekommer bl.a. i de nordvästra delarna av samhället, väster om ån. Bebyggelsen ligger till
stor del på fast mark, isälvsmaterial, morän och berg, men även på sediment, sand och silt.
Erosionspåverkade områden
Längs Mörrumsån samt Farabolsån förekommer erosion redan vid dagens förhållanden och kan
medföra förlust av mark, underminering av konstruktionen vid vattendragen samt medföra att
stabiliteten i slänter minskar med risk för skred och ras som följd. Erosionsförutsättningarna finns
redovisade på karta i Länsstyrelsens rapport Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys – naturolyckor,
med anledning av inventeringens detaljeringsgrad. Nedan redogörs kortfattat för de
erosionspåverkade områdena längs Mörrumsån och Farabolsån.
Mörrumsån rinner in i Blekinge län ca 6 km nordost om Kyrkhult. Där går den i gränsen
mellan Olofströms och Karlshamns kommun vidare genom Svängsta och Mörrum för
att sedan mynna i Pukaviksbukten ca 6 km väster om Karlshamn. Förutsättningar för
erosion finns, med mindre avbrott, i princip genom hela länet. Sedimenten utmed ån utgörs främst av
sand.
Farabolsån löper genom de västra delarna av Blekinge från gränsen mot Kronobergs län
i norr och vidare mot söder. Den byter namn till Snöflebodaån nordväst om Kyrkhult
och rinner sedan genom Olofström där den åter ändrar namn till Holjeån och vidare genom
Jämshög och in i Skåne län. Jordarten utmed ån utgörs främst av sand och de största
förutsättningarna för erosion finns utmed båda sidor om vattendraget på en sträcka
från Olofströms norra delar till länsgränsen mot Skåne. I övrigt finns förutsättningar
för erosion på vissa ställen väster om Kyrkhult och också vissa sträckor utmed den norra delen av ån,
Farabolsån.
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Olofström

Jämshög

Området i Olofströms kommun där det bör utföras en översiktlig skredriskkartering.

Analys
Ras- och skred
Olofström bedöms inte som någon högriskkommun när det gäller ras och skred.
Vid planarbete i något av ovanstående områden bör dock skredrisken utredas närmare.
Eventuella ändringar av klimatförhållandena i framtiden bör också beaktas då detta kan medföra en
ökad risk för skred. Klimatanalyser i Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys – naturolyckor, för
Blekinge län visar på en ökning av nederbörden, särskilt under den vegetationsfria perioden. Detta
innebär att risken för skred och ras kommer att öka. Klimatanalysen visar också att
medelvattenföringen minskar under våren och sommaren och att lågvattenperioden blir längre, vilket
kan innebära en ökad skredrisk då den mothållande kraften i vattnet minskar. Generellt kommer de
förändrade nederbördsförhållandena att påverka yt- och grundvattennivåer, portryck i marken samt
vattenföring och vattennivåer i vattendragen. Samtliga dessa förändringar kan var och en för sig eller i
kombination öka risken för stabilitetsbrott.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att klimatanalysen visar att nederbörden kommer
att öka och detta kan leda till ökade grundvatten- och portryck samt erosion. Detta ökar
riskerna för ras och skred inom områden med otillfredsställande stabilitet för dagens
förhållanden. Det innebär att slänter som idag betraktas som stabila kan få en otillfredsställande
säkerhet.
Erosion
Klimatförändringar kan medföra en ökad nederbörd som ökar avrinningen i vattendragen vilket i sin
tur medför ökad erosion och vidare även ökad risk för ras och skred.
Beräkningar visar att vattenföringens säsongsvariation kommer att förändras mot högre flöden under
höst och vinter samt att vårfloden kommer att minska. Den totala tillrinningen kommer att minska för
de flesta vattendragen fram till seklets slut. Däremot kommer 100-årsflödena att öka, vilket innebär
större erosion längs slänter och bottnar. Dessa höga vattenflöden är oftast relativt kortvariga men kan
ändå orsaka erosion på utsatta partier i åfåran eller utanför densamma om vattnet temporärt söker sig
nya vägar.
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