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Figur 1 Karlshamnsverket ligger utanför Karlshamns på Blekinges kust och är Skandinaviens största topplast- 
och reservkraftverk. 

     Källa: Banverket 
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Abstract 
Denna rapport syftar till att ge en inledande inblick kring den påverkan en framtida höjning av havets 

medelnivå kan förväntas få för Karlshamnsverket, samt diskutera kring åtgärder som kan vidtas för 

att mildra och förebygga konsekvenser i de fall behov anses föreligga.  

Studien har genomförts med hjälp av en inledande litteraturstudie, vilken kompletterats med besök 

på verket och diskussion med anställda. Utifrån en bestämd nivåhöjning gjordes en inledande 

riskidentifiering i form av en så kallad grovanalys, vilken resulterade i en sammanställning av ett antal 

objekt förknippade med risk i någon grad. Dessa har legat till grund för en mer detaljerad riskanalys 

som utfördes genom en What if?-analys, vilken gjordes tillsammans med anställda på verket.  

Riskanalyserna lyfte fram framförallt fyra riskområden, vilka riskerar en inskränkning i funktion vid 

den nivåhöjning som använts som utgångspunkt. Dessa delar är hamnen, kylvattensystemet, 

kabelkällaren samt reningssystemet för oljeförorenat vatten. 

Rapporten mynnar ut i förslag på konsekvensmildrande och förebyggande åtgärder. Tre, inom 

området konstruktion och byggnad, ledande företag kontaktades gällande grova uppskattningar av 

kostnader för några av de större åtgärderna. Dessa kostnadsbedömningar utgör en del av rapportens 

resultat. 

 

Hantering av risker i en verksamhet är inte något som endast utförs vid ett tillfälle, utan ska betraktas 

som en del av rutinerna och fortgå som en regelbundet återkommande process. Vad avser 

klimatförändringar och konsekvenserna av dessa, handlar det om förändringar som successivt sker 

över lång tid och det finns ett behov av att låta en kontinuerlig uppföljning av dagsläget bli en del av 

ett ständigt pågående arbete för att trygga verksamhetens fortsatta drift och säkerhet.  
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Abstract 

This report aims at giving a starting insight into what influence a future rise of the average water 

level has for Karlshamnsverket. It will also discuss measures that can be taken in order to moderate 

and prevent in those cases where need is considered to exist. The study has been made with help of 

a study of literature. Then we visited Karlshamnsverket and had a discussion with the staff members. 

From a fixed level a starting risk identification was made in the form of a rough analysis which 

resulted in a compilation of a number of objects associated with some kind of risk. These have been 

the base of a more detailed risk analysis which was carried out in the form of a What if?-analysis, 

which was made together with the staff members. The result from the risk analysis generated above 

all four risk areas whose functions might be restricted by the presaged rise of the water level. These 

areas are the harbour, the cooling water system, the cable basement and the cleaning system for oil 

polluted water. The report gives suggestions for consequencemoderating and preventing measures. 

Three leading companies dealing with construction and building were contacted. They were asked 

about rough evaluations of costs for some of the biggest measures. These evaluations are part of the 

result of the report.  

The management of risks in an activity is something which is not only done once. It shall be 

considered as a part of the routines and continue as a regularly recurring process. When it comes to 

climate changes and the consequences of these we must understand that these changes happen 

gradually during a long period. There is a need for a continuous follow up of the present conditions 

and that this will happen over and over again in order to secure the management and safety of the 

activity. 

 
 
 

 

 

 

  



 

5 

Förord 

Denna rapport är slutresultatet av ett examensarbete på Civilingenjörsprogrammet i riskhantering 

vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och motsvarar totalt 20 poäng (30 ECTS). Arbetet har utförts på 

uppdrag av Karlshamn Kraft AB med handledning därifrån. 

Arbetet tog snabbt fart och har flutit på utan några större avvikelser sedan starten. Problemet har 

varit utmanande då ingen av oss hade någon förkunskap inom området, och det har varit oerhört 

spännande och lärorikt. Betydelsen av att få kontakt med rätt människor i diverse frågor är en av 

många aspekter som arbetet har belyst. 

Examensarbetet hade inte varit möjligt att slutföra utan ett stort antal personer som vi är stort tack 

skyldiga! Vi vill dessutom särskilt tacka följande personer då de har gett oss stort stöd och hjälp 

under arbetets gång: Ola Olsson för ett nära och alltid lika givande samarbete, Rickard Svensson, 

Jesper Bengtsson och Lennart Pihl som avsatte tid för kostnadsbedömningar, samt all personal på 

verket som svarat på alla frågor som dykt upp under arbetets gång. 

Tack även till våra handledare Johan Hillstedt och Ronny Berndtsson. 

 

 

Camilla Jönsson & Georg Marcusson 

 
 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Camilla Jönsson   Georg Marcusson 
E-mail: p03cj@student.lth.se  E-mail: k02ggm@student.lth.se 
 

 
Handledare:  Ronny Berndtsson  

Professor på Teknisk Vattenresurslära, Lunds Tekniska Högskola 

Johan Hillstedt 

Processingenjör, Karlshamn Kraft AB  

Division of Water Resources Engineering 
Department of Building and Environmental 

Engineering 
Lund Institute of Technology 

Lund University 
 

Department of Fire Safety Engineering and 
Systems Safety 

 
Lunds Institute of Technology 

Lund University  

Teknisk Vattenresurslära 
Lunds Tekniska Högskola 

Lunds Universitet 

Brandteknik och Riskhantering 
Lunds tekniska högskola 

Lunds universitet 



 

6 

Sammanfattning 
Människan har genom sin industriella framfart bidragit till ökade nivåer av växthusgaser i atmosfären 

och på så sätt rubbat den balans av gaser som naturligt förekommer. En klimatutveckling med 

trender som tyder på en framtid med varmare klimat är en av konsekvenserna av den process vi i 

alldagligt tal benämner växthuseffekten.  

Ett varmare klimat förväntas medföra förändringar av en rad faktorer, där medelvattenståndet i 

världshaven är en. Med en geografisk lokalisering i direkt anknytning till kusten och en topografisk 

lokalisering på dryga 2.65 m över havet skulle Karlshamnsverket kunna vara i farozonen för de 

konsekvenser en höjning av intilliggande hav kan medföra. Karlshamnsverket är ett värmekraftverk 

som ägs och drivs av Karlshamn Kraft AB. Anläggningen ligger utanför Karlshamn, vid Blekinges kust, 

och redan idag råder viss problematik vid högvattenstånd. Uppdraget var således att undersöka vilka 

höjningar som kan antas vara sannolika, samt vilka konsekvenser höjningarna kan medföra för driften 

på verket. 

Genom att utgå från resultaten från studier och simuleringar som gjorts av SMHI och IPCC 1 

fastställdes en höjning av medelnivån som fick utgöra utgångspunkt i de analyser som gjorts. Med 

motiveringen att investeringar som görs på verket får betraktas som ytterst långsiktiga samt att stora 

säkerhetsmarginaler är mer än berättigade i frågor gällande samhällsviktiga anläggningar, valdes en 

höjning på två m. Detta motsvarar om 100 år det vi kallar en 100-årsnivå vid en framtida utveckling 

enligt ett antaget värsta fall-scenario.  

En grovanalys gjordes för att identifiera de delar av verket, olika riskobjekt, som kan förväntas 

drabbas av en höjning på två m. Grovanalys är en form av inledande analys som tillämpas för att 

snabbt få en överskådlig bild av vilka riskobjekt som finns. 

 Resultaten pekar på att eventuell framtida problematik främst är förknippad med fyra områden; 

 Oljehamnen  

 Kabelkällaren som redan idag har problem med vattenfyllnad vid högvatten 

 Vattenreningssystemet, OFA, som renar vattnet innan det släpps ut i havet  

 Kylvattensystemet vilket hanterar kylvattnet som används i elproduktionen.   

Riskobjekten användes som underlag vid utformandet av de frågeställningar som behandlades vidare 

under en What if?-analys som utfördes på företaget tillsammans med ett antal anställda. What if?-

analys är en form av riskanalys som utgår från ett antal frågeställningar av formen ”Vad händer 

om…?” och resulterar i en beskrivning av möjliga scenarier samt eventuella åtgärdsförslag. Ett antal 

möjliga åtgärder diskuterades, några som bör övervägas redan i dagsläget och några som 

kontinuerligt bör övervägas och värderas. I oljehamnen kan det bland annat komma att finnas behov 

att höja fendrar, utföra förstärkning av kaj och vågbrytare, samt eventuellt bygga nya 

marinsvängarmar. Komponenterna i reningssystemet för oljeförorenat vatten måste ses över, nya 

lösningar för förvaring av utrustning i kabelkällare måste övervägas och åtgärdande av otillräckligt 

arbetsutrymme i svallbassängerna kan komma att bli nödvändigt. 

Höjningen av medelvattennivån är en utveckling som sker successivt och med siktet inställt på ett 

proaktivt arbete kan kostnader för eventuella större konsekvenser hållas nere. Då företaget har 

planer på tillbyggnad är det av yttersta intresse att i den mån det går verka skadeförebyggande, och 

                                                             
1 International Panel on Climate Change  
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investeringar som görs i detta syfte får behandlas som långsiktiga. Genom att kontinuerligt 

uppdatera sig om utvecklingen, genom bland annat grundvattenmätningar och kontroll av 

vattennivån i hamnen, kan åtgärder sättas in i god tid innan konsekvenserna leder till det som oftast 

är mer kostsamma händelser än det hade varit om man hade satt in förebyggande eller 

skadebegränsande åtgärder.  
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Summary 

We have with our industrial activities contributed to increased levels of greenhouse gases in the 

atmosphere and in this way disturbed the balance of gases in nature. A development that can lead to 

a warmer climate in the future is one of the consequences of the process we in everyday talk call the 

greenhouse effect. 

 

A warmer climate is expected to lead to a lot of changes. One of these concerns the average water 

level in the oceans. Karlshamnsverket is situated close to the coast and is 2.65 mtrs above sea level, 

and that means it can be endangered by a rise of the surrounding waters. Karlshamnsverket is an 

energy plant of the type thermal power station. It is owned and managed by Karlshamn Kraft AB. The 

plant is situated outside Karlshamn, at the coast of Blekinge, and already today there are problems 

by high-water level. So the mission was to investigate which rises can be probable and what 

consequences they can have for the management.  

  

Having compared the results from investigations and simulations made by SMHI and IPCC2 a rise level 

was chosen which could be the starting point for the analyses. A rise was chosen that in the worst 

case could be two mtrs in a hundred years. The reason was there must be long term investments and 

there must be big safety margins for facilities which are important for the society.  

  

A rough analysis was made in order to identify the parts of Karlshamnsverket which could be 

threatened by a rise of two mtrs. This analysis gave the result that there will be problems mainly in 

four areas: 

 The oil harbour 

 The cable basement which already today have problems with too much water by high-water 

level. 

 The water cleaning system which cleans the water before it is let out into the sea.  

 The cooling-water system which handles the water used in the electricity production. 

The risk objects were used as a base for the question formulations which were processed in a What 

if?-analysis made at the company of a number of staff members.  

 

The What if?-analysis is a kind of risk analysis which asks the question "What will happen if...?" and 

makes a description of scenarios which might occur and how to handle them. A number of possible 

measures were discussed. Some of them are important today, others must be taken regard to all the 

time. In the oil harbour there might among other things be a need for heightening fenders, making 

the quay and the water breakers stronger and contingently building new marine swinging arms. The 

components in the cleaningsystem for oilpolluted water must be discussed and correction of 

unsufficient working space in the swell basins can prove to be necessary.  

  

The rise of the average water level is a development taking place gradually and with proactive work 

the costs for bigger consequences can be held down. As the company have plans for expansion it is 

extremely important to prevent damages if it is possible, and investments with this purpose must 

be handled as long term investments. By a continuous update about how the development proceeds 

                                                             
2 International Panel on Climate Change 
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by for example measuring the ground water and controlling the level in the harbour  steps can be 

taken in good time before the consequences lead to much more expensive happenings than there 

would be if preventive and damage-limiting measures had been made in time.  
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1 Inledning 
Växthuseffekten är en naturligt förekommande företeelse på jorden och andra planeter i vårt 

solsystem. Strålning från solen når jordytan där den absorberas och bidrar till en uppvärmning av 

jordytan. (EIA, 3/9 2008) Den uppvärmda jorden sänder i och med uppvärmningen ut värmestrålning, 

vilken till viss del reflekteras i de gaser som finns i atmosfären och sänds tillbaka mot jordytan. Detta 

kallas för växthuseffekten och är en grundläggande process i jordens klimat. 

Människans ökade utsläpp av växthusgaser, bland annat koldioxid, bidrar till en förändring i 

sammansättningen av gaser i atmosfären och således också i den känsliga balans som råder mellan 

inkommande solstrålning och avgiven värmestrålning. Detta antas vara en av orsakerna till en 

klimatutveckling som tenderar att gå mot ett varmare klimat. Klimatförändringen medför 

förändringar i en rad faktorer där medelnivån på havsytan i världshaven är en. 

Höjningen av havsnivån är ett numera konstaterat fenomen som inte längre går att förbise. 

Höjningen har skett successivt de senaste åren och alla observationer som gjorts tyder på en 

framtida utveckling i samma spår. För att i den mån det går undvika den problematik som detta 

kommer kunna medföra bör denna faktor tas med i planering av framtida bebyggelse i kustnära 

områden. Framförhållning i form av preventiva åtgärder för redan befintlig bebyggelse kan mildra 

och förebygga ödesdigra konsekvenser, och för bebyggelse med lång kvarvarande livslängd är 

eventuell påverkan en faktor som är motiverad att undersöka. 

1.1 Bakgrund 
Karlshamnsverket är ett värmekraftverk som är lokaliserat utmed Blekinges kust strax utanför 

Karlshamn. Kraftverkets första block byggdes 1969 med senaste tillbyggnaden 1973. Verket är ett så 

kallat reserv- och topplastkraftverk vilket innebär att det endast är i drift antingen då annan 

elproduktion av någon anledning är otillräcklig, eller då transportsträckorna för elen är stora och 

nätet behöver stöttas. Drifttiden är därmed begränsad vilket medför att verket har, materiellt sett, 

lång livstid kvar. 

Modernisering av verket är en pågående process och det finns visioner om en framtid som innefattar 

utökning av verket i form av tillbyggnad. Det är därför av stort intresse att få kunskap om vilka 

konsekvenser eventuella vattenståndhöjningar kan medföra och hur dessa relateras till driften för 

anläggningen. Vilka höjningar som kan tänkas vara kritiska, inom vilka tidsramar dessa kan förväntas 

uppnås och en konsekvensanalys som resulterar i möjliga scenarier och skadebegränsande åtgärder, 

är alla delar som kan utnyttjas för att uppnå en mer genomtänkt planering inför framtida projekt. 

1.2  Problemformulering och syfte 
På Karlshamnsverket är man intresserade av att veta hur stora förändringar av havsnivån som 

kommer att inträffa till följd av klimatförändringen och vilka konsekvenser för kraftverket dessa 

kommer att få. Vidare är man på Karlshamn Kraft intresserade av eventuella åtgärder för att lindra 

eller förhindra konsekvenserna. Intresset är väckt i och med Karlshamnsverkets direkta närhet till 

havet och det faktum att det redan idag finns problem på verket vid högvatten. Dessa problem kan 

antas uppstå mer frekvent och öka i omfattning med en stigande havsnivå. 

Den långa, materiella livstid som kvarstår gör att investeringar i kraftverket kan betraktas som 

långsiktiga, och den ekonomiska aspekten av klimatförändringarna är därför av stor vikt med 

avseende på de investeringar som görs och man planerar att göra. 
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Det övergripande målet med arbetet är att genomföra en studie kring vilka höjningar av havsnivån 

som är sannolika och utifrån det genomföra en riskanalys som ska resultera i olika tänkbara scenarier 

och de inskränkningar i den befintliga verksamhetens drift dessa skulle innebära. Utifrån en 

övergripande litteraturstudie och resultatet från en rapport gällande framtida höjningar som tagits 

fram av SMHI, kommer en lämplig nivå bestämmas, vilken kommer utgöra utgångspunkt för de 

analyser som görs. En inledande analys kommer identifiera ett antal riskobjekt, samt vilken 

omfattning deras påverkan kan tänkas ha. Därefter följer en riskanalys av mer detaljerad art som 

behandlar de objekt som anses vara i behov av vidare diskussion.  Denna analys ska ge en mer 

detaljerad bild av hur konsekvenser uppstår samt visa på eventuella följdkonsekvenser och vad de 

innebär för driften av kraftverket. Målet med den fördjupade analysen är att den ska leda fram till 

konsekvensmildrande och förebyggande åtgärder. 

1.3 Avgränsningar 
Analyserna grundar sig på en nivåhöjning som är ett beräknat värsta fall om 100 år. Mindre 

nivåhöjningar kommer antagligen att leda till konsekvenser även dessa, men de behandlas inte här.  

Det är verksamheten och dess drift som det har fokuserats på. Andra aspekter av konsekvenser 

skulle kunna tänkas uppkomma som följd, exempelvis miljöpåverkan, men dessa behandlas inte alls. 

 

En höjning av havets medelnivå är endast en av många faktorer som förväntas förändras med ett 

varmare klimat. Andra klimatfaktorer, exempelvis ökad nederbörd och starkare vindar, skulle kunna 

tänkas påverka i sig, men arbetet är begränsat till nivåhöjningen.  

På anläggningsområdet finns en gasturbinanläggning med tillhörande förvaringstankar för gas. Denna 

drivs av E.ON Värmekraft Sverige AB och är således inte en del av Karlshamn Kraft AB. Detta område 

behandlas inte i analysen. 
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Metodik och arbetsgång  
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2 Definitioner  
Innan arbetsgången förklaras bör ett antal begrepp klargöras.  

2.1 Risk 
Traditionellt sett beskrivs en risk som en sammanvägning av ett ”trolighetsmått” och ett 

”effektmått”, vilka ofta benämns som sannolikhet och konsekvens.  Vanligtvis finns en önskan att 

kvantifiera risker för att kunna göra någon form av jämförelse. Jämförelserna kan ligga till grund för 

att kunna göra en avvägning och investera i den åtgärd som ger störst riskminskning i förhållande till 

satsat kapital. Problem uppstår då sannolikhet och konsekvens sällan är direkt mätbara. 

(Räddningsverket, 2003). Det finns tre metoder att kvantifiera risk: empiriska skattningar, logiska 

system, samt expertbedömningar. 

Empiriska skattningar utgår från befintlig data för att utifrån denna skapa en 

uppfattning om hur riskbilden i dagsläget kan se ut. 

Logiska system bygger på en händelseutveckling som modelleras fram genom 

exempelvis felträdsanalys eller händelseträdsanalys. Modellen kommer fram till hur 

risken uppstår och genom empiriska data från de olika bidragande faktorerna kan 

sedan en samlad sannolikhet räknas fram. 

Vid expertbedömningar saknas i regel all form av tillförlitlig data. Med 

expertbedömningar menar man att sannolikheten och konsekvensen är skattad av 

människor som är insatta i systemen, experter, vilka gör subjektiva bedömningar 

utifrån sin erfarenhet och kunskap. 

2.2 Riskanalys 
 

Riskanalys av ett tekniskt system är en systematisk användning av tillgänglig information för att identifiera 

riskkällor och för att bedöma risken för individer eller en grupp, egendom eller yttre miljön.  

 

    International Standard IEC 300-3-9 

 

Det finns många sätt att formulera vad en riskanalys är, och vad som egentligen innefattas i analysen 

kan variera från en verksamhet till en annan. Det är viktigt att tidigt vara införstådd med vad olika 

begrepp egentligen innebär för verksamheten.  Ronald Wennersten, professor vid KTH, uttrycker 

problematiken kring brister i kommunikationen; ”Hälften av problemen beror av att olika personer 

använder samma ord för olika saker. Den andra hälften av problemen beror av att man använder 

olika ord för samma sak”  

2.2.1 Del av riskhanteringen 

Riskanalysen är en del av riskhanteringsprocessen, se Figur 2, och syftet är att belysa under vilka 

omständigheter olyckor och störningar kan tänkas inträffa. När och var, hur ofta och vilka 

konsekvenser som är tänkbara, är exempel på aspekter som kan tas upp. Resultatet utgör därefter 

underlag för värdering av riskerna och eventuella beslut om riskreducerande åtgärder. 

Riskbedömningen utgår traditionellt sett från kombinationen av sannolikhet och konsekvens. 

(Davidsson m.fl., 2003) 
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Riskanalys

•Omfattning och syfte

•Identifiering av risker

•Beräkning av risker

Riskvärdering

•Beslut om tolerabel nivå

•Åtgärdsförslag och 
verifiering

Riskreduktion/kontroll

•Beslutsfattande

•Genomförande

•Övervakning

Riskbedömning 

Riskhantering 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2 Riskhanteringsmodell enligt IEC, 2005 
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2.2.2 Riskidentifiering  

Riskidentifieringen är ett av de viktigare momenten i en riskanalys. (Davidsson m.fl., 2003) Den ska 

resultera i en sammanställning av objekt förknippade med risker som ska studeras vidare.  

Man skiljer på kvalitativa, halvkvantitativa och kvantitativa analysmetoder. (Torstensson, 2005) Den 

senare syftar till att kvantifiera konsekvenser och sannolikheter och resultatet kommer innefatta 

numeriska värden, såsom uppskattningar av sannolikheter och mått på konsekvenser. Ett annat ord 

för denna typ av analys är QRA, Quantitative Risk Analysis, eller PRA, Probabilistic Risk Analysis. 

(Davidsson m.fl., 2003) Resultatet från de kvalitativa metoderna innehåller däremot inga numeriska 

värden, utan är snarare mer konkreta beskrivningar av händelseförlopp och möjliga scenarier.  Syftet 

är främst att ge beskrivningar av olika händelseförlopp under olika förutsättningar.  (Avfall Sverige, 

2007) För mer ingående beskrivning se Bilaga 1. 

2.3  Riskvärdering 
Andra steget i riskbedömningen utgörs av riskvärderingen. Den klassiska värderingen bygger på 

kombinationen av sannolikhet och konsekvens, och utmynnar i en bedömning av huruvida de 

identifierade riskobjekten är i behov av att åtgärdas eller ej. 

 

Det finns en uppsjö av metoder för att utföra en riskanalys. De som har tillämpats i arbetet förklaras 

närmare under nedanstående rubriker.  

2.4 Grovanalys 

2.4.1 Definition 

Grovanalys är en form av kvalitativ analys som ofta görs tidigt i projektstadiet. Syftet med en 

grovanalys är att i ett tidigt skede snabbt få en överblick av de risker som föreligger samt eventuellt 

uppskattade sannolikheter och konsekvenser för dessa. Ofta graderas konsekvenser och 

sannolikheter på en skala, exempelvis 1-5. (Torstensson, 2005) 

Metodiken kan användas i startskedet av en nykonstruktion för att identifiera riskkällor, men kan 

även utföras på befintlig anläggning för att identifiera svagheter. Resultatet av en grovanalys är en 

översiktlig sammanställning av delar av verksamheten, olika scenarier, maskiner etc. som innebär en 

risk av något slag.  De bitar som anses behöva fördjupning analyseras vidare med mer detaljerade 

metoder, exempelvis genom en What if?-analys. Behovet av vidare fördjupning fastställs vanligtvis 

utifrån någon form av kriterium och resultatet sammanställs ofta med hjälp av en tabell. (Davidsson 

m.fl., 2003) 
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2.5 Riskmatris 

2.5.1 Definition 

Ett vanligt sätt att presentera risker på är att utifrån riskobjektens skattade sannolikheter och 

konsekvenser konstruera en så kallad riskmatris, se Figur 3. En av fördelarna med riskmatrisen är att 

riskobjekt med samma enhet på konsekvensen lätt kan jämföras, och därmed kan många skilda 

riskanalyser presenteras i samma matris. (Davidsson m.fl., 2003) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Rangordning och prioritering av riskobjekt 

Presentationsmetoden är lätt att förstå och visar tydligt hur en eventuell rangordning och prioritering 

görs. Ett sätt att sålla bland riskobjekten är att definiera ett specifikt område i matrisen. De riskobjekt 

som har en kombination av sannolikhet och konsekvens som gör att de hamnar innanför området 

anses vara beskaffade med en oacceptabel risknivå och vara i behov av vidare behandling.  I och med 

definierandet av området sätts helt enkelt ett kriterium för tolerabel risk och områdets storlek och 

form ska spegla användarens preferenser, policys och rutiner. 

Viktigt att tänka på är att jämförelser endast går att göra om konsekvenserna mäts i samma enhet. 

(Davidsson m.fl., 2003) 

2.6 What if?-analys 

2.6.1 Definition 

Risker i ett system kan generellt delas upp i tre typer; mänskliga, tekniska och organisatoriska. 

(Emmot och Gyllblad, 2007) What if?-analysen är en metod av kvalitativ typ och tillämpas vanligtvis 

för att identifiera de tekniska riskerna. Metoden är den mest tillämpade inom processindustrin då 

den är lättförståelig och ger under bra förutsättningar ett resultat av kvalité (Jacobsson, 2007) .  Bra 

förutsättningar innebär ett bra underlag, det vill säga detaljerad och relevant information om 

systemet, och en väl sammansatt grupp.  Ingvarsson & Roos beskriver metoden som ”en systematisk 

     

     

     

     

     

Figur 3 Riskmatris som den i stort kan se ut 
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kartläggning och identifiering av risker som kan hota ett system”. What if?-analysen ställer högre 

krav på genomförarna med avseende på kunskap gällande anläggning och driftrutiner än 

grovanalysen gör. Jämfört med grovanalysen är What if? mer inriktad på att identifiera potentiella 

olycks- och skadescenarier utifrån mindre avvikelser och störningar. (Davidsson m.fl., 2003) 

2.6.2 Genomförande 

Analysmetoden utgår från händelser som innebär avvikelser från det normala och utifrån dessa 

formuleras frågeställningar av formen ”Vad händer om..?”. En grupp sitter tillsammans och 

brainstormar kring frågorna för att hitta potentiella händelseförlopp. Gruppen består vanligtvis av 

mellan 3-6 personer vilka har erfarenhet och kunnighet inom de aktuella systemen. I gruppen utses 

en ordförande och en sekreterare och brainstormingen kan systematiseras genom styrning med hjälp 

av ledord eller checklista. (Avfall Sverige, 2007) Tabell 1 sammanställer en möjlig arbetsgång.   
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Genomförande av en What if?-analys
Källa:  Avfall Sverige

1
Börja med att skapa en 
analysgrupp. Gruppen 

består utöver en 
metodkunnig 

ordförande lämpligen 
av medarbetare med 
kunskaper inom olika 
kompetensområden. 

Lämplig storlek är 3 - 6 
personer.

2
Planering är som alltid 

A och O för ett effektivt 
arbete. Ordföranden 

bör gå igenom 
underlaget innan för 
att planera analysen 

och se vad som saknas. 
Det är viktigt att man 
kan vara systematisk 

under analysen.

3
Avgränsning och syfte. 
Innan analysen startar 
måste alla närvarande 

vara klara över vad 
som omfattas av 

analysen samt vad som 
inte berörs

4
Beskrivning av 

systemet. Det är 
lämpligt att starta 
analysen med en 

genomgång av det som 
skall analyseras, så att 
alla har fått en bild av 

systemet

5
Gå igenom det system 
som skall analyseras 

systematiskt och 
identifiera avvikelser. 
Bedöm konsekvenser 

och om direkta 
åtgärdsförslag 

framkommer, notera 
dessa. 

6
Efter riskanalysen är 

det dags att ta fram en 
handlingsplan på 

åtgärder, tidsplan, 
ansvariga och 

näruppföljning skall 
ske. Riskanalysen är 

inte klar och godkänd 
förrän alla synpunkter 
beaktats och åtgärdats 

eller kommenterats.

Åtgärdsförslag
Fördjupande 

riskanalys
Riskvärdering

Inledande 
riskidentifiering

2.6.3 Förutsättningar för bra resultat 

En genomtänkt sammansättning av grupp är en nyckelfaktor för ett bra resultat likväl som ett 

underlag som står i proportion till det önskvärda resultatet. (Emmot  & Gyllblad, 2007) Underlaget 

bör vara detaljerat, omfattande och informationen som ges bör vara relevant för sammanhanget.  

2.6.4 Resultat 

Metoden är av mer kvalitativ typ, vilket innebär att resultatet vanligtvis inte involverar numeriska 

värden, såsom sannolikheter och mått på konsekvenser. Analysen resulterar i en sammanställning, 

ofta i tabellform av typen som ses i Bilaga 2.  Vad resultatet omfattar kan variera från en analys till en 

annan, men sammanställning av konsekvenser och inledande åtgärdsförslag är ett generellt 

minimum.   

3 Arbetsgång  
I stora drag var tanken att arbetet skulle omfatta de delar som åskådliggörs i Figur 4. I strävan efter 

struktur på genomförandet delades arbetet in i två faser. Första fasen inleddes med det 

förberedande arbete som behövdes för att kunna utföra en inledande riskidentifikation och en 

välgrundad riskvärdering. Resultatet av riskvärderingen låg sedan till grund för den fördjupande 

riskanalys som utförs i fas två, vilken avslutas med förslag på åtgärder. 

Tabell 1 Stegvis genomförande av en What-if?analys 

Figur 4 Arbetsgång 

http://epubl.ltu.se/1402-1617/2005/302/LTU-EX-05302-SE.pdf
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3.1 Val av metod 
Val av metod för riskidentifiering och sannolikhetsuppskattningar bestäms av syftet med analysen 

och önskvärd detaljeringsnivå i resultatet. Val av lämplig metod garanterar inte i sig ett bra resultat. 

Anders Jacobsson, konsult och universitetslektor på avdelningen för Brandteknik på Lunds Tekniska 

Högskola, nämner några aspekter som kan vara avgörande för ett bra resultat. (Jacobsson, 2007) 

 Att det är en grupp som utför analysen, minst två personer 

 Att gruppen besitter erfarenhet av berörda system 

 Kreativitet och självkritik  

 Planering 

 Dokumentation 

 

Med fördel utför organisationen själv analysen, med experthjälp om så anses behövas.  
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Litteraturstudie och val 
av nivåhöjning som 
utgångspunkt

Verksamhetsbeskrivning

Grovanalys och 
riskvärdering

Planering för 
fas två

Fas två

3.2 Våra val av metoder  
Arbetet skedde i två faser med skilda inriktningar och tre metoder tillämpades för att nå de resultat 

som önskades i respektive fas.  

3.2.1 Fas ett 

I fas ett önskades ett resultat som skulle utgöra underlag för planering av What if?-analysen som 

utfördes i fas två, och bestod i att system som kan antas beröras av en eventuell höjning av 

havsnivån identifierades och sammanställdes. För att uppnå detta gjordes en inledande förstudie 

som resulterade i dels en verksamhetsbeskrivning och dels val av nivåhöjning som ska ligga till grund 

för vidare analyser. För att utifrån vald nivåhöjning identifiera objekt förknippade med risker i 

verksamheten utfördes en inledande grovanalys av examensarbetarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 5 åskådliggör delar som involverades i fas ett.  

 En inledande litteraturstudie som resulterade i en sammanställning av historiska fakta kring 

havsnivåhöjningar, allmänna fakta och övergripande kring vilka konsekvenser en höjning  av 

havsnivån generellt kan medföra (kortfattat i kapitel 4 och komplett i Bilaga 6) 

 En sammanställning av en rapport som SMHI har tagit fram, vilken analyserar och 

interpolerar fram olika, om 100 år, förväntade återkomstnivåer.  Kort beskrivning av 

modellerna som använts i rapporten och definition av relevanta termer. Utifrån 

sammanställningen definieras en nivå som får agera utgångspunkt vid 

konsekvensbedömningarna. (kapitel 5 och kapitel 6) 

 En översiktlig verksamhetsbeskrivning (kapitel 7) 

 Grovanalys och riskvärdering (kapitel 8) 

 Planering för fas två och sammanställande av frågeställningar (Bilaga 13 respektive 8) 

 De första två punkterna är resultatet av litteraturstudien och gav tillsammans underlag för 

grovanalysen som utfördes av oss examensarbetare. Riskvärderingen utfördes i samband med 

Figur 5 Överskådlig bild av momenten i fas ett 
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Tankar att ha med 
sig till framtiden

What if?-
analys

Samman-
ställning av 

analysen

Åtgärds-

förslag

Kostnads-
uppskattningar

Litteraturstudie och val av 
nivåhöjning som 
utgångspunkt

Verksamhetsbeskrivning

Grovanalys och riskvärdering

Planering för fas 
två

Fas två

grovanalysen och gjordes med hjälp av riskmatriser. Riskobjekt som hamnade innanför ett visst 

område i riskmatrisen ansågs vara i behov av vidare diskussion. 

3.2.2 Fas två 

I fas två behandlades områdena vidare med hjälp av en What if?-analys. Analysen syftade till 

att hitta möjliga händelseförlopp och de konsekvenser dessa kan leda till. En inledande 

diskussion kring åtgärdsförslag fördes och resultatet sammanställdes i tabellform. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

Fas två innehåller delmoment som illustreras i Figur 6. 

 What if?-analys som genomförs på verket tillsammans med en grupp utvalda människor. 

 Sammanställning av resultatet från analysen (kapitel 10) 

 Förslag på åtgärder som kan vidtas för att begränsa omfattningen av de konsekvenser en 

höjning kan medföra. (kapitel 11) 

 Grova kostnadsuppskattningar för några av åtgärderna. (kapitel 11) 

 Lite kort om tankar att ha med sig i framtiden gällande några aspekter att ha med sig inför 

en eventuell nybyggnation samt förslag till komplettering av analyserna. (kapitel 12 och 13) 

  

Figur 6 Huvudmomenten i fas två 
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Höjning av havets medelvattennivå 
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4 Litteraturstudie 
I Bilaga 6 finns en längre sammanställning som behandlar hur ytnivån i världshaven har förändrats 

genom tiderna, och en kort beskrivning av vilka konsekvenser som en förhöjd nivå generellt för med 

sig för kustnära områden. Bilagan utgör resultatet av den inledande litteraturstudie som gjorts.  

 

Detta kapitel inleds med kortare beskrivningar av den litteratur och tidigare rapporter som legat till 

grund för den teoretiska delen av arbetet. Därefter följer en sammanställning av de viktigaste 

aspekterna kring höjningen. 

4.1 Litteratur 
Andrew J. Watson (2007) behandlar i sin artikel Certainty and uncertainty in climate change 

Predictions; What Use are climate models?  osäkerhetsaspekter i dagens klimatmodeller.  

Människors tolkning av klimat skiljer sig åt bland annat på grund av faktorer som påverkar individens 

uppfattning.  Watson tar upp exempel på klimatets variation genom århundradena och hur ytterst 

svårt det är att förutspå framtidens klimat då antalet påverkande parametrar är många. Klimatet är i 

ständig förändring och utvecklingen är allt annat än enkel att beskriva. Watson pekar trots det på att 

modellerna ständigt förbättras och vi har idag gått från att diskutera om klimatförändringen 

överhuvudtaget kommer att ske, till att diskutera hur mycket klimatförändringen kommer att 

påverka oss. Utvecklingens karaktär har visat sig vara en viktig aspekt att ta hänsyn till, inte minst 

ekonomiskt. 

I skriften Global and Regional exposure to large rises in sea-level: a sensitivity analysis beskriver 

författarna David Anthof, Robert J. Nichols, Richard S. J. Tol och Athanasios T. Vafeidis (2006) hur 

exponeringen av havsnivåns stigning kommer arta sig för olika populationer på jorden. Författarna 

använder sig av stigningar på 1, 5 respektive 10 m, och har utifrån dessa nivåer konstruerat diagram 

och tabeller för att på ett överskådligt sätt beskriva hur stora landarealer som kommer att hamna 

under vatten vid respektive nivåhöjning. De beskriver även hur stor del av populationen som kommer 

att drabbas av höjningen i dessa områden. En av slutsatserna som dras är att stora delar av jordens 

befolkning är bosatta i låglänta områden och kommer att drabbas vid en höjning på 10 m. 

W. Roland Gehrels et al. (2004) beskriver i artikeln Onset of recent rapid sea-level rise in western 

Atlantic Ocean, hur havsnivån har varierat genom tiderna. Författarna diskuterar kring metoder för 

att bestämma havsnivån hundratals år tillbaka i tiden, bland annat studier av saltmarkssediment. 

Genom dessa studier har det kunnat fastställas var havsnivån har legat. Ett resultat som kunnat 

fastställas är bland andra att havsnivån under de senaste 1000 åren har stigit med ungefär två m. 

I artikeln Recent Greenland Ice Mass Loss by Drainage System from Satellite observations, beskriver 

S. B. Luthcke et al. (2006) hur avsmältningen av isen vid Grönland har sett ut och kommer att se ut. 

Genom satellitobservationer har man kunnat följa isens utveckling och har bland annat kommit fram 

till att avsmältningen åren 2003 – 2005 varit över 100 ton is per år, medan tillförseln endast varit 

runt hälften. 

Charles A. Bently et al. (2007) behandlar i skriften Global Outlook for Ice and Snow; 6A ICE SHEETS 

hur isarna vid polerna påverkas av den globala uppvärmningen. De nämner hur isarna smälter då 

detta ser olika ut vid Grönland respektive Antarktis. Viss historisk data presenteras och belyser hur 

glaciärerna förflyttats under årens lopp. 
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John A. Church et al. (2007) behandlar i skriften Global Outlook for Ice and Snow; 6C Ice and Sea-

level Change  hur havsnivån påverkas av polarisarna, och talar om sambandet mellan polernas 

smältvatten och havsnivån. Skriften utgör en del i samma serie som föregående; Global outlook for 

Ice and Snow, och även här diskuteras det kring historiska förändringar och fluktuationer. Författarna 

nämner hur de olika istiderna har påverkat nivåerna i havet och visar på hur, och hur snabbt, dessa 

förändringar har skett. 

I Mats Åkesson m.fl.:s (2007) utgåva Stigande havsnivå - Konsekvenser för fysisk planering tar 

länsstyrelserna i Skåne och Blekinge upp klimatförändringsfrågan och diskuterar hur den kommer att 

påverka samhället. Diskussionen delar upp problematiken i tre områden; översvämning, erosion och 

höjda grundvattennivåer. Skriften ska fungera som ett verktyg för att underlätta planering i kustnära 

områden.  

Göran Davidsson et al. (2003) har på Räddningsverkets vägnar skrivit Handbok för 

riskanalysmetoder. Boken förklarar inledningsvis begrepp och termer inom riskanalys, samt ger en 

översiktlig bild över vilka riskanalysmetoder som finns. Även exempel på genomförande av 

riskanalyser behandlas, och vilka krav som finns gällande kvalitet på dessa. Framförallt berör boken 

identifikation samt analys av risker och hur dessa bedöms med avseende på sannolikhet och 

konsekvens. 

Bengt Holgersson m.fl. (2007) står bakom rapporten Sverige inför klimatförändringarna - hot och 

möjligheter. Genom beslut från regeringen 30 juni 2005 startades en kartläggning av det svenska 

samhällets sårbarhet med avseende på de globala klimatförändringar som kan inträffa. Rapporten 

belyser regionala och lokala konsekvenser av förändringarna, samt en kostnadsbedömning för de 

skador klimatförändringarna kan ge upphov till. Utredningen har antagit namnet Klimat- och 

sårbarhetsutredningen. 

 
I skriften Principer och metoder för riskvärdering i samhällsplanering – Med tillämpning på 

transporter och transportinfrastruktur beskriver Håkan Torstensson (2005) de olika element som 

påverkar en riskvärdering. Dessa är bland andra riskjämförelser, kostnad/nytto-analys och 

kostnad/effektanalys, riskkommunikation, synsätt/värderingar inklusive riskuppfattningsproblemet, 

riskkontrollverktyg och dess föreskrifter, osäkerhet och variation, fördelning och överföring av risker 

samt försiktighetsprincipen. 

I skriften Konsekvenser för Åhuskustens bebyggelse vid en framtida förhöjd havsnivå; 

översvämning - högt grundvatten - erosion som är framtagen av Stadsbyggnadskontoret (2008), 

diskuteras det kring den kommande havsnivåhöjningen och dess konsekvenser för kustnära 

områden. De nämner beräkningar gjorda för förhöjda vattennivåer och presenterar dessa 

tillsammans med vilka områden som kan tänkas beröras. Beräkningar för risknivåer vad avser 

översvämning och erosion tas upp på ett lokalt plan, det vill säga utmed vägar och bebyggelse som 

drabbas. I slutet av skriften presenterar författarna överskådligt hur hantering av riskerna kan se ut. 
  

http://www.regeringen.se/download/05245f39.pdf?major=1&minor=89334&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
http://www.regeringen.se/download/05245f39.pdf?major=1&minor=89334&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
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4.2 Höjningen av havsvattennivån 
Variationer i havsnivån är något som naturligt förekommer och följer ofta en viss regelbundenhet 

gällande tid på år, väderlek och liknande. Därför krävs det mätserier som sträcker sig över en längre 

period, samt att mätningarna görs frekvent, för att man skall kunna skapa sig en uppfattning kring 

hur vattennivån förändras. 

Temporära höjningar av vattennivån kan vara en konsekvens av många olika faktorer. I Sverige, och 

då främst Östersjön, spelar tidvattnet ingen större roll. Där är det framför allt lufttryck, vindar och 

vattenpendling som orsakar de största förändringarna.  (SMHI, 2007) 

 Lufttryck  

Lufttryck påverkar havsnivån genom att pressa undan eller släppa igenom vatten.  

 Vindar  

Vindar kan påverka havsnivån på två sätt. Det ena sättet är ett fenomen som kallas för 

vindstuvning. Vindstuvning går ut på att vindar pressar ytvattnet mot eller från en landmassa. 

Det andra sättet är det som kallas för vindfyllning, vilket kan förklaras som en variation av 

vindstuvning på ett större plan. I stora drag innebär det att kraftiga vindar över Nordsjön, 

kombinerat med högt lufttryck, pressar in vatten i Östersjön och ger upphov till ett 

långvarigt, högt vattenstånd.  

 Vattenpendling  

Vattenpendling kan liknas med hur vattnet i ett kar förflyttas från ena sidan till den andra då 

man frammanar en våg. 

De kortvariga höjningar som observeras är en kombination av samtliga ovan beskrivna faktorer som 

tillsammans kan höja eller sänka en vattennivå förhållandevis kraftigt.  

4.2.1 Naturliga variationer  

Studier som gjorts av radioaktiva isotoper ger en inblick i hur variationerna i havsnivån har artat sig 

under hundratals år tillbaka i tiden, och tyder på att nivåhöjningar är något som skett gradvis sedan 

lång tid tillbaka. Det senaste århundradet har höjningen accelererat till 3.2 mm per år, från tidigare 

1.7 mm per år, vilket kan relateras till den globala uppvärmningen som idag sker. (Gehrels et al., 

2004) Figur 7 illustrerar olika delars bidrag till den totala nivåhöjningen i havet. 

 

Figur 7 Olika orsakers bidrag till nivåhöjningen i havet 

Bidrag till havsnivåhöjningen

Termisk expansion 1.6 ± 0.7 mm/år

Smältande glaciärer 0.8 ± 0.2 mm/år

Smältning av Antarktis 0.2 ± 0.4 mm/år

Smältning av is på Grönland 0.2 ± 0.1 mm/år
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4.2.2 Konsekvenser av en höjd havsnivå 

En förhöjd havsvattennivå påverkar intilliggande bebyggelse på många sätt.  

Vissa delar av Sverige drabbas mer eller mindre årligen av översvämning då floder och älvar utsätts 

för ett ökat vattenflöde. Med höjd havsnivå kan dessa flöden i en framtid antas inträffa mer frekvent.  

Kustnära områden förväntas känna av nivåhöjningen i form av fler översvämningar, höjd 

grundvattennivå och ökad erosion. Erosion kommer medföra att dagens strandlinje kommer 

förskjutas inåt land och att vågor kommer dra med sig stranddyner ut i havet alternativt förändra 

formen på dem. Vidare riskerar bottensedimentet vid kusterna att hamna i rörelse och rasa längre ut 

i havet.  

 Även befolkningens hälsa är en faktor som riskerar att påverkas då en höjning av havsnivån medför 

en motsvarande höjning av grundvattennivån, och med det en ökad risk för saltvatteninträngningar i 

brunnar. Även rasrisk, bristande färdvägar och ohälsosamma boendemiljöer riskerar uppkomma 

utmed kusterna. Då en stor del av Sveriges infrastruktur är lokaliserad längs med kusterna riskerar de 

ekonomiska konsekvenserna att bli omfattande. (Åkesson m.fl.  2007)(Stadsbyggnadskontoret, 2005) 

Bästa sättet att skydda sig mot en kommande höjning av havsnivån är genom preventiva åtgärder 

och att alltid försöka ligga steget före.  
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Framtida nivåutveckling vid Blekinges 
kust och val av utgångspunkt för analys  
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5 SMHI:s rapport Framtida medel- och högvattenstånd i Skåne 

och Blekinge 
SMHI mäter varje timme vid 23 olika stationer längs med kusten. En av mätpunkterna är 

Kungsholmsfort, se Figur 8, som är den punkt som är lokaliserad närmast Karlshamn. Kungsholmsfort 

är den äldsta av stationerna längs med skånska och blekingska kusten, och är därmed den punkt till 

vilken det finns mest historisk mätdata tillgänglig. Stationen har en mätserie som sträcker sig så långt 

tillbaka som 1886. (SMHI,2008) 

 

Figur 8 SMHI:s mätpunkter längs kusten. Positionerna har valts för att  

vara representativa för hela Sveriges kust         Källa: SMHI 

Oktober 2007 gjorde SMHI en sammanställning av mätdata från de större stationerna längs med 

skånska och blekingska kusten, i syfte att få en uppskattning av hur framtida medelvattenstånd och 

högvattennivå kommer se ut i framtiden. Prognoserna avser åren 2071-2100 och rapporten3 som 

sammanställningen resulterade i är avsedd att ligga till grund för beslut gällande kustplanering.  

Rapporten avgränsas till havsytans medelnivås förväntade stigning, enligt de klimatscenarier som 

presenteras i  IPCC:s fjärde rapportserie4, inom en tidshorisont på 100 år. IPCC är ett organ upprättat 

av FN, vilket har som huvuduppgift att utvärdera simuleringar och analyser inom bland annat 

klimateffekters påverkan på den globala havsytans nivå. Nationella analyser för svenska vatten görs 

av Rossby Center, vilka har gjort simuleringarna som ligger till grund för rapporten. Den modell som 

använts kallas RCAO och är ett tredimensionellt klimatsystem som beskriver atmosfären, landytorna, 

hav och is. Vid simuleringarna har två olika globala klimatmodeller tillämpats, och kombinerats med 

två olika utsläpps/emissionsscenarier. Dessa beskrivs kortfattat här och mer detaljerat i Bilaga 7. 

5.1 Globala klimatmodeller  

Regionala klimatberäkningar är beroende av resultat från globala klimatmodeller. Vid Rossby Centre 

                                                             
3
 Nerheim, 2007 

4 Baker et alt., 2007 
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används data från olika globala klimatmodeller som indata till de regionala klimatmodellerna. De 

globala klimatmodeller som används i rapporterna från SMHI är ECHAM4/OPYC3 och HadAM3H.   

ECHAM4/OPYC3 är en modell framtagen i Tyskland.  ECHAM4 är en beteckning för en modell för 

atmosfärens utveckling och OPYC3 anger modelleringen av havet. HadAM3H är en engelsk modell 

från Hadley Centre vid Meteorological Office. De simuleringar som görs med modellerna utgår från 

olika emissionsscenarier, det vill säga olika antaganden om hur atmosfärens sammansättning 

förändras relaterat till den antropogena påverkan. 

5.2 Emissionsscenarier 

De emissionsscenarier som tillämpats är SRES A2 och SRES B2. SRES står för Special Report on 

Emissions Scenarios som är en rapport utgiven av IPCC, vilken beskriver de bakomliggande 

antagandena om världens utveckling de nästkommande 100 åren. A2 beskriver en värld med snabb 

befolkningsökning och intensiv energianvändning. B2 beskriver en värld med långsammare 

befolkningsökning och mindre intensiv energianvändning.  

Med ECHAM4/OPYC3 kombinerad med A2 och B2 förväntas en global temperaturökning på 3,4C 

respektive 2,6C under åren 2071-2100, jämfört med 1961-1990. Beräkningar med HadAM3H ger på 

motsvarande sätt 3,3C respektive 2,4C.  

Resultaten av SMHI:s rapport lutar sig alltså mot de två globala modeller för klimatutveckling, 

ECHAM4 och HadAM3H, vilka kombineras med de två olika utsläppsscenarierna, A2 och B2. Detta ger 

fyra olika kombinationer/scenarier, utifrån vilka rapporten definierar ett lägsta fall, ”Low case”, och 

ett värsta fall, ”High case”. ”Low case” är simuleringar baserade på modellen HadAM3H kombinerat 

med utsläppsscenario B2, medan ”High case” är simuleringar baserade på modellen ECHAM4 

kombinerat med utsläppsscenario A2. 

5.3  Definitioner 
För att man ska förstå resultatet måste några begrepp definieras. 

 

5.3.1 Återkomsttid 

Återkomsttiden är ett statistiskt mått som anger hur sannolikt det är att en viss händelse inträffar 

inom en viss tid eller omvänt, hur ofta till exempel vattenståndet tar sig över en viss nivå.  

 
Ett 100-årsvärde har en återkomsttid på 100 år. Det uppnås eller överträffas i genomsnitt en gång på 

100 år vilket innebär att sannolikheten är 1 på 100 för varje enskilt år. Eftersom man exponerar sig för 

risken under flera år blir den ackumulerade risken avsevärt större. 

     (SMHI, 25/3 2008) 

 

Återkomsttiden är ett nyckelbegrepp när det handlar om att bedöma risker för verksamhet som 

bedrivs i kustnära områden. Måttet ger en spegling av en händelses frekvens, men säger inget om 

när händelsen kommer inträffa. En viss återkomsttid för en viss nivå kan tolkas dels som en 

sannolikhet att nivån uppnås ett år, dels som ett mått på hur länge det förväntas dröja innan nivån 

uppnås. Är återkomstiden för en nivå exempelvis 100 år, är sannolikheten att den inträffar inom ett 

år 1/100, det vill säga 0.01 eller 1 % .  Samtidigt betyder värdet att nivån förväntas uppnås en gång 

vart hundrade år. Tabell 2 sammanställer några sannolikheter och motsvarande återkomsttider. 

Återkomstnivåerna och återkomsttiderna för olika nivåer ändras i takt med att medelvattennivån 

höjs. Det som var en 100-årsnivå för 50 år sen är inte 100-årsnivå idag.  
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Tabell 2 En återkomsttid för en viss nivå innebär att den nivån med en viss sannolikhet uppnås under en viss tid. 

Tabellen sammanställer hur sannolikheterna fördelar sig för några återkomsttider. Källa: SMHI 

Åter- 
komst- 

tid 

Sannolikhet 
under 
5 år 

Sannolikhet 
under 
10 år 

Sannolikhet 
under 
20 år 

Sannolikhet 
under 
50 år 

Sannolikhet 
under 
100 år 

5 år 
67 %  89 %  99 %  100 %  100 %  

10 år 
41 %  65 %  88 %  99 %  100 %  

20 år 
23 %  40 %  64 %  92 %  99 %  

50 år 
10 %  18 %  33 %  64 %  87 %  

100 år 
5 %  10 %  18 %  39 %  63 %  

500 år 
1 %  2 %  4 %  10 %  18 %  

1000 år 
0 %  1 %  2 %  5 %  10 %  

  

 

5.3.2 RH70 

Årets medelvattenstånd är ett värde som beräknats utifrån en lång serie av årsmedelvärden, och 

förändringen i medelvattenyta påverkas av faktorer som landhöjning och lokala skillnader i 

vattenstånd som beror på exempelvis tid på året. Detta gör att måttet inte är konstant över hela 

Sverige, vilket gör att resultat vanligtvis relateras till någon form av höjdsystem för att underlätta 

jämförbara resultat. I SMHI:s rapport används RH70, vilket är det officiella, nationella höjdsystemet 

idag. (Lantmäteriet, 20/3 2008) 

 

5.4 Sammanställning av resultaten 

De senaste 30 åren har det skett en generell ökning av vattenståndet på 3 mm per år. I norra Sverige 

har nivåhöjningen kompenserats av landhöjningen, vilken inte har haft någon effekt i södra Sverige. 

Vi fokuserade på resultaten från Kungsholmsfort, en punkt som Blekingekusten representeras väl av. 

Korrigeringstermen relativt RH70 vid Kungsholmsfort är inte så stor, endast 0.6 cm. Högsta mätdata 

som uppmätts i punkten gjordes 1914 och är 133 cm. 

Rapporten visar på att en framtid som följer antagandena i ett ”Low case” kommer att medföra en 

global höjning av medelvattenytan på 18 cm, med en additiv term på 20 cm för lokala förändringar. 

En utveckling enligt ”High case” medför en höjning på 59 cm + 20 cm för lokala förändringar. De 

lokala förändringarna motiveras av en jämförelse av mätdata som gjorts i rapporten, och som visar 

på att medelvattenytan i Nordsjön och Östersjön ligger i snitt 20 cm över globalt medel. Resultaten 

antyder även att vid nästa sekelskifte kan 100-årsnivån för högvatten överstiga två m. Det förväntas 

att dessa högvattennivåer återkommer allt oftare i framtiden, bland annat orsakat av ökade 

vindhastigheter. 

För blekingekusten ges en uppskattning av en ökning på 22-25 cm i ett ”Low case” och 63-66 cm i ett 

”High case”. Siffrorna är angivna relativt RH70.  
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Generellt så kommer det som idag är 100-års nivåer att vid lägsta förväntade landnivåhöjning, 

inträffa mer frekvent och hamna på återkomstidern mellan 10 och 50 år. Samtidigt kommer 100-

årsnivån, vid samma landnivåhöjning, öka med mellan 20 och 30 cm relativt RH70. Vid högsta 

förväntad landnivåhöjning kommer dagens 100-årsnivå inträffa så ofta som varje eller vartannat år, 

och 100-årsnivån kommer att ligga 60-70 cm högre än idag.  

För Kungsholmsfort kan resultaten sammanställas enligt Tabell 3. Figur 9 åskådliggör hur 

återkomstnivåerna ser ut i tre fall; enligt antagande om att utvecklingen sker som det gjort under de 

observationer som gjorts från 1886, enligt en utveckling som följer ett  ”Low case” och vid en 

utveckling som medföljer ett  ”High case”. 

Tabell 3 Vattenstånden är angivna relativt RH70, i cm, och sifforna inom 

 parantes är ett beräknat 95 % -igt konfidensintervall 

   

 

 

 
 

    2 år  10 år 50 år 100 år 

Förväntade återkomstnivåer beräknade 
utifrån historisk data för årshögsta 
vattenstånd och dagens klimat 

    

 74 
(71-78) 

100 
(95-106) 

118 
(110-133) 

125 
(115-145) 

Förväntade återkomstnivåer för årshögsta  
vattenstånd, beräknade utifrån scenarier om 
framtida klimat 

     

Minsta förväntade värdet, "Low case" 97 
(94-100) 

122 
(118-189) 

141 
(133-156) 

147 
(138-167) 

Högsta förväntade värdet, "High case" 136 
(133-139) 

161 
(157-168) 

180 
(172-195) 

186 
(177-206) 

Figur 9 Figuren visar sannolikheterna för att en viss nivå kommer inträffa.  

En sannolikhet på 0.5 motsvarar 2 års återkomsttid. Kurvorna är beräknade utifrån de mätserier som 

finns tillgängliga kombinerat med förutsättningar som följer i samma spår som observationerna som 

gjorts, förutsättningar som ges i ett ”Low case” och förutsättningar som ges i ett ”High case” 

     Källa: SMHI 
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6 Val av nivåhöjning som grund för analys  

6.1 Metoder för val 
Vid beslutssituationer finns ett antal olika sätt att förhålla sig beroende på vilken inställning till risk 

man som beslutsfattare har. De fyra vanligaste beslutsgrunderna sammanfattas här. Det ska tilläggas 

att metoderna vanligtvis används i beslutssituationer kopplade till ekonomiska termer och är här 

omformulerade så att de passar aktuellt beslut. 

 Maximin 

 Det bästa av de sämsta, eller omformulerat för denna situation, den högsta nivån av de 

lägsta. Ofta är det de lägsta tre som studeras. Metoden är förknippad med stora osäkerheter.  

Detta är en försiktig skattning, som inte använder den information som finns. Metoden har 

en ”pessimistisk”, eller underskattande, betoning. 

 Maximax 

 Det bästa av de bästa, eller den högsta nivån av de högsta. Även denna metod är ett 

beslutsfattande kopplat med hög osäkerhet. Metoden använder inte heller den  

information som finns och har en mer ”optimistisk”, eller överskattande inställning. 

 

Maximax och maximin är två beslutskriterier som baseras på stora säkerhetsmarginaler åt det ena 

eller andra hållet. Det finns även mellanting där resultatet viktas beroende på vilken inställning till 

risk beslutsfattaren har.   

 

 Hurwicz 

Resultatet av denna metod blir ett viktat värde mellan maximax och maximin. Viktningen kan 

kallas någon typ av ”optimismfaktor” och bestäms av inställningen hos beslutsfattaren. 

 Laplace 

Alla scenarier är lika sannolika. Laplace blir således ett specialfall av Hurwicz, där faktorn är 

en sannolikhet som är lika fördelad mellan scenarierna.  

 

6.2 Vårt val 
Eftersom de olika scenarierna inte är kopplade till någon form av sannolikhet är det svårt att skapa 

sig en uppfattning om hur sannolikhetsfördelningen för olika nivåer ser ut. Rapporten antyder att en 

100-årsnivå om 100 år kan hamna på strax över två m. Vi kommer att använda detta värde vid 

konsekvensanalys och betrakta den som ett maximax-scenario, det vill säga det värsta av det värsta. 

Detta kan motiveras med bland annat att havet förväntas stiga även efter 100 år, även om 

växthusgaskoncentrationerna i atmosfären stabiliseras. Även det faktum att anläggningen i stort kan 

betraktas som en samhällsviktig anläggning är i sig ett motiv att tillämpa större säkerhetsmarginaler 

än vid mindre viktiga byggnader. 
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Verksamhetsbeskrivning  
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7 Verksamhetsbeskrivning 

7.1 Karlshamn Kraft AB 

Karlshamn kraft AB är ett dotterbolag till E.ON men har även den finska energikoncernen Fortum 

som 30 %  delägare. Företaget har runt 95 anställda och hade 2007 en nettoomsättning på 217 Mkr. 

VD är Stefan Håkansson. 

 

 

 

7.2 Karlshamnsverket 
Karlshamn Kraft AB driver Karlshamnsverket som är Skandinaviens största topp- och reservkraftverk. 

Verket är ett värmekraftverk av typen oljeeldat kondenskraftverk och är tänkt som en reservkälla då 

de huvudsakliga energiproducenterna, vatten- och kärnkraft, av någon anledning är otillräckliga. 

Anledningarna kan vara exempelvis störningar på nätet, större energibehov än normalt, eller 

vattenbrist. Verket används även för att eliminera effekterna av toppbelastning och för att öka 

överföringskapaciteten vid effektbrist då elen transporteras från norr till söder, eller från Sverige till 

utlandet. Karlshamnsverket är alltid bemannat med 35 personer och kan startas upp med kort varsel, 

endast två timmar behövs för att starta upp verket och påbörja elproduktion. 

 Verket togs i drift 1969 och användes flitigt de första åren in på sjuttiotalet, då kombinationen av att  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.On Sverige

Fortum

Figur 10 Karlshamn Kraft ägs till 70 %  av 

E.ON och till 30 %  av finska Fortum 

Figur 11 Karlshamnsverket ligger på Sternö, en halvö utanför Karlshamn vid Blekinges 

kust. 
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Sveriges industri gick på högvarv, och det faktum att det var torrår, ledde till att den vattenbaserade 

elproduktionen inte kunde tillgodose energibehoven. (Eckerberg, 2003) När senare kärnkraften 

gjorde intåg och oljan blev dyrare minskade nyttjandet av verket kraftigt och produktionen har sedan 

dess, med undantag för enstaka torrår och någon kall vinter, varit liten.  

Kraftverket består av tre oljeeldade aggregat där ett block består av en panna, en ångturbin, en 

generator samt en skorsten.  Det första blocket togs i drift 1969 och block två och tre togs i drift 1971 

respektive 1973. Av de tre blocken är det idag block tre som prioriteras då verket tas i drift.  

Anledningen är det avancerade rökgasreningssystem som är inkopplat på detta. I andra hand startas 

block två, medan block ett utnyttjas ytterst sällan då detta inte är utrustat med någon rökgasrening 

alls. Verket har en total effekt på 1020 MW där varje aggregat kan alstra 340 MW vardera. Varje 

block förbränner 70 ton olja i timmen. 

 Framtida produktion förväntas variera en hel del, men block två och tre kommer sannolikt även i 

framtiden användas endast vid topplast och reservkraftsproduktion. Generatorn på block ett har 

däremot blivit frikopplad från turbinen och är därmed numera en elmotor avsedd för 

faskompenseringsdrift. Direkt inkopplad som en motor på kraftnätet har den som syfte att stabilisera 

elnätet och öka överföringsförmågan. 
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1 Ångpanna
Inne i ångpannan hettas vatten upp till turbinen

2 Ångturbin
Het  ånga leds in i turbinen och får skovlarna inne i turbinen att rotera

3 Generator
Turbinen driver en generator som producerar el

4 Transformator
En transformator omvandlar elen till högspänning. Via högspänningsledningar skickas 
elen ut över elnätet.

5 Kondensor
I kondensorn kyls ångan ner till vatten. De varma spillvattnet leds ut i havet och nytt 
kallt vatten pumpas in i ångpannan.

7.2.1 Värmekraftverk och kondenskraftverk 

Ett kraftverk där värme utnyttjas för att producera el kallas ett värmekraftverk. (Svensk Energi, 15/3 

2008) I verket produceras både el och värme, där värmen kan tas tillvara för uppvärmning av 

exempelvis bostäder genom ett fjärrvärmesystem. Principen för elproduktionen innebär att ångan 

som uppstår vid förbränning av ett bränsle nyttjas för att driva en turbin. Denna typ av turbin kallas 

ångturbin, från vilken det går en axel till en generator vilken alstrar ström. Bränslet som används är i 

huvudsak olja, kol, gas eller torv. Det finns två varianter av värmekraftverk; kraftvärmeverk och 

kondenskraftverk. Skillnaden utgörs av att överskottsvärmen i det förstnämnda tas tillvara på. Detta 

görs inte i ett kondenskraftverk, som istället har kapacitet att producera mer el än kraftvärmeverket. 

Kondensverket har som enda syfte att producera el. I kondensorn kyls ångan från turbinen ner med 

hjälp av kylvatten från havet, som värms upp och sen pumpas ut i havet igen.  Se Figur 12 för 

principer för ett kondensverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 Principerna för kondenskraftverk   Källa: Svensk Energi 
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Karlshamnsverket är Sveriges ledande fossileldade kondenskraftverk och bränslet som används är 

tjockolja, av typen eldningsolja 5, eller EO5. De lättare varianterna av olja förvaras i de bergrumslager 

som är belägna under området och rymmer runt 800 000m3 olja.  Den tjockare oljan lagras i de två 

oljetankar som är byggda i direkt anslutning till verket, vilka rymmer 12 000 m3 vardera.   

7.2.2 Rökgasrening 

Problematik relaterad till den försurning som uppstår vid förbränning av fossila bränslen kan mildras 

med hjälp av rökgasrening av något slag. Rökgaserna som bildas vid förbränning av olja innehåller 

bland annat ämnen som svavel och kväveoxider. Från början fanns det ingen rening alls i något av 

blocken, men restriktioner gällande miljökrav under 90-talet tvingade verket till ett ställningstagande 

mellan att helt avveckla verksamheten, eller satsa på miljöarbetet. Idag är Karlshamnsverket ett av 

de renaste verken i världen som förbränner någon typ av bränsle. På block två och tre har det 

installerats katalysatorer för kväveoxidavskiljning, och på block tre finns dessutom en anordning vars 

syfte är att få ner svavelnivån i rökgaserna innan de släpps ut. I block tre kan man i och med det 

använda olja med högre svavelhalt, ända upp till 3.5 % , och ändå hålla sig under gränsvärdena. I de 

andra två blocken används lågsvavlig olja innehållande cirka 0.3 % svavel. Avsvavlingstekniken bygger 

på att rökgaserna får bubbla genom en bädd av kalkslurry, där svavel binds till gips. När block tre är 

igång produceras 14 ton gips per timme och resultatet är en avskiljning på över 99 %, där den 

avskilda gipsen används som råvara för tillverkning av gipsplattor.  

För mer detaljerad beskrivning av reningssystemet, se Bilaga 5. 

Koldioxid tillhör en av de gaser som bidrar till växthuseffekten och idag finns ingen kommersiellt 

tillgänglig metod för att ta hand om koldioxiden. E.ON är dock först i Europa med att testa en ny 

metod att skilja koldioxid från rökgaser och försöken görs på Karlshamnsverket. Metoden tar bort 

runt 90 % av koldioxiden och det är första gången en metod för koldioxidavskiljning demonstreras i 

Sverige.  

7.2.2.1 Tjockolja 

Tjockolja är ett bränsle som blir över när destillatbränsle har utvunnits ur råolja. Oljan är mycket 

trögflytande och återfinns i varierande kvalitetsklasser. Det som varierar är viskositeten och klasserna 

betecknas från cirka IF30-IF500 där siffran anger viskositet i centistoke (cSt). Exempelvis har IF500 

viskositeten 500 cSt. Viskositet är ett mått på hur trögflytande oljan är, där ett högre värde innebär 

en mer trögflytande variant av olja beroende på en högre andel tyngre produkter och med det en 

lägre kvalitet.  

Tjockolja måste förvaras vid vissa temperaturer för att kunna hanteras, vilket är en följd av att den är 

väldigt trögflytande. Desto högre IF-klass, desto högre temperatur krävs. I tjockoljetankar bör 

temperaturen aldrig understiga 35oC.  
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7.3 Verket som helhet  

11  Kalklager  

I avsvavlingsprocessen används kalk, vilken förvaras här i väntan på att användas. 

22  Avsvavlingsanläggning  

Anläggning där avsvavlingen sker. Gaserna renas med hjälp av så kallad kalkslurry, vilket 

är en blandning av kalk och vatten. Reningsgraden är 99 %. 

33  Lagringstankar för olja 

Oljan som förbränns i block tre förvaras i dessa två tankar.  

44  Skorstenar 

Tre stycken skorstenar, en för 

respektive block, är byggda i 

anknytning till anläggningen. 

Skorstenarna är 140 m höga och 

består av glidformsgjutna betongskal 

med en stålpipa innanför. 

55  Turbinhall 

Turbinhallen utgörs av en hall med tre 

turbiner, en till respektive block. 

66  Block ett 

Togs i bruk 1969 och har inget 

rökgasreningssystem alls. 

6a är huvudtransformator till block ett. 

 

1 

2 
5 

8 

 14 

3 

4 
6 

7 

9 

9 

 7a 

 6a 

 8a 

 10 

 11 
 12 

 13 

 15 

Figur 14 Inne i turbinhallen 

Figur 13 Anläggningsområdet i sin helhet 
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77  Block två 

Togs i bruk 1971 och är utrustat med katalysator för avskiljning av kväveoxider.  

7a är huvudtransformator till block två. 

88  Block tre 

Togs i bruk 1973 och är utrustat dels med katalysator för avskiljning av kväveoxider och 

dels med avsvavling. 

8a är huvudtransformator till block tre. 

99  Katalysatorer 

Är uppbyggd av keramiska element med vanadinkpentoxid som aktivt ämne. 

Reningsgraden är 85-90 % . 

1100  Elfilter 

Renar rökgaserna till 90 % från sot och andra partiklar. Resten fastnar i avsvavlingen.  

1111  Hamnen 

Hamnbassängen är 14 m djup och det är här oljetransporter och leveranser sker.  

1122  Lagringstankar för gasturbinbränsle 

Lagringsplats för den gas som används som bränsle i gasturbinerna. 

1133  Gasturbin 

Gasturbinerna är inte en del av Karlshamn Kraft AB, utan ägs av E.ON Värmekraft 

Sverige AB. Detta område tas inte upp i analyserna. 

1144  Gipslager  

 Gips är en biprodukt i avsvavlingen. Under drift kan det bildas upp till 14 ton gips per 

timme och det ligger här i väntan på vidare transport. 

1155  Ammoniaklager 

Ammoniak används i den katalytiska reningen och transporteras till verket via 

järnvägen som har avlastningsställningar inne i lagret. 

1166  Ställverken 

Till höger om bilden finns ställverken 

Ställverk är sammanfattningsvis en fördelningsanläggning för el. För att minimera 

strömförluster vid transport, sker denna vid så hög spänning som möjligt. Ett ställverk 

transformerar ingående ström till olika spänningsnivåer och fördelar ut den. Ställverket 

innehåller dessutom utrustning för mätning, kontroll, styrning och säkerhet. 
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7.4 Topografi och närhet till kusten 
Verket ligger i ett kustnära område och avståndet från anläggningen ner till kustremsan är runt 500 

m. Topografiskt sett befinner sig anläggningen och dess tillbyggnader på en höjd på 2.65 m över 

havsytan.  

Området som ligger i direkt närhet till verket är kuperat och utgörs främst av klippor och sten. En av 

fördelarna med att ha en kuperad terräng mellan verket och havet är att kullarna och klipporna 

agerar som naturliga barriärer mellan havet och bebyggelsen. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15 Anläggningsområdet sett från hamnen 
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Inledande riskanalys och riskvärdering  
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8 Grovanalys 
I detta kapitel diskuteras verket utifrån de olika delar som skulle kunna tänkas beröras på något sätt i 

det vi kallar en grovanalys. Analysen är ett resultat av diskussionerna som förts, samt detaljer som fås 

utifrån kartorna i Figur 17 och 18. Denna inledande riskanalys används i syfte att snabbt få en 

överblick av potentiella riskobjekt med avseende på höjningen av havsnivån och utfördes av 

examensarbetarna.  

Resultatet av grovanalysen består av en beskrivning av objektet, en diskussion kring påverkan samt 

möjliga scenarier för utvecklingen. Analysen resulterar i en uppskattning av två olika mått som 

används som grund för om objektet ska tas upp för vidare analys. Behovet av vidare diskussion 

bestäms med hjälp av en riskmatris. 

8.1 Sannolikhet och konsekvens 
Värdering av riskobjekt görs utifrån den risk som är relaterad till objektet ifråga och risknivån 

bestäms ofta utifrån två mått; ett ”trolighetsmått” och ett ”effektmått”.  Därför skattas det till varje 

scenario två former av helt oberoende mått, vilka sammanfattas i Tabell 4. Storheterna antas i form 

av numeriska värden, vilka uppskattas utifrån en skala 1-5. Den ena är en sannolikhet och ska ge ett 

mått på hur troligt det är att det specifika objektet kommer att påverkas av en nivåhöjning. Är 

möjligheten stor kommer även sannolikheten vara det. Värdet skattas främst utifrån hur de olika 

komponenterna i objektet är lokaliserade relativt havsnivån. Det andra värdet är ett mått på hur stor 

betydelse objektet har för fortgående drift.  Uppskattningen sker utifrån de diskussioner som förts 

och antyder helt enkelt hur stor påverkan en avsevärd förändring av objektet skulle ha på förmågan 

till fortsatt normal drift. Värdet är således ett mått på konsekvensen av en inskränkning i funktion 

hos aktuellt objekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Riskmatris  
Utifrån de två måtten fås för varje definierat riskobjekt en punkt i det vi kallar en riskmatris.  Var 

punkten hamnar avgör om objektet bör vara föremål för vidare analys. Hamnar punkten i övre högra 

triangeln i Figur 16 anses det finnas fog för vidare diskussion i den kommande What if?-analysen. 

Området är efter övervägan valt för att kunna göra en form av gallring av vilka riskobjekt som främst 

behöver vidare behandling. Den skuggade ytan kommer därmed täcka in en viss mängd av objekten. 

Figur 16 Riskmatris och det område som anses vara 

aktuellt för vidare analys. 
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Scenarier förknippade med en hög sannolikhet och låg konsekvens anses inte sammantaget utgöra 

en större n risk mot verksamheten. Detsamma gäller scenarier där konsekvensen är stor men 

sannolikheten för inträffande är låg. Lite skepsis i användandet av matrisen kan riktas mot gallringen, 

då identifieringen av riskobjekten redan från start utgår från en nivåhöjning som betraktas som ett  

antaget värsta fall och därmed inte kan betraktas som direkt sannolik.  

8.3 Identifiering av riskobjekt 
Verksamhet och anläggning delas upp i ett antal problemområden till vilka möjliga riskobjekt 

identifierades. Områdena som ansågs vara lämpliga för diskussion var; 

 Hamn 

 Anläggningsområde 

 Reningssystem för oljeförorenat vatten, OFA-systemet 

 Kylvattensystem 

 Ledningssystem 

 Oljelagring 

 Problematik knutet till utfyllnad av mark 

 Järnvägen 

 Avlopp och vattenförsörjning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 Flygfoto över anläggningsområdet 

Figur 18 Mer detaljerad bild 
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Dessa delar kommer här att beskrivas så pass detaljerat som det behövs för att motivera om det 

behövs vidare analys avseende konsekvenser av en vattennivåhöjning på två m. Denna motivation 

grundar sig i de tre huvudproblem som medföljer en havsnivåhöjning; översvämning, 

grundvattenhöjning och erosion.  

Tabell 4 sammanställer resultatet från grovanalysen, med olika berörda områden, de relaterade 

sannolikheterna samt en grov konsekvensbedömning. 

Tabell 4 Sammanställning grovanalys 

Problemområde Riskobjekt Sannolikhet att påverkas av 
vattennivåhöjningen 

(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Hamnområdet Kaj 4 5 

 Vågbrytare 4 4 

 Fartygens 
möjligheter att ta 

sig in i hamnen 

4 5 

 Möjligheter till 
lossning/lastning 

4 5 

 Vägar ner till 
hamnen 

4 4 

Anläggningsområdet Kabelkällare 5 4 

 Anläggningens 
byggnader 

1 4 

OFA Oljedamm 5 3 

 Oljeavskiljare 4 3 

Kylvattensystem Kanaler 2 4 

 Svallbassänger 4 4 

 Pumpar och 
pumpgropar 

4 4 

Ledningar Ledningar  2 5 
 

Oljelagring Bergrum 1 4 

 Oljetankar 1 4 

Utfyllnad Marken blir 
instabil 

1 4 

Järnvägen Marken blir 
instabil 

1 3 

Vattenförsörjning/Avlopp Ledningar 1 4 
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8.3.1 Hamnområdet 
Hamnens primära del i oljehanteringen består av att utgöra en säker tilläggsplats för att lasta och 

lossa oljan från fartyg som transporterar oljan. De delar av hamnen som skulle kunna tänkas beröras 

är de som är numrerade enligt Figur 19. 
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 1  Vågbrytare 

 2 Södra 

Trosslandningsstation 

 3 Kaj 

 4 Marinsvängarmar 

 5 Hamnbassäng 

6 Oljedamm 

7  Oljeavskiljare 

 

 

6 

7 

Figur 19 Hamnområdet 
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8.3.1.1 Hamnbassängen 

Allmänt kan sägas att högt vattenstånd sett ur sjösäkerhetssynpunkt är att föredra framför ett lågt, 

då ett högre vattenstånd ger större säkerhetsmarginaler i farleder och hamnbassänger. Muddring har 

utförts så att djupet i inseglingsleden och vid kajen är 14 m vid dagens medelvattenstånd. Maximalt 

djupgående för fartyg med enkelbotten är 13 m och med dubbelbotten 13,5 m. 

8.3.1.2 Trosslandningsstationer 

 Det finns två stycken trosslandningsstationer bestående av eldrivna vinchar, vilka används för att dra 

fartygets för- och akterförtöjningar i land. Norra trosslandningsstationen finns väster om 

gasturbinanläggningens förrådstankar och den södra är placerad längst ut på vågbrytaren. Den södra 

får sin elförsörjning genom en kabel som är dragen under vatten från piren ut till vågbrytaren. 

Figur 30 Hamnområdet 
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8.3.1.3 Vågbrytare 

En vågbrytare är en konstruktion i form av en utbyggnad i havet vars funktion är att begränsa de 

konsekvenser höga vågor kan åsamka kustremsan. Framförallt ser man vågbrytare vid hamnar där de 

fungerar som en isolerande utbyggnad så att det inne i hamnen råder lugnt vatten även om det 

blåser kraftiga vindar och är höga vågor på havet. Ofta får den pir som finns agera vågbrytare.  

Vågbrytaren vid Karlshamnsverket är 180 m lång och har en krönhöjd på 4 m över havet.  Den är 

dimensionerad för en våghöjd av 3.5 m och är uppbyggd av sprängsten. 

8.3.1.4 Kajen  

Kajen är 100 m lång och utgörs av betongkassuner och överbyggnad med pollare för förtöjning, 

fendrar för skydd av fartyg och kaj, marinsvängarmar och anslutning för lossning till 

gasturbinanläggningens förrådstankar. Det finns även en vaktkur för säkerhetsvakt. Kajens höjd är 

2.60 m över havsytan vid medelvattenstånd. 

8.3.1.5  Marinsvängarmar 

Marinsvängarmar används vid lastning och lossning av olja och består av ett manövrerbart rörsystem 

som utgör förbindelse mellan fartygets rörsystem och kraftverkets fasta rörsystem. Kajen är utrustad 

med två stycken armar av tillverkaren Mannersman, som sträcker sig 17.6 m över havet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21 Vågbrytaren vid Karlshamnsverkets oljehamn 
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Tabell 5 Sannolikheter och konsekvenser rörande riskobjekt i hamnområdet 

Problemområde Riskobjekt Sannolikhet att påverkas av 
vattennivåhöjningen 

(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Hamnen Kaj 4 5 

 Vågbrytare 4 4 

 Fartygens 
möjligheter att ta 

sig in i hamnen 

4 5 

 Möjligheter till 
lossning/lastning 

4 5 

 Vägar ner till 
hamnen 

4 4 

 

Sannolikhet 

Hamnen ligger i direkt kontakt med havet, och förväntas därmed drabbas direkt av förändringar i 

havsnivån. Detta motiverar en hög sannolikhet.  De flesta objekten är relaterade till varandra, 

exempelvis är vägarna vid hamnen relaterade till höjdnivån på kajen, och förväntas därmed drabbas i 

samma utsträckning som kajen. Det gör att alla definierade objekt hamnar på samma, relativt höga, 

värde, se Tabell 5. 

Konsekvens 

Då hamnen spelar en stor roll i oljehanteringen får samtliga delar som är kopplade till hamnen och 

dess funktion, ett högt värde på konsekvensen, se Tabell 5. 

 

 

Figur 22 Riskmatris för hamnområdet 

 

 Likartade sannolikheter medför punkter som alla är placerade i övre högra triangeln, se Figur 22, och 

hamnen kommer i sin helhet diskuteras vidare.  
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8.3.2 Anläggningsområdet 

Med denna punkt avses byggnader och liknande i direkt anslutning till verket. Dessa är belägna på en 

nivå 2.65 m över havet, och förväntas inte drabbas av någon direkt påverkan vid en höjning av havets 

medelnivå. Däremot kan det förväntas problematik anknuten till kabelkällaren, se Figur 23, vilken 

redan idag har problem vid högvatten. Kabelkällarens golv befinner sig på knappa 30 cm över 

havsytan och redan vid nivåhöjningar på runt en m förväntas problem uppstå. I kabelkällaren finns 

oljeledningar, kablar samt tekniska anordningar som är av stor betydelse.   

 

 

 

Problemområde Riskobjekt Sannolikhet att påverkas av 
vattennivåhöjningen 

(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Anläggningen Kabelkällare 5 4 

 Anläggningens 
byggnader 

1 4 

Tabell 6 Sannolikheter och konsekvenser rörande riskobjekt i anläggningsområdet 

 

Sannolikhet 

Problematik med kabelkällaren redan idag motiverar en relativt hög sannolikhet för påverkan. 

Anläggningen som helhet förväntas dock inte drabbas och sannolikheten blir därmed låg, se Tabell 6. 

Konsekvens 

De betydande anordningarna i kabelkällaren ger fog för ett högre värde på konsekvensen. Likaså, 

skulle anläggningen drabbas skulle konsekvenserna antagligen vara omfattande och även denna får 

ett högt värde på konsekvensen, se Tabell 6. 

Figur 23 Kabelkällaren. Bilden till höger visar hur det ser 

ut vid högvatten då det redan idag läcker in. 
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Figur 24 Riskmatris för anläggningsområdet 

 

Kabelkällaren hamnar uppe till höger i riskmatrisen, Figur 24, medan övriga delar av anläggningen 

hamnar i lägre delen och kommer inte tas upp senare. 

8.3.3 OFA-systemet 

Reningssystemet, eller OFA-systemet (OljeFörorenat Avloppsvatten), är tänkt att utgöra en barriär 

vid händelse av oljeutsläpp till land eller sjöss. Utöver det regnvatten som kommer in i systemen är 

det årligen mellan 15 000 och 20 000 m3 vatten som måste renas från oljerester.  Av dessa utgörs 

runt 800 m3 av läckvatten, som är det vatten som läcker in i bergrummens personalorter, gångarna 

som går ner till och mellan bergrummen.  Resterande mängder är bäddvatten som pumpas från 

bergrummen. Volymen som måste renas från bergrummen beror på hur mycket olja man för tillfället 

lagrar i bergsutrymmena, samt hur omfattande nederbörd som råder. 

Ingående komponenter i OFA-systemet är, utöver ledningar och rännor, en oljeavskiljare och en 

oljedamm. Vattnet når avskiljaren genom bland annat dagvattenbrunnar runt dagtankarna och 

brunnar i golvet inne i kraftverket.  

8.3.3.1 Oljeavskiljare 

Oljeavskiljaren har som syfte att avskilja olja från vatten i det eventuellt oljeförorenade 

avloppsvattnet. Oljeavskiljaren utgörs av en betongkonstruktion grundlagd på berg. Den är utförd 

med en inloppsdel bestående av en intagsbrunn försedd med bräddavlopp och avstängningslucka 

samt en pumpgrav, i vilken en snäckpump är installerad. 

Oljeavskiljaren är utförd med två parallella bassänger, se Figur 25, vilka stängs av vid rensning och 

tillsyn, och är försedda med två oljevakter vardera. Avloppsvattnet avleds efter oljeavskiljning till 

oljedammen via ett skiboard som är placerat på höjden 1.55 m över havet.  

0

5

0 5

Figur 25 Inne i oljeavskiljaren. Vänstra bilden visar oljeavskiljaren i sin helhet och den högra visar skiboarden. 
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8.3.3.2 Oljedamm 

Oljedammen, Figur 26, har till uppgift att hålla kvar eventuella rester av olja i det från oljeavskiljaren 

kommande avloppsvattnet, samt utgöra en spärr för eventuella katastrofutsläpp av olja. 

Oljedammens vall är utförd av sprängsten och har ett krön som sträcker sig två m över havsytan. I 

vallen är inlagt ett tätningslager av grusig sand, vilket omges med ett lager av makadam. Dammens 

krön är tätat med makadam och skärv. 

Utloppsledningen från oljedammen är utförd av betongrör, och provtagning av oljeförorenat 

avloppsvatten, med avseende på oljehalt, görs i oljedammen.  

 

Problemområde Riskobjekt Sannolikhet att påverkas av 
vattennivåhöjningen 

(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

OFA Oljedamm 5 3 

 Oljeavskiljare 4 3 

Tabell 7 Sannolikheter och konsekvenser rörande riskobjekt i oljehanteringen 

 

Sannolikhet 

En titt på höjdkurvorna på en karta över hamnområdet antyder att det är oljedammen och främst 

skiboarden , se Figur 22, på oljeavskiljaren som skulle riskera påverkas vid en nivåhöjning på två m. 

Oljedammen får lite högre värde, se Tabell 7, då den med all säkerhet kommer att påverkas, 

antagligen även vid lägre höjningar. 

Konsekvens 

Konsekvensen skattas hamna någonstans i mitten av skalan, se Tabell 7, då OFA-systemet i sig inte 

påverkar driften. Att konsekvensen inte är lägre motiveras med att inskränkningar i funktionen av 

reningssystemet bör vara en faktor som tas hänsyn till då anläggningen tas i drift. 

Figur 26 Oljedammen med sina 2 m höga vallar. 
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Figur 27 Riskmatris för oljehanteringen 

 

Bägge punkterna hamnar inom området för vidare diskussion, se Figur 27. 
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8.3.4 Kylvattensystem  
Som tidigare nämnts, så förbränns det i ett värmekraftverk någon typ av bränsle, vilket hettar upp 

vatten till ånga som i sin tur driver runt en turbin. I ett kondenskraftverk kyls överskottsvärmen bort, 

vilken främst sker i havet. Svalare kylvatten medför större temperaturskillnader mellan ånga och 

kylvatten. Då kondenserat vatten tar mindre plats än ånga, skapas ett undertryck som hjälper till att 

driva runt turbinen. Med svalare kylvatten ökar alltså det möjliga energiutbytet i generatorn.  

Kylvattensystemet består av fyra delar vilka är numrerade i Figur 28; kylvattenintag (1) , 

tilloppstunnel (2), en avloppstunnel (3), kylvattenutlopp (4), samt svallbassänger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28 Kylvattensystemets utbredning. Rosa markering är 

kanalerna och grön markering är svallbassängerna 
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8.3.4.1 Svallbassänger 

Kylvattenpumparna har en maxkapacitet på 30 m3/s och vid ett tvärstopp av pumparna kommer 

detta flöde skapa ett kraftigt vattenslag som kommer få vattnet att hastigt strömma i motsatt 

riktning. Denna bakåtsträvande svallvåg av vatten riskerar att komma in i kondensatorerna och där 

slå sönder utrustningen. Om någon kondensor skulle råka vara öppen i samband med reparation eller 

underhåll skulle vattnet riskera strömma in i anläggningen. 

Svallbassängerna är gjorda för att fånga upp denna svallvåg i händelse av ett tvärt stopp och således 

skona utrustningen. De utgörs av betongschakt från berggrunden upp till 2.65 m över havet, där 

diverse utlopp, exempelvis kyl- och dagvatten, mynnar ut.  Se Figur 29. 

8.3.4.2 Pumpar 

Från kylvattenintaget går en utsprängd kanal upp till kondensorn och från kondensorn går det en 

kanal till utsläppet. Systemet består alltså av två skilda kanaler. Pumparna för kylvattnet är idag 

placerade i gropar. Dagvattenledningarna är kopplade till pumparna via dräneringsledningar som går 

runt anläggningen, samt genom de stuprännor som finns på anläggningen. Läckage upp genom 

golvet som följd av en höjning av vattennivån i marken skulle leda till att pumparna skulle riskera att 

hamna under vatten.  

 

 

Figur 29 En av svallbassängerna under verket 
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Problemområde Riskobjekt Sannolikhet att påverkas av 
vattennivåhöjningen 

(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Kylvattensystem Kanaler 2 4 

 Svallbassänger 4 4 

 Pumpar och 
pumpgropar 

4 4 

Tabell 8 Sannolikheter och konsekvenser rörande riskobjekt i kylvattensystemet. 

 

Sannolikhet 

Kylvattensystemet i sin helhet tros inte påverkas så mycket, mer än det som är relaterat till 

svallbassänger och pumpgropar. Kanaler och ut- och inlopp hamnar på ett lågt värde på 

sannolikheten, se Tabell 8. Svallbassänger och pumpgropar hamnar relativt högt på skalan.  

Konsekvens 

Kylvattenssystemet spelar en stor roll i driften och elproduktionen, vilket motiverar ett högt värde på 

konsekvensen, se Tabell 8. 

 

Figur 30 Riskmatris för kylvattensystemet 

 

Pumpar och svallbassänger hamnar innanför området för vidare behandling, medan kanaler och in- 

och utlopp hamnar utanför, se Figur 30. 

8.3.5 Ledningssystem för bland annat olja 

Ledningssystemen används för transport av oljan mellan hamn, bergrum och tankar. De flesta 

ledningarna värms med ånga genom följeledningar. Systemet består i huvudsak av följande: 

 Lossningsledning 

 Oljeledning som går från hamnen via oljemäthuset till bergrumsanläggningen, och används 

både vid lastning och lossning av olja. Ledningen befinner sig som lägst på samma höjd som 

kajen, det vill säga 2.75 m över havet, och förväntas ej drabbas. 

 Uppumpningsledning 

 Oljeledning från bergrumsanläggningen till blockens dagtankar vilken i huvudsak används för 

0

5

0 5
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fyllning av dagtankar. Denna förväntas inte drabbas av en grundvattenhöjning då nivån för 

grundvattnet är sänkt kring bergrummen och orterna.  

 Lastningsledning 

 Oljeledning i oljemäthuset som gör att blockens dagtankar kan fyllas under pågående 

lastning av fartyg. Konsekvenserna för denna ledning är densamma som för övriga delar av 

anläggningen då den befinner sig på samma höjd.  

 Kröningsledning 

 Oljeledning som används vid kröning av oljemätarna i oljemäthuset, till vilken Statens 

Provningsanstalts bil ansluter. Även denna ledning befinner sig i höjd med övriga delar av 

anläggningen och förväntas undgå påverkan vid en höjning i havet.  

 

Tabell 9 Sannolikheter och konsekvenser rörande riskobjekt relaterade till ledningarna 

Problemområde Riskobjekt Sannolikhet att påverkas av 
vattennivåhöjningen 

(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Ledningar Ledningar  2 5 
 

 

Sannolikhet 

Då samtliga ledningar är placerade utanför farozonen för nivåhöjningen är risken för konsekvenser 

relaterade till ledningarna förhållandevis låg, se Tabell 9. 

Konsekvens 

Ledningarna spelar relativt stor roll för driften i sin helhet, vilket motiverar ett högre värde på 

konsekvensen, se Tabell 9. 

  

Figur 31 Riskmatris för ledningssystemet 

 

Punkten ligger utanför triangeln, se Figur 31. 

8.3.6 Oljelagring 

Lagring av oljan som används sker på två olika sätt beroende på vilken typ av olja det är. Den ena 

lagringen sker i form av bergrumslagring, den andra i lagertankar. För utförligare beskrivning av 

bergrumslagring, se Bilaga 3.  
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8.3.6.1 Bergrum 

Bergrummen är lokaliserade cirka 30 m under havet. Karlshamnsverket har sju rum i sin ägo, vilka 

rymmer mellan 80 000 och 141 000 m3 vardera. Tillsammans utgör de en lagringsvolym runt 800 000 

m3.  Mätning av grundvatten görs varje månad. Längden på bergsrummen varierar mellan ca 200-350 

m, bredden är ca 16 m och lagringshöjden cirka 25 m.  

 För lagring på detta sätt krävs en olja med densitet 

lägre än vatten. Detta i sin tur innebär att oljan som 

lagras på detta sätt endast utgör en liten del av den 

totala mängd olja som verket nyttjar, dryga 5 %. 

Anledningen är att i och med det avancerade 

reningssystem som block tre är utrustat med, kan en 

tyngre olja användas utan några miljökonsekvenser. 

Fördelen med den tyngre oljan är bland annat att den är 

billigare. Den olja som lagras i bergrummen används i 

huvudsak till uppstart av block tre och vid drift av 

hjälpångpannan. Även vid drift av block två används 

oljan, men i och med att block tre är det som prioriteras 

vid drift är alltså behovet av oljan från bergrummen 

begränsad.  

Lagringen sker på fast vattenbädd. Fast vattenbädd 

innebär sammanfattat att produkten lagras på en 

vattenbädd vars nivå hålls konstant en bit ovanför 

bergrumsbotten. Detta gör att lagringen på intet sätt är 

påverkad av en höjning av grundvattennivån. Se Bilaga 3 för mer detaljerad beskrivning. 

8.3.6.2 Lagertankar för tung olja 

Under 2006 byggdes två cisterner för lagring av tjockare varianter av olja. Oljan lagrades fram till dess 

i bergrummen men i takt med att raffinaderierna driver raffineringsprocessen allt längre för att få ut 

mer och mer lätta produkter ur råoljan blir det som blir över allt tyngre. När eldningsoljan blir tyngre 

än vatten kan den inte längre lagras på vattenbädd i bergrummen, vilket ligger till grund för 

upprättandet av de två cisterner på 12 000 m3 för lagring av den tyngre oljan. Tankarna är byggda på 

en botten bestående av en gjuten platta. Denna platta är gjuten på ett lager packad fyllnadsmassa 

som är lagd direkt på berget. Storleken på tankarna är anpassade till storleken på bergklacken de är 

placerade på, så uppkomst av instabiliteter i tankarnas underlag, som följd av en höjd vattennivå i 

marken, är inte sannolik.  

Tabell 10 Sannolikheter och konsekvenser rörande riskobjekt relaterade till oljelagringen 

Problemområde Riskobjekt Sannolikhet att påverkas av 
vattennivåhöjningen 

(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Oljelagring Bergrum 1 4 

 Oljetankar 1 4 

 

Figur 32 Ingång till bergsrummen 
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Sannolikhet 

Oljelagringen är ett mindre problem i detta avseende och värdena på sannolikheten sätts låga, se 

Tabell 10.  

Konsekvens 

Oljelagringen i stort utgör en betydande del i driften vilket motiverar ett högre värde på 

konsekvensen, se Tabell 10. 

  

Figur 33 Riskmatris för oljelagringen 

 

Alla punkter hamnar utanför området för vidare diskussion, se Figur 33. 
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8.3.6 Utfyllnad 

När anläggningen skulle byggas var halvön uppdelad i två delar, Kölö och Sternö. Mellan dessa öar 

fylldes marken upp med hjälp av invallningar och fyllnadsmassor.  De områden som har bebyggelse 

är uppfyllda med sprängsten, vilket gör att en höjning av havsvattennivån, och den höjning av 

grundvattennivån som medföljer, inte kommer att påverka. Andra metoder för utfyllnad som 

innefattar kärnor av lera och mera småkorniga strukturer hade kunnat riskera att bli instabila, med 

följder för byggnader som är byggda på det utfyllda området. För verkets del är det enbart dagtankar 

och skorstenar som står på utfyllnaden. Dagtankarna är extra stabiliserade med hjälp av pålar. 

8.3.6.1 Tätningsvallarna 

Från tiden då verket byggdes finns det inte mycket dokumenterat. Det man med säkerhet vet, är att 

vallarna finns där, men exakt position och konstruktion finns det ingen information om. Bilderna 

nedan, i Figur 34, visar det utfyllda områden, samt en ungefärlig lokalisering av vallarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 

Figur 34 I den övre bilden är ungefärlig 

placering av vallarna markerad med en 

etta respektive en tvåa. Den övre vallen 

uppskattas vara runt 250 m, den undre 

runt 200 m. 

 I undre bilden är ungefärlig placering av 

vallarna markerade med blått och det 

utfyllda området utgörs av området 

mellan de svarta markeringarna. Kölö var 

området till vänster om utfyllnaden, 

medan Sternö är området till höger. 
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Tabell 11 Sannolikheter och konsekvenser rörande riskobjekt i utfyllnaden 

Problemområde Riskobjekt Sannolikhet att påverkas av 
vattennivåhöjningen 

(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Utfyllnad Marken blir 
instabil 

1 4 

 

Sannolikhet 

Sannolikheten att utfyllnaden kommer drabbas av instabiliteter anses vara låg och motiverar ett lågt 

värde, se Tabell 11. 

Konsekvenser 

Skulle instabiliteter mot all förmodan uppstå kommer driften med största sannolikhet att påverkas 

och värdet på konsekvensen sätts högt, se Tabell 11. 

 

Figur 35 Riskmatris för hamnområdet 

 

Punkten hamnar utanför diskussionsområdet, se Figur 35. 
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8.3.7 Järnvägen 

Reningssystemet för rökgaserna kräver tillsats av ammoniak, 

vilken transporteras till anläggningen på den järnväg som är lagd 

in på tomten. Även tung utrustning för investering och underhåll 

når anläggningen genom järnvägen.  Alla spåren är enkelspåriga 

med en spårvidd på 1.4 m och systemet är uppdelat i tre delar; 

 Spår A  

Spåret som leder in genom grindarna på tomtens västra 

sida, se Figur 36. Härifrån leder ett spår in i lossningshallen 

till ammoniaklagret. 

 Spår B  

Spåret leder in på östra sidan till transformatorgården. 

 Spår C  

Spåret leder in till maskinkällaren där övrigt gods hanteras. 

 

Tabell 12 Sannolikheter och konsekvenser rörande riskobjekt relaterade till järnvägen 

Område Objekt Sannolikhet att påverkas av 
vattennivåhöjningen 

(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Järnvägen Marken blir 
instabil 

1 3 

 

Sannolikhet 

Järnvägen skulle kunna påverkas på så sätt att vattennivån i marken skulle höjas så pass att marken 

järnvägen går på blir instabil och järnvägen skulle bli obrukbar. Järnvägen går på området som är 

utfyllt och anses inte vara i farozonen i enlighet med resonemanget som förts gällande utfyllnaden.  

Sannolikheten är därmed låg, se Tabell 12. 

Konsekvens 

Inskränkningar i järnvägen kommer påverka driften, men vid långsiktig problematik finns alternativa 

metoder för transport. Konsekvensen hamnar i mitten av skalan, se Tabell 12. 

 

Figur 37 Riskmatris för järnvägen 

Järnvägen kommer inte tas upp för vidare analys, se Figur 37. 
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Figur 36 Spår A som leder in på västra 

sidan av tomten 
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8.3.8 Avlopp och vattenförsörjning 

De delar av VA-nätet som står i direkt kontakt med verket är dels de tryckrörsledningar med vilka 

vattenförsörjningen sker, och dels reningsverket som är lokaliserat just på Sternö. Enligt Bengt 

Johansson, driftledare och verkställande VA-chef i Karlshamns kommun, är ledningarna täta och 

kommer inte att påverkas av en höjning av medelhavsnivån. Reningsverket är strategiskt placerat så 

högt över havsytan att det inte kommer beröras alls av en höjning på två m.   

Tabell 13 Sannolikheter och konsekvenser rörande riskobjekt relaterat till avlopp och vattenförsörjning 

Problemområde Riskobjekt Sannolikhet att påverkas av 
vattennivåhöjningen 

(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Vattenförsörjning/Avlopp Ledningar 1 4 

 

 

Sannolikhet 

Sannolikheten för inskränkning av VA-nätets funktion är låg, se Tabell 13. 

Konsekvens 

Då ett fungerande avlopp och vattenförsörjningssystem är en betydande komponent i ett 

fungerande system får konsekvensen ett högre värde, se Tabell 13. 

 

 

Figur 38 Riskmatris för VA-nätet 

 

Punkten hamnar utanför området för vidare diskussion, se Figur 38.  
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What if?-analys – fördjupad riskanalys  
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9 Diskussioner under What if?-analysen 
Utifrån resultatet av grovanalysen sammanställs ett antal frågeställningar, vilka hittas i Bilaga 8. 

Frågeställningarna är de som ligger till grund för den What if?-analys som görs på verket av ett antal 

utvalda anställda. Kortfattat deltog underhållsingenjörerna Jan Reuterborg och Ingvar Svensson, vilka 

bägge har drygt 30 års erfarenhet på verket inom diverse områden, bränslechef Torbjörn Ericson som 

har huvudansvaret för oljehanteringen, bränsleutvecklare Ola Olsson vars arbetsuppgifter är 

relaterade till bränslehanteringen samt före detta underhållschef Kjell Nolin. Personerna kan anses 

vara några av nyckelpersonerna på företaget och är utförligare beskrivna i Bilaga 9. Handledare 

Johan Hillstedt agerade ordförande och examensarbetare Camilla Jönsson var sekreterare. 

Diskussioner fördes kring frågorna och utöver det som hittills belysts diskuterades ytterligare 

aspekter. Frågeställningarna användes som utgångspunkt, då många av frågorna gick in i varandra. 

 

9.1 Hamnområdet   

9.1.1 Hamnbassäng 

Generellt så medför höjd havsnivå ökade säkerhetsmarginaler för fartygen som kommer in. Detta är 

en aspekt som skulle kunna nyttjas för att öka transportvolymerna. 

9.1.2 Fendrarna 

Fendrarna har som syfte att fånga upp och bromsa fartyget när det slår mot kajen. Dessa är 

placerade optimalt utifrån dagens förhållanden och en höjning av vattennivån skulle innebära att de 

skulle hamna under vattenytan. Den huvudsakliga funktionen att dämpa tillslaget mot kajen kvarstår 

trots detta, men ur underhållssynpunkt innebär höjningen att risken för korrosion ökar avsevärt. En 

höjning av fendrarna är en åtgärd som är föga resurskrävande och kan vara motiverad ur ett 

underhållsmässigt perspektiv, men skulle även medföra att man undviker eventuella inskränkningar i 

funktionen. 

9.1.3 Marinsvängarmarna 

Höjden på marinsvängarmarna är 17.6 m över havet och 15 m över kajen. En höjning av 

vattenståndet skulle innebära att de olastade fartygens höjd skulle höjas i samma utsträckning och 

armarnas höjd skulle utgöra en begränsning vid lastning. För att hålla fartygen på en nivå som inte 

innebär problem vid lastning idag, används vatten som barlast. Att öka mängden barlast är ett 

alternativ som skulle fungera, men vid transport av tjockare olja skulle vattnet medföra en 

nedkylning av oljan och tjockare varianter av olja skulle bli svårhanterliga.  

En höjning av marinsvängarmarna är en lösning som diskuterades, vilket kan ske med hjälp av diverse 

anordningar. En annan lösning är konstruktion av nya armar. 

9.1.4 Vägar vid hamnen 

Kajen och vägen ut till piren ligger på en höjd av 2.75 m över havet och instabiliteter i vägarna som 

följd av höjningen är inte sannolika.  

9.1.5 Kabelbrott 

Kabeln som går från kajen ut mot vågbrytaren och förser södra trosslandningsstationen med ström 

har råkat ut för ett kabelbrott, se Figur 39 nedan. Brottet har förklarats av att ett muddringsfartyg, av 

misstag muddrat sönder kabeln. Det som talar emot det är placeringen av skadan. 
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Längs med piren är det anordnat en stenbädd längs vilken diverse oljeledningar är placerade. I slutet 

av bädden är det gjutet ett betongfundament, vilket är placerat i direkt anslutning till kabeln.  En 

storm i början av 2000-talet medförde kraftiga vågor, vilka slog upp och åt sig in bland stenarna. 

Fallande sten skulle kunna vara en möjlig orsak till kabelbrottet, en som stämmer bättre överens med 

placeringen av skadan än förklaringen med ingående fartyg. 

En höjning av vattennivån skulle innebära att betongfundamentet mer frekvent skulle drabbas av 

vågor, och den erosion som uppstår skulle kunna medföra ytterligare problem. Åtgärdsförslag som 

kom upp är dels en förstärkning av anordningen i form av stora stenar, som redan finns på verket. En 

annan lösning är att förstärka med ytterligare betong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.6 Vågbrytaren 

Vågbrytaren utgörs av en inre kärna bestående av finare sten, och ett yttre skikt av grövre sten. Vid 

vågskvalp uppkommer det med tiden håligheter i det yttre skiktet, vilka repareras efterhand som de 

uppstår. En höjning av havsnivån skulle innebära större påfrestning och större slitage på vågbrytaren. 

En förstärkning skulle medföra att behovet av reparationer uppstår mindre frekvent, samt utgöra 

bättre förberedelse vid extremvågor.  

9.2 Kabelkällare 
Redan idag tränger det upp vatten i kabelkällaren vid högvatten och att låta det vara är inget 

alternativ.  I kabelkällaren finns bland annat viktiga kablar och diverse teknisk utrustning. Olika 

fundament av betong riskerar att nötas ner då klorider i vattnet angriper och letar sig in till 

armeringen. Olika förslag på åtgärder diskuterades under analysen. Att flytta upp all verksamhet från 

kabelkällaren till en våning högre är ett dyrt och omfattande arbete. Att flytta upp delar av 

utrustningen och täta golvet allteftersom det behövs är en lösning som är mindre resurskrävande 

både ekonomiskt och tidsmässigt, men att lyckas täta golvet är en utmaning. Det alternativ som 

egentligen står sig bäst, framför allt om planerna på att bygga nytt blir aktuella, är att bygga nya 

tätningsvallar runt utfyllnaden för att förhindra att havsvattnet läcker in i utfyllnaden och svämmar in 

i kabelkällaren. Detta skulle helt enkelt göra att man kunde hålla nivån inne i utfyllnadsområdet 

konstant med hjälp av dräneringsdiken runt området. 

Betongfundament 

Kabelbrott 

Vattenliggande kabel för elförsörjning till 

trosslandningsstation på vågbrytaren 

Figur 39 Hamnen med kabelbrottet utmarkerat 
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9.3 OFA-systemet 

9.3.1 Oljedammen 

Oljedammens vallar är lägre än de två m analysen utgår ifrån, vilket gör att en förstärkning av 

vallarna är motiverad. En positiv aspekt av nivåhöjningen är att ytnivån inne i dammen höjs 

motsvarande och kommer att ge en större volym vatten för oljeuppfånget.  

9.3.2 Oljeavskiljaren 

Även skiboarden på oljeavskiljaren riskerar att hamna under vatten och skulle behöva höjas.  

En höjning skulle innebära en ökning av volymen vatten som når oljeavskiljaren, vilket leder till att 

det krävs en förstärkning av pumpar och nya tryckrörsledningar. 

 

Att förvissa sig om att vallarna är täta skulle medföra att man skulle kunna hålla nere nivåerna inne i 

området och på så sätt undvika överbelastning av OFA-systemets pumpar. Risken för oljeläckage 

finns dock ändå, och att se över alla ledningar och byta ut vid behov är något som bör göras till rutin i 

vilket fall som helst.  

 

9.4 Kylvattensystem 

9.4.1 Pumpgropar 

Ett problem med höjd vattennivå är att groparna i vilka huvudpumparna till kylvattensystemet är 

placerade skulle riskera att bli vattenfyllda, se figur 40.  En lösning på problemet vore att flytta upp 

pumparna. En annan lösning är att förstärka pumparna och låta dessa tömma gropen efterhand som 

den vattenfylls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 40 Den vänstra bilden är en pumpgrop. Den högra bilden visar 

en av pumparna som körs igång när vattnet når en viss nivå. Bilden är 

tagen då högvattenstånd råder och ger en indikation hur högt 

vattennivån når idag vid högvatten. 
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9.4.2 Svallbassänger 

Med en förhöjd vattennivå riskerar svallbassängerna att få brist på arbetsutrymme. Vid block ett och 

två är det redan idag ett problem då golvet har höjts av de kraftiga vågorna, och vid en höjning 

riskerar det att svalla in saltvatten in i anläggningen.  Redan en höjning på en m kommer medföra att 

svallbassängerna i princip blir obrukbara då det inte kommer att finnas tillräckligt med utrymme 

uppåt. Takhöjden kommer helt enkelt vara otillräcklig för att fånga upp en svallvåg. 

9.4.3 Kondensorrör 

Kondensorrören i kylvattensystemet är redan idag nästan fyllda. En höjning av röret behöver göras.  

9.4.4 Rör för dagvattenuppsamling 

Runt området är det rör nedgrävda avsedda att samla upp dagvatten. Rören är direkt anslutna till 

svallbassängerna och en höjning av nivån i dessa skulle kunna innebära en bakåtgående ström som 

pressar ut vatten baklänges i ledningarna. Detta skulle i sin tur innebära en ökad påfrestning för 

ledningarna, vilka kan behöva ses över och förstärkas för att undvika mer omfattande  

problematik. 
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Vad händer om 
vattennivån i hamnen 

höjs?

Drabbade objekt

Hamnbassäng

Fendrar

Marinsvängarmar

Elförsörjningskabel

Vågbrytare

Konsekvens

Åtgärdsförslag

Vad händer om 
vattennivåerna kring 
anläggningen höjs?

Drabbade objekt

Kabelkällare

Kylvattensystem

OFA-system

Konsekvens

Åtgärdsförslag

9.5 Sammanställning av What if?-analys 
Sammanställningen görs i Tabellform med en struktur uppdelad i tre delar; Drabbat objekt, 

Konsekvenser och Åtgärdsförslag. Den görs utifrån två frågeställningar som legat till grund för 

analysen; Vad händer om vattennivån i hamnen höjs? och Vad händer om vattennivåerna kring 

anläggningen höjs 
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9.5.1 Vad händer om vattennivån i hamnen höjs?  

Drabbat objekt Konsekvens Åtgärdsförslag 

Hamnbassäng Generellt sett är ökat 

vattenstånd i 

hamnbassängen bra, 

eftersom det ökar 

säkerhetsmarginalerna.  

Fartygen som kommer in i hamnen idag har 

restriktioner på sig för att underlätta hanteringen i 

hamnen. Restriktionerna kan gälla last, djupgående, 

höjd till lastningsrum och liknande. Idag är maximalt 

tillåtna djupgående in i hamnen 13 m för 

enkelskroviga fartyg och 13.5 m för dubbelskroviga. 

Att regelbundet mäta djupet i hamnbassängen skulle 

göra att man kan uppdatera restriktionerna efter 

gällande djup i hamnbassängen. Mätningarna bör 

göras regelbundet under året och så pass frekvent att 

man kan skapa en uppfattning om nivån vid 

högvatten och lågvatten. Uppdatering av restriktioner 

bör göras utifrån mätserier som sträcker sig i alla fall 

två år för att utesluta naturliga variationer. 

Fendrar Fendrarna kommer 

hamna under vatten 

Den huvudsakliga funktionen utsätts inte för någon 

direkt inskränkning av att fendrarna skulle hamna 

under vatten, men underhållsmässigt sett är det 

motiverat att kontinuerligt överväga om en höjning 

av fendrarna är aktuell.  

Marinsvängarmar Marinsvängarnas höjd 

kommer utgöra en 

begränsning vid lossning 

och lastning 

 

Ett steg i ledet mot anpassning till nya nivåer i 

hamnbassängen är en förhöjning av 

marinsvängarmarna. En förhöjning av dessa skulle 

innebära att större fartyg som kan lasta mer och 

utnyttja det ökade djupet, skulle kunna användas. 

Kabel ut mot södra 

trosslandnings-

stationen 

Kabeln som förser södra 

trosslandningsstation 

med ström riskerar råka 

ut för mer frekventa 

kabelbrott 

Då en möjlig orsak till det kabelbrott som skett på 

ledningen ut till södra trosslandningsstationen på 

udden av vågbrytaren skulle kunna vara 

konsekvenser av erosion på betongplinten och 

stenbädden längs kajen. För att förebygga och 

mildra framtida problematik relaterat till detta 

skulle en förstärkning av såväl stenbädd som 

betongplint vara ett lösningsförslag.  

Vågbrytaren Vågbytaren kommer att 

vara 

underdimensionerad. 

Vågbrytaren är dimensionerad för det vattenstånd 

och de extremvågor som är aktuella idag. För att 

undvika konsekvenser som kan komma av att större 

vågor slår in mot hamnen kan man förstärka 

vågbrytaren.  
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9.5.2 Vad händer om vattennivåerna kring anläggningen höjs? 

En generell lösning till höjning av nivåerna främst i området som är utfyllt, är en förstärkning av 

tätningsvallarna i utkanten av utfyllnaden. Kan man försäkra sig om att vallarna är täta skulle 

vattennivån i området hållas konstant nere med hjälp av dräneringsdiken runt anläggningsområdet. 

Drabbat objekt Konsekvens Åtgärdsförslag 

Kabelkällare Höjda nivåer skulle leda till 

en mer eller mindre 

konstant vattenfylld 

kabelkällare 

En tätning av vallarna och dränering av området 

skulle med största sannolikhet lindra problemen i 

kabelkällaren. Andra förslag är att täta golvet, eller 

flytta upp viktig utrustning och täta golvet allt 

eftersom. Om planerna att bygga nytt blir verklighet 

bör dock alternativ till kabelkällaren tas under 

beaktning. 

Kylvattensystem Höjda nivåer skulle 

innebära att 

pumpgroparna blir 

vattenfyllda 

Det enklaste förslaget är att flytta upp pumparna en 

våning.  

 Svallbassängerna riskerar 

att få otillräckligt 

arbetsutrymme.  

Öka arbetsutrymmet för svallbassängerna, genom 

att till exempel bygga nya på ett högre plan. 

 Kondensorröret riskerar 

att fyllas. 

Förhöjning av kondensorrören kan behöva göras. 

OFA-system Nivån i oljedammen skulle 

höjas  

En höjning av vattennivån i oljedammen är en 

positiv konsekvens, då uppsamlingsvolymen för det 

förorenade vattnet ökar och därmed kan systemet 

hantera större mängder olja. Vallarna runt dammen 

är dock lite låga, och för att vara steget före bör en 

förstärkning av oljedammens vallar göras.   

 Skiboarden på 

oljeavskiljaren hamnar 

under vatten 

Skiboarden kan höjas utan några större problem då 

behov föreligger. 

 Risken för överbelastning 

av pumpar och tryckrör 

ökar. 

Ökade nivåer skulle innebära att flödet i 

oljesystemet ökar, vilket i sin tur leder till ökat 

slitage och större underhållsbehov. För att undvika 

större skador, som i slutändan kostar mer, bör alla 

ledningar ses över. Detta bör göras även om en 

tätning av vallarna görs för att främja ett proaktivt 

arbete mot oljeföroreningar. 
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Konsekvensmildrande och 
förebyggande åtgärder  
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10 Förslag på åtgärder 
Ett proaktivt arbete är ofta att föredra för att undvika skador relaterade till brist på framförhållning. 

Åtgärdande av brister innan skadan är skedd är generellt mindre kostsamt än när olyckan väl varit 

framme. Förebyggande arbete kan även bidra till reducerad omfattning av eventuella driftuppehåll , 

genom beredskapsplanering och insättande av åtgärder som avser att begränsa de skador som kan 

tänkas uppkomma.  

Redan idag är det viss problematik relaterad till en hög havsnivå och denna förväntas bli värre med 

stigningen. Därmed kan vissa åtgärder vara aktuella att överväga och föra diskussion kring redan 

idag, medan många av problemområdena inte anses vara i behov av åtgärd i dagsläget. Att redan nu 

börja fundera på åtgärder som kan vidtas är trots det en god idé, och kontinuerlig kontroll och 

värdering av det som gissningsvis är framtida problemområden bör lämpligen göras till rutin. På så 

sätt kan åtgärder sättas in i god tid och förebygga konsekvenser av större omfattning. 

10.1 Kostnadsuppskattningar 
För att få hjälp med en bedömning om vilka kostnader några av åtgärderna kan medföra har Peab 

och Skanska kontaktats. I Bilaga 11 hittas det underlag som skickades ut till företagen, på vilket 

kostnadsuppskattningarna baseras. De uppgifter som inte kunnat fås från verket har företagen själva 

fått anta och utgångspunkt för beräkningarna har främst varit materialåtgång. Uppskattningarna är 

ytterst grova och beroende på tillgänglighet till arbetsytor, miljökrav, alternativa lösningar etc. kan 

kostnaderna förändras avsevärt åt bägge hållen.  

Avseende marinsvängarmarna var det Göteborgsföretaget Euromekanik som kontaktades angående 

kostnadsbedömning och konstruktionsförslag. 

Åtgärder och de kostnadsbedömningar som fåtts sammanställs nedan. Vid bedömningarna som 

gjorts har specifikationer kring konstruktionen antagits, av vilka Peabs och Skanskas sammanställs i 

Bilaga 16. Euromekaniks specifikationer finns i Bilaga 17. 
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• Kontinuerlig granskning av vågbrytaren gör att man vid behov kan förstärka i form av 
reparationer av de erosionsskador som uppkommer. En ökning av medelhavsnivån  i 
den dimension som förutses skulle dock medföra att vågbrytaren blir otillräcklig för 
extremvågor, och allt eftersom vara i behov av kapacitetsförstärkning.

Kostnadsbedömning
Uppskattningen avser en förstärkning i form av påbyggnad längs med hela vågbrytaren

~ 2-6 Mkr

Förstärkning av vågbrytare

• En regelbunden tillsyn av kajens skick och eventuella påverkan av erosion, gör att man 
vid behov kan förstärka betongen för att undvika att större och mer omfattande skador 
hinner uppkomma och leda till konsekvenser vid oljehanteringen. Samma resonemang 
kring stenbädden och betongplinten.

Kostnadsbedömning
Uppskattningen grundas på förstärkning av befintlig kaj 

~ 2-20 Mkr

Förstärkning av kaj med tillhörande stenbädd och betongplint

• Detta är en relativt lätt åtgärd avseende krav på tid och resurser. Höjningen bör göras 
allt eftersom och en kontinuerlig värdering av läget kan och bör göras till rutin.

Höjning av fendrar 

• Marinsvängarmarna på verket är byggda på 70-talet och egentligen är en förhöjning ett 
mer kostsamt alternativ om man ser det långsiktigt. Enligt internationell standard 
OCIMF är den rekommenderade livslängden på armar av denna typ 25 år (Oil 
Companies International Marine Forum, 1999). Detta är ytterligare motiv för 
konstruktion av nya armar. Se bilaga 14 för merinformation om marinsvängarmar.

Kostnadsbedömning
Uppskattningen avser komplett utrustning, installation, samt två års service, vid 
konstruktion av två nya marinsvängarmar av modell Atlantic. Se  bilaga 17 för 
utförligare specifikationer.

~ 5 Mkr

Förhöjning eller nykonstruktion av marinsvängarmar

10.2 Hamnområdet 
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• En diskussion kring möjliga lösningar för hanteringen av problematiken i 
kabelkällaren bör föras. Även om vallarna tätas, kan man förvänta sig en 
framtid som involverar problem med fukt i kabelkällaren. Blir planerna kring 
utbyggnad fastställda bör denna aspekt tas upp i planeringen. Möjliga 
alternativ är att flytta upp all utrustning ett plan, uppflyttning av valda delar 
av utrustningen, eller överväga om det finns några andra alternativ för 
förvaring av diverse kablar och pumpar.

Alternativa lösningar för kabelförvaring

• Vallarna kring utfyllnadsområdet är i behov av förstärkning och detta är 
aktuellt framför allt om planerna på nybyggnation verkställs. Se bilaga 15 för 
mer information om tätningsvallar.

Kostnadsbedömning
De kostnadsuppskattningar som gjorts grundas på konstruktion av helt nya 
vallar. Skulle planerna att åtgärda vallarna förverkligas skulle en mer 
detaljerad undersökning av dagens vallar behövas för att få en inblick i hur de 
är konstruerade. Eventuellt skulle endast en förstärkning behöva göras och 
det skulle kunna hålla nere kostnaderna.

~ 25 Mkr

Förstärkning eller nykonstruktion av tätningsvallar

• En lösning på problematik kring otillräcklig takhöjd är helt enkelt att bygga 
nya svallbassänger högre upp än dagens och ansluta dem till kylsystemet. Det 
kan dock finnas andra lösningar men det är ett projekt i sig att ta fram.

Utökning av arbetsutrymme i svallbassänger

• Vallarnas krön når en höjd på två meter vilket i det långa loppet kommer 
anses otillräckligt. Då en ökad volym vatten i dammen är en positiv aspekt av 
nivåhöjningen är en höjning av vallarna motiverad. 

Kostnadsbedömning
Uppskattningen avser en förstärkning i form av påbyggnad runt oljedammen.

~ 0.5 - 7 Mkr

Förstärkning av vallar runt oljedammen

• Detta är en relativt lätt åtgärd avseende krav på tid och resurser. Höjningen 
bör göras allt eftersom och en kontinuerlig värdering av läget kan och bör 
göras till rutin.

Höjning av skiboard på oljeavskiljare

10.3 Anläggningsområdet  
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Tankar kring vidare arbete  
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11 Tankar inför framtiden  
Det bästa sättet att skydda sig mot konsekvenser av framtida klimat är planering. Beredskapsplaner 

vid extremstormar, barriärer för inträngande vatten och anpassad konstruktion vid nybebyggelse är 

olika exempel på områden som kan vara bra att beröra inför det som kan förväntas ske.  

11.1 Kontinuerlig uppdatering av utvecklingen 
För att på bästa sätt kunna ha framförhållning och vara förberedd för det som kan ske krävs 

kontinuerlig uppdatering kring hur utvecklingen sker. Ett sätt att göra det på är regelbunden 

grundvattenmätning i de områden där bebyggelse planeras och i de områden som anses kritiska. 

Mätdata bör sträcka sig över åtminstone ett år och mätningen bör ske i transekter från kustlinjen och 

inåt land. Mätningar bör vara så frekventa att det går att utläsa hur långt in påverkan från tillfälliga 

högvattennivåer sträcker sig. (Länsstyrelserna, 2006) 

Mätningar av nivåerna i hamnbassängen medför att den problematik som rör hamnen kan åtgärdas 

och förebyggas på ett tidigt plan. Även här är längre mätserier nödvändiga för att kunna utesluta 

temporära variationer. 

11.2 Anpassning vid nybyggnation 

11.2.1 Lokalisering 

Länsstyrelserna har utformat rekommendationer5 som främst riktar sig mot kommuner och 

involverar i huvudsak att kommunerna i sin översiktsplanering ska beakta områden som ligger i 

farozonen för översvämning. Detta gäller områden som redan idag är i farozonen och områden som 

riskerar att hamna i farozonen med hänsyn tagen till framtida klimatförändringar. För arealer vilka är 

intressanta för nybebyggelse och som bedöms vara utsatta för översvämningsrisker kan det vara 

lämpligt att göra en fördjupad översvämningskartering.  Det är Räddningsverket som har regeringens 

uppdrag att förse landets kommuner och länsstyrelser med översiktlig kartläggning av områden som 

befinner sig i farozonen för översvämning. Syftet med översvämningskartering är att utgöra 

planeringsunderlag, men även att vara ett stöd vid räddningstjänstens övergripande planering av 

insatser. 

 Läs mer om kommunernas ansvar och informationsskyldighet i Bilaga 10.  

11.2.2 Länstyrelsens rekommendationer 

I de rekommendationer som riktar sig mot kommunerna talas det om tre typer av områden 

kategoriserade efter risknivå. Rekommendationerna avser nybebyggelse och utgår från 100-årsflöde 

och högsta dimensionerande flöde. Högsta dimensionerade flöde är ett mått som beräknas utifrån 

riktlinjer för dammdimensionering och bygger på en systematisk kombination av kritiska faktorer 

avseende översvämning. Det kan vara bland andra regn, snösmältning och markfuktighet. 

 De tre riskzonerna sammanfattas här kort med definitioner och bilder hämtade från Länsstyrelsens 

rapport5. Figur 43 illustrerar de tre riskzonerna tillsammans. 

  

                                                             
5 Länsstyrelserna, 2006 
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Markområden med stor sannolikhet för översvämning  

Områden som hotas av ett 100-årsflöde, det vill säga där sannolikheten för översvämning inom 100 

år beräknas till minst 63 procent, bör inte bebyggas.  

Undantag kan ske för enklare tillbyggnader som garage eller uthus. 

 
 
 
 
 
 

Markområden med viss sannolikhet för översvämning  

Områden där översvämningar beräknas ske mer sällan än vart hundrade år kan bebyggas med 

byggnader som utgör samhällsfunktioner av mindre vikt. Exempelvis byggnader av mer robust 

konstruktion, vägar med förbifartsmöjligheter, enstaka villor, fritidshus och mindre industrier med 

liten miljöpåverkan. 

 
 

 

 

Markområden med låg sannolikhet för översvämning  

Endast områden som inte hotas av 100-årssflöde eller högsta dimensionerande flöde bör bebyggas 

med riskobjekt och samhällsfunktioner av betydande vikt . Detta kan exempelvis vara offentliga 

byggnader, t.ex. sjukhus, vårdhem, skolor och infrastruktur av stor betydelse. 

Figur 40 Område med stor sannolikhet för översvämning 

Figur 41 Område med viss sannolikhet för översvämning 

Figur 42 Område med låg sannolikhet för översvämning 
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Karlshamnsverket 

Karlshamnsverket befinner sig på nivån +2.65 m över havet och 100-årsnivån om 100 år är dryga två 

m. Verket får anses fylla en samhällsviktig funktion, men dagens lokalisering får anses hamna inom 

kategorin för områden med låg översvämningsrisk. Det gör att anläggningen som helhet inte riskerar 

att drabbas och att en eventuell nybyggnation inom samma område som dagens anläggning befinner 

sig på, är i enlighet med Länsstyrelsens rekommendationer.  

  

Figur 43 Länsstyrelsens indelning i riskzoner med avseende på översvämningsrisk 
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•Fast undergrund heter det om marken består av fast material såsom berg, 
morän eller grus. Detta är det billigaste alternativet.

Fast undergrund

•Denna metod innebär att man har gjutna stödpelare ner i marken till fast mark 
som fungerar som stöd till grundkonstruktionen. Metoden tillämpas när 
bärigheten i marken inte är tillräcklig. Pelarna stöder oftast en betongplatta 
som är isolerad och förstärkt med betongbalkar.
Denna metod är ofta ganska dyr och används således mest där marken i övrigt 
har ett högt pris, exempelvis nära stränder.

Stödd undergrund

•På marker liknande de där metoden stödd undergrund används går det även att 
använda sig av så kallad kompensationsgrundläggning. Metoden går ut på att 
löst jordmaterial schaktas bort och istället ersätts med mer kompakt 
jordmaterial såsom sand, grus eller makadam. På detta sätt går det att få en 

fastare mark att bygga grunden på.

Kompensations-
grundläggning

11.2.3 Grundläggningstekniker 

För undvikande av fuktskador på grundläggning av typen platta på mark eller krypgrund måste denna 

ske på tillräckligt hög nivå. I detta fall räcker det med att grund- eller översvämningsvatten tränger 

igenom grundvattnets ytskikt vid enstaka tillfällen för att fuktskada ska uppstå. Det finns även olika 

varianter av grundläggning som är anpassad för att tåla översvämning. Tillämpning av vattentät 

konstruktion är ett sätt, liksom att flytta upp verksamheten på ett övre plan och nyttja nedre plan till 

sådant som tål att översvämmas.  

Då stigande havsnivåer är en problematik som nyligen börjat fånga uppmärksamhet kan man 

förvänta sig att nya lösningar för hantering av grundläggningsproblem kommer att utvecklas. 

Det är väldigt viktigt att vara noggrann och göra en ordentlig grundläggning när man ska anlägga en 

byggnad. Samtidigt är grunden den del av byggnaden som är svårast att konstruera och den mest 

kostsamma att modifiera i ett senare skede än vid anläggandet. En dåligt gjord grundläggning kan 

resultera i skador på byggnaden som är väldigt dyra att reparera. Exempel på skador som kan tänkas 

uppkomma är fuktproblem, mögel, sättningar etc.  

Vad som bestämmer typ av grundsättning beror till viss del på undergrunden, det vill säga marken 

byggnaden ska stå på. Kommunerna utför en översiktlig grundundersökning i och med att 

detaljplanerna för området fastställs. I annat fall kan en geoteknisk markundersökning behövas, 

vilken kan kosta uppemot 100 000 kronor. 

Anläggningsmetodik av grund och undergrund avgörs av markens egenskaper. Den största faktorn 

som påverkar valet är markens benägenhet att släppa igenom vatten. Desto mer vatten som binds i 

marken, ju större är risken att tjäle bildas under vinterhalvåret och då riskerar man så kallad 

tjälskjutning. Det innebär att marken utvidgar sig när vattnet fryser till is. Risken för tjälskjutning är 

inte lika stor i mark bestående av grus och sand, då denna marktyp lättare släpper igenom vatten. 

Grundregeln är att grunden ska vara torr och för att uppnå detta förbereds marken grunden ska stå 

på genom utfyllnad med grus eller sten för att vatten inte ska behållas där och komma upp i grunden. 

Detta kallas för dräneringslager och ska vara i direkt anslutning till den dränering som dras runt 

byggnaden.  

För att bereda undergrunden används det i princip tre olika typer av metoder; fast undergrund, 

stödd undergrund eller kompensationsgrundläggning .  
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12 Vidare utveckling av analysen 
Detta examensarbete är tänkt som en inledande analys av ett problemområde som blir mer aktuellt 

för varje år som går och som numera är en faktor som måste beaktas vid all planering av bebyggelse i 

kustnära områden. Analysen är översiktlig och kan kompletteras på olika plan, av vilka några nämns 

här.  

12.1 Projekt inom området 
Att involvera framtida nivåhöjningar i planeringen är en relativt ny aspekt att ta hänsyn till och man 

kan förvänta sig att nya analysmetoder och tekniker för mer precisa prognoser kommer att utvecklas 

inom det närmaste.  Framtida analyser kan och bör utnyttja den expertis som finns inom området.  I 

egenskap av expertorgan har Statens Geotekniska Institut, SGI, arbetat fram Messina och sommaren 

2008 avses vidareutvecklingen av Messina, projektet ”En hållbar utveckling av kustområden” 

slutföras. 

12.1.1 Messina - Managing European Shorelines and Sharing Information on Nearshore Areas 

Projektet Messina är ett samarbete mellan flera olika europeiska organisationer där bland andra SGI 

medverkar.  Projektet är en vägledning och syftar till att ge en överblick i metodiken kring utförandet 

av samhällsekonomiska utvärderingar av områden inom farozonen för erosion och översvämningar. 

Messina avser att underlätta kunskapsflödet och kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan olika 

europeiska myndigheter och institutioner. Detta för att i slutändan uppgradera de vägledningar och 

restriktioner som finns gällande kustförvaltning genom bland annat information kring utveckling av 

nya tekniker. Syftet med framställandet av rapporten var att på bästa sätt integrera kostnader och 

risker för kusterosion i planerings- och investeringsbeslut, samt att förtydliga och förankra 

hanteringen av åtgärder mot kusterosion.  

12.1.2 ” Hållbar utveckling av kustområden” 

SGI har påbörjat ett projekt som avses kunna ligga till grund för en modell som ska utgöra underlag 

för fysisk planering och underlätta arbetet för en hållbar utveckling av kustområden inom farozonen 

för erosion och översvämning. Modellen tar hänsyn till framtida förutsättningar avseende 

klimatförändringar. Projektet är en vidareutveckling av Messina tillämpat på de förhållanden som 

finns i Sverige. Hänsyn tas även till nationella, regionala och lokala förutsättningar och är avsedd för 

kommuner, länsstyrelser och andra aktörer som på något sätt berörs av planering och byggande i 

kustområden. Resultatet ska vara specifikt för den som använder modellen och tillämpas på olika 

nivåer för olika användare, se Figur 44.  

Projektet avses slutföras i juni 2008 och av den anledningen har länsstyrelsen i Blekinge och Skåne 

avvaktat med fördjupning av analyser inom ramarna för stigande havsnivåer för att invänta, och i 

slutändan, utnyttja resultatet. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

86 

Hållbar 
utveckling av 
kustområden

Nationell nivå
Prioritering mellan 

områden där 
förebyggande insatser 
eller åtgärder behöver 

vidtas

Regional nivå
För regional utveckling 

och bedömning av 
problem och åtgärder 

som påverkar flera 
kommuner

Lokal nivå
Planeringsunderlag för 

den fysiska 
planeringen, val av 

lokalisering för 
byggnader, val av 

åtgärder inom specifik 
plats och som 

beslutsunderlag för 
investeringar i 
kustområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Andra klimatfaktorer  
En stigande havsnivå är en av många faktorer som måste tas hänsyn till vid den klimatförändring som 

förväntas ske. Havsnivån är en konsekvens av många förändringar, vilka var för sig skulle kunna spela 

roll. Klimatsimuleringar som SMHI har gjort pekar på ett framtida klimat som är avsevärt mycket 

mildare och blötare än dagens. Vintrarna förväntas bli varmare och mindre stabila, vilket i sin tur 

leder till ökade vårflöden.  Även flöden under sommar och höst förväntas stiga.  

SEARAG (Sea level change Affecting the Spatial Development in the Baltic Sea Region) är ett projekt 

som behandlar klimatförändringens effekter i Östersjöregionen. Resultaten från projektet kan i stort 

sammanfattas med en förväntad framtida årstidsindelning som reduceras från fyra till två, med 

varma och torra somrar, och med vintrar rika på nederbörd i form av regn. Idag är vårens flöden 

högre än höstens, vilket förväntas bli det motsatta. Höga flöden förväntas bli allt vanligare och låga 

flöden kommer att leda till konsekvenser.  

Naturvårdsverket påpekar i underlaget för Sveriges fjärde nationalrapport gällande 

klimatförändringen6, att ökningen av Sveriges årsmedeltemperatur är en tydlig trend och att det 

kommande seklets nederbörd förväntas öka mellan 5 och 25 procent.  

 

Sammantaget är inte frågan huruvida en klimatförändring kommer ske, utan i vilken takt den gör det. 

Osäkerheterna i analyserna som görs är stora och den i dagsläget bästa strategin för att hantera det 

som kan inträffa är ökade säkerhetsmarginaler och utnyttjande av expertstöd i de enskilda fallen. 

För Karlshamnsverkets del skulle en utveckling av analysen som gjorts kunna innefatta faktorer som 

ökad nederbörd, ökade vindstyrkor, förändrade temperaturer och övriga i sammanhanget relevanta 

klimatfaktorer. 

                                                             
6 Regeringskansliet, 2005 

Figur 44 SGI:s projekt "Hållbar utveckling av kustområden" ska anpassas efter vilken nivå den tillämpas på 
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13 Diskussion 
Utifrån den kunskap och erfarenhet vi samlat på oss under arbetets gång har olika delar av verket 

lyfts fram och behandlats i olika former av riskanalyser. Problemområdena är relaterade till befintlig 

anläggning, men kan även användas som ett övergripande underlag inför planering av framtida 

utökning av verksamheten. Analyserna som gjorts behandlar dock endast ett område av den 

klimatförändring som kan förväntas ske, och att inleda projekt som behandlar andra klimatfaktorer 

än just höjningen av havets medelnivå, är ytterligare ett steg mot ett planeringsunderlag som 

involverar all information som krävs för bästa möjliga anpassning av kommande bebyggelse. Våra 

rekommendationer bygger på de förutsättningar och förhållanden som råder idag. En 

planeringsprocess bör involvera bland annat delar som en geoteknisk undersökning av området kring 

anläggningen för att försäkra sig om markens lämplighet.  

Stora säkerhetsmarginaler, anpassning av tillkommande bebyggelse och framförhållning avseende 

preventiva och skadebegränsande åtgärder. Det är alla grundstenar för de beslut som tas på 

anläggningar sådana som Karlshamnsverket, anläggningar som anses uppfylla en samhällsviktig 

funktion och vilkas fortsatta drift är av allmänt intresse. Detta examensarbete är en liten bit på vägen 

i ett arbete gällande ett problemområde som gradvis kommer att öka i omfattning. Förhoppningsvis 

kommer Karlshamnsverket nu kunna möta den ständigt stigande havsnivåns konsekvenser lite mer 

förberedda än tidigare.  
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Bilaga 1  

 

Kvalitativa och kvantitativa riskanalysmetoder 
 

Det finns flera olika typer av riskanalysmetoder vilkas användbarhet och lämplighet varierar 

beroende på vilken kontext de avses brukas i och vilket resultat som önskas. Av den anledningen är 

val av metodik för analysen något som bör göras med omsorg utifrån specifikt problemområde. 

Vanligt förekommande är att endast en metod används inom företaget, och att denna tillämpas inom 

alla kategorier av problem. Ur många sätt att se på det inte är inte detta lämpligt. (Nystedt, 2000) 

Vissa metoder lämpar sig bäst för en inledande övergripande analys medan andra bäst lämpar sig 

bättre för mer detaljerade analyser av specifika delar av en process. 

De faktorer som det måste tas hänsyn till är följande: 

 Metoden måste vara användbar. Med detta menas att metoden använder sig av sådana 

termer så att användarna, kunden, kan förstå resultatet. 

 Metoden måste vara praktisk. Detta innebär att resultatet som fås från metoden måste ha 

ett värde som överstiger kostnaden för att genomföra den. 

 Metoden måste vara trovärdig. Med detta avses att de inneboende osäkerheterna måste 

vara acceptabla. 

 

Utifrån de resultat som fås talar man om kvalitativa, kvantitativa och semi/halv-kvantitativa metoder, 

se Figur 1. 

 

Kvalitativa metoder 

HazOp och What if?-analyser är exempel på kvalitativa metoder, vilka ofta är 

utformade för att tillämpas inom en viss typ av industri. Metoderna ger ofta inte några 

konkreta svar på sannolikheter och konsekvenser, utan resulterar ofta i en 

problemidentifikation av diskuterande natur. Metoderna är överlag lätta att utföra och 

ger ett resultat som står i proportion till den insats som görs. 

Halvkvantitativa metoder 

Till de halvkvantitativa metoderna hör de metoder som är så kallade indexmetoder 

eller graderingsmetoder. Dessa metoder ger till skillnad från kvalitativa metoder mått 

Figur 1 Generellt kan man dela in metoderna efter hur kvantitativt resultatet anses vara  

Källa:Davidsson mfl. 2007 
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på konsekvenserna och deras sannolikhet. Måtten för sannolikhet och konsekvens 

behöver dock inte vara absoluta numeriska värden, utan är ofta uppskattningar. 

Styrkan med dessa metoder över de helt kvalitativa är att de gör det möjligt att 

jämföra olika risker med varandra. En av de mer kända metoderna är riskmatrisen.  

Kvantitativa metoder 

Metoderna i denna grupp har gemensamt att de ger ett resultat som i kvantitativa 

termer ger en bild av riskerna och deras konsekvenser. Kvantitativa termer är 

numeriska värden, såsom sannolikheter och mått på konsekvenser.  Det kan röra sig 

om antal döda, antal svårt skadade per år eller rent ekonomiska mått.   

Kvantitativa metoder delas ofta upp i deterministiska och probabilistiska metoder. 

Deterministiska metoder anger konsekvenser utan att förmedla någon form av 

sannolikhet. Exempel på detta gäller exempelvis utrymningssäkerhet. Probabilistiska 

metoder kombinerar storheterna risk och sannolikhet. De beskriver de olika 

konsekvenserna och anger sannolikheten eller frekvensen för att de ska inträffa . 

  



 

95 

Bilaga 2  Tabell för What if?-analys 

Exempel på hur en tabell avsedd för sammanställning av resultat från en What if?-analys kan 

se ut 
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Bilaga 3  

 

Allmänt om bergrumslagring 
I Sverige har petroleumprodukter under ett flertal år lagrats i bergrum, då man redan tidigt insåg att 

det innebar stora fördelar i och med att urberget är svårforcerat. Ett bergrum är svårt att upptäcka 

och lätt att bevaka, vilka är egenskaper som är av stort intresse under krigsperioder. I Sverige finns 

runt 140 anläggningar där petroleumprodukter av något slag förvaras. I knappt 80 av fallen sker 

lagringen direkt på grundvattenytan i bergrum med råa bergsidor, i så kallade oinklädda bergrum. Så 

är fallet i Karlshamn.  Sedan metoden upptäcktes är det den mest tillämpade, till stor del tack vare 

bergsprängningsteknikens utveckling.  

Tidigt började man lagra olja i cisterner under jord, men huvudsakligen skedde då lagringen i 

markcisterner. En av fördelarna med lagring under mark jämfört med ovanför mark, är att en 

markcistern kan skadas och läcka ut till omgivningen, vilket kan inte ske från ett bergsutrymme. 

Andra fördelar är att riskerna förknippade med brand är mindre, då syretillförseln är begränsad. Flera 

av anläggningarna byggdes för beredskapslagring under kalla kriget i slutet av 50-talet och framåt, 

och idag är många av anläggningarna under avveckling. 1994 inrättade riksdagen myndigheten 

Statens Oljelager, som senare slog sig samman med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), vars 

uppgift var att avveckla den statliga civila beredskapslagringen av petroleumprodukter.  

(Naturvårdsverket, 2003) 

Utformning 

Den traditionella utformningen utgörs av tunnlar dimensionerade med en bredd på 15-20 m och en 

höjd på upp till 30 m. Tunnelns hjässa ligger cirka 20-30 m under marknivå och den typiska längden 

ligger mellan 50-200 m. Vanligtvis ligger flera lager bredvid varandra och är anslutna genom en 

distributionstunnel. En anläggning för lagring av petroleumprodukter i oinklädda bergrum i Sverige 

ligger på en lagringskapacitet från cirka 50 000 till 2 000 000 m3, fördelade på ett eller flera bergrum.  

(Naturvårdsverket, 2002)(Kemakta, 25/2 2008)  

Principer för lagring 

I oinklädda bergrum sker lagringen direkt mot berget och bygger på principen att oljan är lättare än 

vatten och inte blandas med vattnet. 

Bergrummen konstrueras så att högsta nivån för oljan är minst 5 m under den naturliga 

grundvattenytan vilket gör att oljan kommer att hållas på plats av trycket från grundvattnet i det 

omgivande berget. Sprickor i berget leder till en kontinuerlig tillrinning in i bergrummet och med det 

bildas en vattenbädd som oljan flyter på. Det överflödiga vatten som läcker in i bergrummet, så kallat 

läckvatten, pumpas till en oljeavskiljare och leds sedan ut i ett ytvattendrag. Den lägre trycknivån i 

anläggningen i kombination med pumpningen leder till att grundvattentrycket i de vattenförande 

sprickorna blir lägre än omgivningens.   

Vid lagring av olja i oinklädda bergrum kan denna ske enligt två principer; lagring på rörlig 

vattenbädd och lagring på fast vattenbädd.  (Naturvårdsverket, 2002)  

Lagring på  fast vattenbädd 

Denna princip bygger på att bäddvattnets nivå hålls konstant strax ovan botten på bergrummet. Den 

övre nivån för oljan kommer att variera med storleken på volymen som lagras. Läckpumparna tar 

endast hand om det vatten som strömmar in i bergrummet. Nackdelarna är dels att det bildas en stor 
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volym gas ovanför oljeytan vid utlastning, dels att vid fyllning av ett tomt rum där sprickorna är 

tömda på vatten kan dessa förorenas av oljan i samband med inlastning.  

Lagring på rörlig vattenbädd 

Denna princip innebär att bäddvattnets nivå regleras så att oljans övre del håller samma nivå oavsett 

lagringsvolym. Detta regleras genom in- och utpumpning från närliggande ytvattendrag. 

Produktytans nivå är vanligtvis belägen en bit ovanför bergrumstaket. Detta leder till att även berget 

ovanför bergrummet blir förorenat, men ur föroreningssynpunkt är denna metod ändå att föredra då 

bergrummet är vattenfyllt då produkten lastas in och minskar därmed föroreningsrisken för 

sprickorna i berget.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Figur 1 Schematisk beskrivning av vattennivåer (grått) och produktnivåer (svart) under 
lagring och tömning av anläggning med rörlig vattenbädd respektive fast vattenbädd. 

 

  



 

98 

Bilaga 4  

 

Bergrummen på verket 
Följande komponenter ingår i bergrummen under Karlshamnsverket 

Ortssystem med pumprum 

Orter är gångtunnlar för personal. De delas in i övre ort som ligger cirka 4 m under 

havet., och nedre ort som är belägen cirka 30 m under havet. Mellan övre och nedre 

ort finns hiss och körväg. Ortsystemen har en längd på cirka 600 m. 

Ledningssystem 

Ledningssystemet är indelat i olika kategorier;  

Pumpning av olja till och från respektive bergrum med olika uttags- och 

insläppsnivåer, och stamledningar med grenar till respektive bergrum. 

Pumpning av bäddvatten mellan bergrum, cirkulation av bäddvatten, värmning av 

bäddvatten och utpumpning av bäddvatten. Systemet är delat i två separata kretsar. 

Pumpning av läckvatten (grundvatten som läcker in i ortsystemet) till oljeavskiljaren. 

Oljevakt finns i läckvattengropen 

Stadsvatten för brandsläckning m.m. 

Ånga, vilken används för värmning av olja, bäddvatten och ledningar. 

Instrumentluft, vilken används för drift av b.la. provtagningspumpar och som spolluft i 

INAC(se nedan). 

Pumpar 

För olja, bäddvatten, bäddvattenvärmning och läckvatten 

Värmeväxlare 

Det finns två stycken värmeväxlare för oljan. Uppvärmningen sker genom att pumpa 

olja genom en oljeförvärmare, där den värms med ånga. Det finns även två 

värmeväxlare för uppvärmning av bäddvattnet, vilket är en annan metod för 

uppvärmning av oljan. Det varma bäddvattnet får avge sin värme till oljan och 

bäddvattnet värms med ånga i cirkulationskretsens värmeväxlare. 

Ventilationsanläggning med rening för bergrumsventilaton 

Oljan hålls alltid runt 50oC och då kan den avge lätta petroleumprodukter vilka 

förångas vid denna temperatur. Då dessa gaser blandas med luft kan en explosiv 

blandning uppkomma. I bergrummets bottenskikt kan metan bildas till följd av 

bakterier, och även denna gas kan, vid kontakt med luft, utgöra en explosiv blandning. 

Bergrummen har separata ventilationssystem för att förhindra att dessa 

gasblandningar uppstår, och genom att vädra ut, skapa ett undertryck i bergrummet 

relativt övriga delar av anläggningen. Det finns en ventilationsanläggning för 

ortsystemet och en för bergrummet. 

INAC Gasanalysator 

Mäter gashalten i bergrummen och ger larm vid höga gashalter. 
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Bilaga 5  

 

Rökgasrening 

Svavelgaser och kväveoxider 
Vid förbränning av olja så bildas det en hel del sot och försurande ämnen. Rökgaserna, framförallt 

svavelgaser och kväveoxider, som uppstår kan skada miljön och måste därmed tas om hand.  På 

Karlshamnsverket sker detta i en process som är uppdelad i tre steg.  

Steg 1 – Katalytisk rening 

Första steget är avsett att oskadliggöra kväveoxiderna genom en katalytisk process. 

Rökgaserna blandas upp med förångad ammoniak och förs sedan genom små kanaler 

över katalysatorns yta. Katalysatorn är i detta fall en keramisk yta inklädd med 

vanadinpentaoxid. Kväveoxiderna separeras med katalysatorns hjälp till de två 

beståndsdelarna kvävgas och vatten. I separerad form är beståndsdelarna ofarliga och 

kan släppas ut utan vidare konsekvenser. Genom detta steg tas ca 85 % av 

kväveoxiderna omhand. 

Ammoniak är en viktig komponent i detta steg och är en förutsättning för att den 

katalytiska reaktionen ska kunna äga rum. Den transporteras via järnväg in till 

kraftverket och lossas på ett säkert sätt inne i en, för ändamålet avsedd, byggnad.  

Steg 2 – Elfilterrening av sot och stoft. 

I förbränningen bildas sot och partiklar. Då dessa innehåller metaller och andra 

hälsovådliga ämnen, måste även dessa tas om hand. Genom att leda rökgaserna 

genom ett starkt elektriskt fält kommer de laddade partiklarna att påverkas av 

spänningsfältet och dras till stora plåtar där de kan samlas upp och skickas för 

upparbetning. 

Steg 3 – Avsvavling av rökgaserna 

Avsvavlingstekniken som används vid Karlshamn Kraftverk är utvecklat vid verket och 

har en anmärkningsvärt hög reningsgrad på 98 %.  Processen går i stora drag till så att 

svaveldioxiden binds in till kalksten som är mald och utblandad i vatten. Innan 

svaveldioxiden släpps att bubbla upp genom kalkstenslösningen, rensas sot och andra 

partiklar bort från rökgaserna i en skrubber. Restprodukten från avsvavlingen är ren 

gips. Denna gips tas omhand och skänks vidare till företag som använder det till bland 

annat gipsskivor. 

Det är bara det tredje blocket som är utrustat med alla tre stegen. Block två har de två första medan 

block ett inte har någon rening alls. Detta är en av anledningarna till att det i huvudsak är block tre 

som tas i drift vid behov. En annan anledning är att i och med det avancerade reningssystemet i block 

tre kan ”smutsigare”, och med det billigare, olja användas utan att riskera hamna över 

utsläppsgränserna, se Figur 1. 
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Figur 1 Som det går att se i figuren så ligger Karlshamnsverket en bra bit under utsläppsgränserna  
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Bilaga 6  
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Inledande 
Växthuseffekten är en naturligt förekommande företeelse på jorden och andra planeter i vårt 

solsystem. Strålning från solen når jordytan där den absorberas och bidrar till en uppvärmning av 

jordytan. (EIA, 3/9 2008) Den uppvärmda jorden sänder i och med uppvärmningen ut värmestrålning, 

vilken till viss del reflekteras i de gaser som finns i atmosfären och sänds tillbaka mot jordytan. Detta 

kallas för växthuseffekten och är en grundläggande process i jordens klimat. 

Människan har genom sin industriella framfart bidragit till ökade nivåer av växthusgaser i atmosfären 

och på så sätt rubbat den balans av gaser som är naturligt förekommande. Den rubbning i 

sammansättning av gaser som sker bidrar till en ökad andel strålning som reflekteras och med det, en 

generell höjning av temperaturen. En klimatutveckling med trender som tyder på en framtid med 

varmare klimat är en av konsekvenserna av denna process, som vi i alldagligt tal benämner 

växthuseffekten. Klimatförändringen medför förändringar i en rad faktorer där medelnivån på 

havsytan i världshaven är en. Höjningen av havsnivån är ett numera konstaterat fenomen som inte 

längre går att förbise. Höjningen har skett successivt de senaste åren och alla observationer som 

gjorts tyder på en framtida utveckling i samma spår. Frågan man kan ställa sig är om höjningen 

enbart beror på människans explosionsartade industriella utveckling, eller om det är andra faktorer 

som spelar in. En annan fråga är hur de naturliga, icke bestående, variationerna ser ut vad de beror 

på. 

Variationer idag 
SMHI har på flera håll i Sverige mätpunkter i vilka kontinuerlig mätning av vattennivån görs. Genom 

att jämföra data med rapporter om översvämningar och annan vattenrelaterad problematik, har 
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SMHI kommit fram till att en höjning runt 40 cm är en generell kritisk nivå för uppkomst av 

konsekvenser. (SMHI, 2007 ) 

Temporära höjningar av vattenståndet kan vara konsekvens av många olika faktorer. I Sverige, och då 

främst Östersjön, spelar tidvattnet ingen större roll. Där är det istället förändringar orsakade av 

lufttryck, vindar och vattenpendling som orsakar de största besvären (SMHI, 2007) 

Lufttrycket  

Lufttrycket påverkar havsnivån genom att det kan pressa undan vattnet eller släppa in vattnet. När 

det råder högtryck så kommer trycket på havsytan från luften att pressa ut vattnet från 

högtrycksområdet och in i områden med lägre lufttryck. Av denna anledning har Sverige ofta högt 

vatten under hösten/vintern och lågt vatten under våren/sommaren. En viss tryckskillnad motsvarar 

en viss nivåskillnad. Denna ändring är linjär och en sänkning av lufttrycket med 1 hPa (hektoPascal) 

motsvarar 1 cm höjning av vattennivån. (SMHI, 2007) 

Vindar 

 Vindar kan påverka havsytans nivå på två sätt, där det ena är ett fenomen som kallas för 

vindstuvning. Vindstuvning går ut på att vindar pressar ytvattnet mot eller ifrån en landmassa och på 

så sätt snedställer, skevar, vattenytan. Vindarna pressar alltså upp vattnet mot landmassan och höjer 

således vattennivån där. Alternativt blåses vattnet bort från landmassan och orsakar en sänkning av 

nivån. Det andra sättet är det som kallas för vindfyllning. Vindfyllning kan sägas vara en variation av 

vindstuvning på ett större plan. Kraftiga vindar över Nordsjön kombinerat med hög lufttryck pressar 

in vatten i Östersjön och orsakar långvarigt högt vattenstånd.  

Vattenpendling  

 Vattenpendling kan liknas med hur vattnet i ett kar förflyttas från ena sidan till den andra då man 

frammanar en våg. Vattennivån ökar i ena kanten av karet för att minska i andra änden. Vågen eller 

höjningen pendlar fram och tillbaka flertalet gånger innan den tillslut försvinner på grund av 

friktionen. Likadant sker i exempelvis Östersjön där denna pendling går mellan kusterna. 

De kortvariga höjningarna som observeras är en kombination av samtliga ovan beskrivna anledningar 

som tillsammans kan bygga upp, eller sänka en vattennivå förhållandevis kraftigt.  

Naturliga variationer  

Genom att studera saltavlagringar har man kunnat datera variationer i havsnivån till flera tusen år 

tillbaka i tiden. Även studier av radioaktiva isotoper ger en inblick i hur variationerna i havsnivå har 

artat sig under hundratals år tillbaka i tiden. Dessa studier visar att nivåhöjning alltid har förekommit 

men att denna det senaste århundradet har accelererat till 3.2 mm per år, från tidigare 1.7 mm per 

år Denna acceleration i nivåhöjningen relateras till den globala uppvärmningen som idag sker. 

(Gehrels et al., 2004) 

Det är dock lätt att enbart se till den uppvärmning som orsakas av människan och förbise det faktum 

att det i alla tider har funnits en global naturlig upp- och nergång i klimat, och således också i 

vattennivå. 

Nivåer under istiderna 

Under de istider som varit på jorden har havsytenivån varierat med över 100 m. Under sista istiden, 

20 000-6000 år sedan, låg vattennivån mer än 120 m under dagens nivåer. (Church et al., 2007) Efter 

förra istiden smälte isarna vid polerna snabbt och vattennivåhöjningen var då som snabbast 1 m var 

25:e år. Mot slutet av perioden avtog dock höjningen markant, vilket man har kunnat se genom att 
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Fakta Grönland

• Grönlands is är i snitt  1600 m  tjock och 
täcker en yta på 1.7 miljoner km2 . Detta 
motsvarar cirka 3 miljoner km3 is, och 
om all denna is skulle smälta så skulle 
det innebära en höjning av vattennivån 
med hela 7 m.

• Mängden vatten som binds upp 
respektive släpps ut från Grönland 
studeras genom satellitobservationer. 
Grönland har ett årligt tillskott av ca 54 
±12 miljarder ton / år och ett utsläpp på 
ca  155 ± 26 miljarder ton / år. Detta ger 
ett nettoutsläpp på 101 ± 38 miljarder 
ton / år (Luthcke et al., 2006).

studera antika romerska fisktankar. Dessa byggdes vid havsnivån och man har kunnat avläsa havets 

påverkan i dessa. (Church et al., 2007) 

Gemensamt för dessa förändringar är att de är naturligt förekommande. Under dessa perioder har 

människan inte påverkat med den industriella mångfald och stora industrier, färdmedel etc., som 

idag bidrar till den globala uppvärmningen. Det är alltså viktigt att komma ihåg att variationer i klimat 

och variationer i havsnivå är naturligt förekommande i jordens livscykel. 

Egentlig orsak till höjningarna 
Figur 1 visar storleken på bidraget från de vanligaste orsakerna i dagsläget.        

 

Figur 1 Olika orsakers bidrag till nivåhöjningen i havet 

 

Termisk expansion av vatten 

Den termiska expansionen står, enligt Figur 1, för den största delen av nivåökningen, vilket beror på 

vattnets fysikaliska egenskaper. Vid 4°C har vattnet sin högsta densitet, vilket innebär att vid 4°C är 

vattnet som mest kompakt. Vid högre temperaturer kommer således vattenvolymen att expandera 

på grund av att den tar upp mer plats, vilket i sin tur leder till en ökning av vattennivån.  

Polarisarna smälter 

Förutom den termiska expansionen kommer även glaciärer 

och polarisarna att smälta, vilket idag är näst intill lika 

bidragande till nivåökningen som den termiska 

expansionen är. 

Idag minskar massan av isen i Antarktis och på Grönland, 

vilket beror på att avrinningen av vatten och att brytningen 

av isberg, är större än den inkommande nederbörden över 

polerna. Isen vid polerna är den största potentiella källan 

för nivåökningen och i takt med att klimatet på jorden blir 

varmare ökar bidraget från polerna. Utbytet av is och snö 

på Grönland är mer än dubbelt så omfattande som den i 

Antarktis vilket till stor del beror på närheten till 

Nordatlanten, samt närheten till andra näraliggande 

Bidrag till havsnivåhöjningen

Termisk expansion 1.6 ± 0.7 mm/år

Smältande glaciärer 0.8 ± 0.2 mm/år

Smältning av Antarktis 0.2 ± 0.4 mm/år

Smältning av is på Grönland 0.2 ± 0.1 mm/år
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landmassor. Forskare hävdar också att Grönland ger en förvarning om vad som kan komma att ske 

vid Antarktis om den globala uppvärmningen fortsätter. Detta är en av anledningarna bakom 

fortsatta studier av Grönland relaterade till havsnivåhöjningen, då studier av Antarktis redan nu 

indikerar en acceleration i avsmältning. (Bently et al., 2007) Osäkerheterna kring omfattningen av de 

utsläpp Antarktis bidrar med idag är stora, men då ismassan på Antarktis motsvarar drygt nio gånger 

den som finns på Grönland kommer storleken på framtida utsläpp ha stor betydelse för hur 

vattenståndet i havet kommer utvecklas.  

Koldioxid och temperatur 

Genom att borra sig ner i riktigt gamla isar har man kunnat skapa sig en uppfattning om hur klimatet 

sett ut sedan en lång tid tillbaka. Denna typ av studier bedrivs kontinuerligt på Antarktis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att studera iskärnor har det kunnat fastställas vilka temperaturer och halter koldioxid i 

atmosfären som rådde på jorden tusentals år tillbaka. Figur 3 visar hur koldioxidhalten och 

temperaturen vid Antarktis har förändrats de senaste 400 000 åren. Graferna antyder ett sannolikt 

samband mellan halten koldioxid och temperatur. 

Värt att notera är att CO2-toppar har inträffat tidigare i historien utan antropogen påverkan. Dock har 

koldioxidhalten i atmosfären ökat med hela 31 % sedan den industriella tidsåldern inleddes och den 

nuvarande halten CO2 ligger på hela 375 PPM . Detta är sannolikt den högsta halten på 20 miljoner 

år. Det årliga utsläppet av koldioxid från fossila bränslen uppskattades till dryga 0.28 miljarder ton år 

2005, vilket är en ökning sen 1980 då utsläppet låg runt 0.18 miljarder ton.  

Konsekvenser av en höjd havsnivå 
En förhöjd havsvattennivå för med sig en rad konsekvenser för samhället. Det rör sig inte enbart om 

de tillsynes direkta följderna, såsom erosion och översvämning, utan kan även påverka hälsan hos 

Figur 3  Förändring av CO2- halt och temperatur  Källa: www.unep.org 
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befolkningen i stort när grundvatten höjs och saltvatten från haven riskerar tränga in i brunnar. Även 

rasrisk, bristande färdvägar och ohälsosamma boendemiljöer hotar uppkomma utmed kusterna. 

Även stora ekonomiska konsekvenser riskerar inträffa då stor del av Sveriges infrastruktur är 

lokaliserad längs med kusterna. (Åkesson, 2007)  

För att kunna undvika dessa konsekvenser är det således viktigt att förbereda sig, både som enskild 

och för samhället i stort. 

Översvämningar 
Det blir allt vanligare att mer eller mindre stora områden står under vatten en del av sommaren. 

Översvämningar har blivit vanligare och allt tyder på en framtid där denna trend fortgår. 

Konsekvenserna av översvämningar är många. Förutom de direkta följderna som exempelvis 

vattenfyllda källare, okörbara vägar etc. så kommer det med stor sannolikhet uppstå följdskador som 

förstörda stränder, kustängar och kustnära bebyggelse. En höjning av medelvattennivån kommer 

även att påverka vattendragen inåt land som mynnar ut i havet. De blir påverkade genom att 

utrinningen blir lägre och vid större nederbörd riskerar större områden att hamna under vatten allt 

eftersom vattnet sprider ut sig. (Åkesson, 2007) Översvämningar kan även slå ut avloppsreningsverk 

och medföra att ytvatten förorenar grundvattentäkter.  

Kortfattat 

Faktorer som påverkar en bebyggelses utsatthet för översvämning kan vara; 

 Topografiskt läge 

 Hur hög medel- och högvattennivån är 

 Morfologin i området, det vill säga hur jordsammansättningen ser ut 

 Hur nära kritiskt vattendrag bebyggelsen är 

Exempel på problem som kan uppstå på befintlig bebyggelse är bland andra; 

 Fuktskador  

 Skador på infrastruktur som el, tele och avloppsförsörjning genom inläckage av 

översvämningsvatten och kortslutning av elnät 

 Vattenfyllnad av källare  

 Förorenade grundvattentäkter 

Översvämningsproblematik kan hanteras genom anpassad grundläggning eller barriärer som hindrar 

vattnets utbredning. Det lättaste sättet att hantera riskerna är ett proaktivt förhållningssätt till 

problematiken genom exempelvis säkerhetsmarginaler i beräkningar och ritningar.  

Förhöjd grundvattennivå  
Grundvatten bildas då regn- och smältvatten tränger ner genom ytan och fyller porer i marken och 

sprickor i berggrunden. Det som inte hinner avdunsta vid markytan, eller tas upp av rötter på väg 

nedåt, fortsätter mot grundvattenytan och bildar så småningom grundvatten. Naturliga variationer i 

nivån beror på bland annat nederbördsmängd och säsong, på sommaren är det naturligt lägre då 

växterna hinner använda det mesta innan det hunnit ner. Även mot slutet av vintern, innan 

snösmältningen kommit igång, är ofta ytnivån lägre.  

Bland annat beroende på låga nederbördsmängder är de generella förutsättningarna för 

grundvattenbildning ogynnsamma i Blekinge.  Dåliga grundvattentillgångar tillsammans med stora 
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vattenuttag orsakar risk för saltvatteninträngning och vattenbrist.  

 

Med förhöjd havsvattennivå kommer grundvattnet i det mest kustnära området höjas ungefär 

motsvarande vilket kan skapa diverse problem. Ett av dessa problem är inträngning av saltvatten från 

havet in i brunnar. Framtida byggnadsmetodik kommer antagligen behöva anpassas genom bland 

annat större grundläggningsdjup för att undgå vattenfyllnad i källare och liknande. En höjning av 

nivån i marken kommer även medföra en förändring i sammansättning av jordarter, vilket är en 

faktor som bör tas med vid anläggande av vägar och annan infrastruktur. När nivån på grundvatten 

stiger ökar vattentrycket i jordens porer, vilket medför ett minskat tryck mellan kornen. Det i sin tur 

leder till att jordens hållfasthet minskar.   

Kortfattat 

Faktorer som påverkar hur mycket grundvattnet höjs är bland andra; 

 Jordarter i det kustnära området 

 Grundvattenytans gradient 

 Avstånd till kustlinjen 

 Längd på högvattentillfällen 

 Samverkan med nederbörd, dränering etc.  

Exempel på problem som kan uppstå;  

 Fuktskadade byggnader 

 Försämrad reningseffekt för enskilda avloppsanläggningar och ökat läckage av 
föroreningar från avloppsanläggningar till havet. 

 Saltvatteninträngningar i brunnar och otäta ledningar 

 Risken för marksättningar ökar  

 

Problematik kopplad till höga grundvattennivåer kan hanteras genom anpassad grundläggning. Vid 

dimensionering av dräneringspumpar och anläggande av vägar och övrig infrastruktur bör en 

framtida grundvattennivåhöjning beaktas för att undvika framtida problem. Saltvatteninträngning är 

främst ett problem för nybyggnationer i kustnära områden. 

Erosion 
Med ett högre medelvattenstånd kommer havet att påverka ett större område djupare inåt land, 

vilket kan leda till att delar av de strandnära dynerna kan rasa, försvinna eller få annan form. Om 

vågor och strömmar är tillräckligt starka kommer dessa att sätta bottensedimentet i rörelse och ge 

upphov till det som kallas erosion. Erosion innebär att mer material transporteras bort än tillförs 

under samma tid. (Åkesson, 2007) Vid planering används ofta att en höjning av havsvattennivån på 1 

m, medför påverkan av 100 m inåt land. 

Det är vikigt att påpeka att kusterosion inte är något problem vid klippkuster. Detta är fallet på 

många håll i Blekinge och även vid Karlshamnsverket. Med en ökad vattennivå är det dock befogat 

att anta att erosionproblemet kommer att öka vilket kan leda till inskränkningar av kuststråk och 

annan exploaterad mark i närheten till kusten. (Åkesson, 2007)  
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Kortfattat 

Faktorer som påverkar hur omfattande erosionen blir är; 

 Jordarter 

 Morfologi 

 Dagens erosion i det kustnära området 

 Vegetation i det kustnära området 

 Längd på högvattenttillfällen 

 Grundvattenytans läge  

 Kustens profil 

 Vågpåverkan och vindförhållande 

 Sedimenttransport 
  
Problem som kan uppstå; 
 

 Raserad grundläggning för strandnära bebyggelse, vägar eller andra anläggningar. 

 De strandnära dynerna försvinner eller omformas så att de ger ett sämre skydd mot 
översvämning. 

 
Erosionskydd av olika slag är ett mer eller mindre framgångsrikt sätt att hantera erosionsproblem.  
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Bilaga 7   

 

Scenarierna 

ECHAM 

ECHAM-modellen har sin grund i två byggstenar. Den ena utgörs av en modell, ECMWF, som syftar 

till att modellera atmosfären. Den andra byggstenen är en typ av toolbox som har sitt ursprung i 

Hamburg och som gör det möjligt att använda modellen vid klimatsimuleringar. (SMHI, 9/3  2008) 

HadAM3H 

HadAM3H är en klimatmodell som enbart grundar sig i atmosfärens egenskaper,  till skillnad mot 

andra modeller som även grundar sig på oceanen. 

Scenarierna A2 och B2 

IPCC har definierat fyra olika beskrivningar av möjliga scenarier för utveckling av samhället;  A1, A2, 

B1 och B2.  Beskrivningarna utgår från fem faktorer vilka tillsammans och enskilt utgör de 

huvudsakliga drivkrafterna bakom 

förändring av klimat; population, 

ekonomi, teknologi, energi och 

exploaterad jordbruksmark. Figur 1 

visar hur de olika scenarierna är 

relaterade till varandra. SMHI:s rapport 

Framtida medel- och högvattenstånd i 

Skåne och Blekinge (Nerheim, 2007) 

bygger på simuleringar gjorda utifrån 

A2 och B2.  

A2  
A2 bygger på att världsutveckling som 

skapar långsammare utbytesflöde, 

relativt långsam aktiemarknad och 

långsammare teknisk utveckling. 

En värld som utvecklas enligt A2 

kommer att genomgå en uppdelning i 

ekonomiska regioner som är 

självständiga vad avser resurser, och 

där de har mindre tonvikt på ekonomiska, 

sociala och kulturella interaktioner mellan 

de olika regionerna. Den ekonomiska tillväxten är ojämn och inkomstklyftan mellan I-länder och U-

länder kommer inte att minska. Det internationella samarbetet tenderar minska, vilket i sin tur leder 

till minskad mobilitet gällande människor, idéer och kapital, och utvecklad teknologi kommer få en 

sämre spridning. Populationen är stor, närmare 15 miljarder år 2100, vilket är en konsekvens av en 

mer långsamt avtagande fertilitet.  

Figur 1 Relation mellan de olika scenariebeskrivningarna 
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B2  
En utveckling enligt B2 går mot ett större engagemang gällande miljö och sociala faktorer, jämfört 

med A2. Regeringars policy och affärsstrategier influeras starkt av invånarnas miljömedvetenhet 

genom att tendera att bli mer självförsörjande på ett lokalt plan med starkare gemenskap. 

Beslutsfattande sker närmare beslutsområdet och internationella beslutsorgan ersätts av regionala 

alternativ.  Fokusering på utbildning och välfärdsprogram reducerar dödligheten och fertiliteten. 

Enligt B2 kommer jordens befolkning år 2100 ligga runt 10 miljarder. 

I B2 är miljöskydd en av de få återstående internationella prioriteringarna som fortfarande finns kvar. 

Hög utbildningsnivå gynnar utvecklingen av nya metoder för miljöskydd, men satsningen på globala 

miljöproblem är mindre prioriterade än lokala och regionala problem. Detta beror till stor del på att 

regeringar kommer att ha svårt med att samtycka i dessa frågor och nå gemensamma lösningar även 

då sådana lösningar skulle gynna alla parter, inte minst ekonomiskt. 

På lokal nivå kommer landutnyttjandet att bli bättre. I städer och infrastruktur kommer det att satsas 

mer på innovativa lösningar vilka kommer minska beroendet av bilen och således även utvidgningen 

av städerna. 

I B2 försöker man att erhålla självförsörjning vad avser föda och därför kommer matvanorna att 

förändras i takt med tiden. I städerna och i andra mer tätbebyggda områden kommer bland annat 

köttkonsumtionen att minska. 

Beroende på hur regionen ser ut kommer energiutvinningen variera. I områden med många naturliga 

energikällor kommer dessa att användas och i ett led att använda energin mer effektivt kommer nya 

lösningar för teknologi tas fram. 

Även om energisystemen globalt sett fortfarande till stor del är kolvätebaserade fram till år 2100 så 

kommer det ske en gradvis minskning bort från dagens stora användning av fossila bränslen som 

energikälla, med en minskning av mängden utsläppt kol som följd. 

  



 

110 

Bilaga 8    

 

Frågeställningar inför What if?-analys 

HAMNOMRÅDET 
Vad händer om kajen, och allt runt omkring (ledningar, vinschar, lossningsarmar 

etc.) hamnar under vatten? 

  Lossning/lastning 

  Fartygens möjligheter att ta sig in i hamnen 

  Bra med höjning generellt, höjning av kajen?  

Vad händer om vågbrytaren inte skulle vara tillräcklig, och kraftigare vågor skulle 

slå in mot hamnen och upp mot land? 

  Kraftiga vågor upp mot land och anordningar i hamnen 

  Förstärkning av vågbrytaren 

Vad händer om grundvattennivån höjs så pass att marken ner mot hamnen blir 

instabil? 

  Obrukbara vägar 

  Andra alternativ för oljehanteringen 

Vad händer om reningssystemet för vattnet hamnar under vatten? 

  Oljedamm och oljeavskiljare 

  Alternativa reningssystem kanske är en tanke 

 

ANLÄGGNINGSOMRÅDET 
Vad händer om kabelkällaren skulle bli permanent vattenfylld? 

  Vad kommer drabbas?  

  Starkare pumpar 

  Andra alternativ 
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Närvarande vid What if?-analys 

 
Jan Reuterborg Underhållsingenjör 

Har jobbat i verkstaden sen 1971 och har en bakgrund som bland annat 

omfattar 4 år på Barsebäck. Diversearbetare som ansvarar för bland 

annat turbiner, vattenledningar och diverse projekt 

Ingvar Svensson Underhållsingenjör 

Har jobbat på verket sen 1970 och arbetar i dagsläget tillsammans med 

Jan Reuterborg. Ingvars arbetsuppgifter innefattar bland andra 

reparationer av olika slag, utformande av ritningar för reservdelar, 

ansvar för tryckkärl och arbetsledning på mekanikavdelningen. 

Torbjörn Ericson Bränslechef 

Har jobbat på verket sedan 1994 och är huvudansvarig för 

oljehanteringen. Större delen av hans uppgifter inom företaget är 

relaterade till bränsleförvaring och hantering. 

Ola Olsson Produktionschef för E.ON  Gas och teknik- och bränsleutvecklare. 

Började på verket 1979 och har till största del varit verksam inom 

bränslehantering och brandskydd. 

Kjell Nolin Teknisk direktör och f.d. underhållschef. Har jobbat på verket sen 1977. 
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Kommunens ansvar och informationsskyldighet 
Regeringen tog juni 2005 initiativ till en risk- och sårbarhetsanalys vilken resulterade i ett 

slutbetänkande innehållande åtgärder och förslag för att anpassa den fysiska planeringen efter 

framtida risker. Uppdraget var en kartläggning av samhällets sårbarhet vid extrema vädersituationer 

och klimatförändringar i ett tidsperspektiv som sträcker sig fram till 2100. Utredningen föreslår en 

informationsskyldighet och en skyldighet att ta fram planeringsunderlag, från staten gentemot 

planeringsupprättare. Det framgår även att åtgärdsansvaret principiellt bör ligga på fastighetsägare 

och kommun. 

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap, är alla kommuner och landsting skyldiga att kontinuerligt 

utföra risk- och sårbarhetsanalyser.  

Kommunal nivå 

Kommunerna har det övergripande ansvaret för den lokala samhällsutvecklingen och planering 

avseende bebyggelse. Genom plan- och bygglagen är det kommunen som är första beslutsfattare i 

beslut gällande planläggning för bebyggelse, och har ett ansvar att värna om tillräckligt skydd mot 

olyckor och händelser som kan drabba befolkningens liv, hälsa, miljö och egendom. 

Regional nivå 

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att samordna statliga och mellankommunala intressen i 

planeringen. I ansvaret omfattas krishanteringsåtgärder vid exempelvis översvämning 

Andra i sammanhanget betydande myndigheter är framförallt Boverket, Räddningsverket, SGI och 

SMHI. Boverkets ansvar är främst uppsikt över att plan- och bygglagen tillämpas på korrekt sätt, samt 

en samordningsroll för olika centrala sektorsmyndigheter. Räddningstjänsten ska jobba mot ett 

säkrare samhälle genom att eftersträva minskat antal olyckor och tillhandahålla information inom sitt 

verksamhetsområde, exempelvis översvämnings- och stabilitetskarteringar. SGI och SMHI är 

expertmyndigheter inom stranderosion respektive hydrologiska och oceanografiska förhållanden. 
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Underlag för kostnadsförslag till Peab och Skanska 
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Underlag för kostnadsuppskattning från Eurmekanik 
Nedan följer det dokument som användes som det underlag som Euromekanik fick av oss, bland 

annat ett ifyllt fill in-formulär, där vi angav specifikationer kring önskvärda, nya armar.   
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Planering Fas två 
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Marinsvängarmar 
En höjning av den dimension som tillämpas som utgångspunkt för analyserna skulle innebära en risk 

att höjden på marinsvängarmarna i verkets oljehamn skulle utgöra en begränsning vid 

oljehanteringen.  

Malmö Oljehamn 

Malmö Oljehamn byggde nya marinsvängarmar så sent som 2006 vilket motiverade att kontakt med 

Jens Hagsjö, ansvarig i Malmö Oljehamn, togs för konsultation i frågan. 

De gamla armarna var, i likhet med Karlshamnverkets armar, av märket Mannersman och byggdes på 

60-talet. Åldern på utrustningen gjorde motivet till nybygget rent underhållsmässig.  De nya armarna 

är av samma dimension som de som tidigare stod där med en diameter på 12” och en höjd på  

19.5 m.  

Modellerna som finns att tillgå är Atlantic, Pacific och Riva. De byggda är av modellen Atlantic, vilken 

är den mer robusta av de tre. Atlantic är en komplett konstruktion med allt vad utrustning innebär.  

 

 

SVT 

Mannersmann är idag uppköpt så tillverkningen av de nya armarna utfördes av ett tyskt företag vid 

namn SVT. Montaget gjordes av Göteborgsföretaget Euromekanik som är svenska representanter för 

SVT. 

Figur 1 Marinsvängarmarna i Malmö Oljehamn. På bilden längst till höger syns de gamla armarna som är upprustade 

med ny hydraulik.     Källa: Euromekanik 
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Livslängd på armarna 

Enligt OCIMF: s internationella standard gällande säkerhetsaspekter vid oljehantering7, är den 

rekommenderade livslängden för en marinsvängarm 25 år. Vid begränsad drift kan denna antas vara 

ännu kortare då utrustning som används frekvent tenderar att undgå att drabbas av korrosion och 

vara i generellt bättre skick än utrustning som används mer sällan. 

Karlshamnsverkets armar är konstruerade under sjuttiotalet och kan därmed anses ha passerat den 

rekommenderade livslängden. 

Åtgärder för otillräckliga armar 

Den 21 maj gjordes ett besök i Malmö Oljehamn där kontaktperson på Euromekanik, Lennart Pihl, 

träffades i sällskap med en representant från tyska SVT. Under besöket diskuterades möjliga åtgärder 

för att mildra den begränsning som armarnas höjd utgör. 

Endast ett sätt att förhöja befintliga armar verkar finnas, och det är att placera utrustningen på en 

plattform.  För att utföra detta kommer det med största sannolikhet behövas en förstärkning av 

piren och arbetet med att göra detta är dyrt och omfattande. En förhöjning av rören på befintlig 

utrustning är inte aktuell då livslängden sedan länge passerats och att osäkerheter i armarnas 

nuvarande skick gör det svårt, om inte omöjligt, att bedöma hållbarheten. 

SVT rekommenderar med grund i detta att ett eventuellt åtgärdande av problematik avseende 

armarnas begränsning bör göras i form av nykonstruktion. 

Kostnad 
Kostnaden för Malmös två nya, kompletta marinsvängarmar av modellen Atlantic hamnade på 

500 000€. Utöver det tillkom kostnader för förberedelse och montage. Exempelvis var de gamla 

armarna försedda med en 8 ton tung motvikt, vilket de nya armarna som är avsevärt lättare, inte är. 

För att hålla armarna på plats används vajrar som är bundna till en gjuten platta på kajen.  Det 

förberedande arbetet hamnade på dryga 100 000 SEK.  

  

                                                             
7 Oil Companies International Marine Forum, 1999 
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Tätningsvallar 
Vallarna kring utfyllnadsområdet är i behov av förstärkning och detta är aktuellt framför allt om 

planerna på nybyggnation verkställs.  

Kristianstad 

Kristianstad är en stad som har Sveriges lägsta punkt, och överlag ligger stora delar av staden endast 

ett fåtal meter över havets nivå. Vissa delar av staden ligger under havsytan, belägen på gammal 

sjöbotten. Med en lägsta punkt på 2.41 m under havet är Kristianstad extra utsatt för konsekvenser 

av ett förändrat klimat. Helge å är en av Skånes största åar och passerar Kristianstad genom 

Hammarsjön som ligger söder om staden. Under perioder med stora flöden och höga vattenstånd i 

ån och sjön är översvämningssannolikheten stor. Området som befinner sig i farozonen innefattar 

bostäder för mer än 10.000 personer, samt ett flertal viktiga samhällsfunktioner 

som centralsjukhuset (ca +2 m) och centrala reningsverket (ca -1 m) . För att reducera 

översvämningssannolikheten arbetar Kristianstads kommun sedan flera år med kartläggning av 

hotbilden, göra prognoser och vidta en lång rad skyddsåtgärder. Arbetet är stort och kostsamt, och 

det fram till idag största projektet är en förbättring och komplettering av de gamla invallningarna 

som omfattar en sträcka av totalt dryga 10 km.   

De låglänta förhållandena samt en dagvattenhantering som avslutas i Helge å och Hammarsjön, 

innebär att även extrema regnflöden medför risk för översvämning. Därför måste ett flertal 

pumpstationer nu förstärkas så att de fungerar även i extrema lägen. (Mårtensson, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristianstad kommun är i och med detta en kommun med erfarenhet av vallbyggen, och därför 

konsulterades projektledare Hans-Åke Ström i frågan gällande tätningsvallar. Syftet med kontakten 

var att få förslag på entreprenörer som kan tänkas utföra arbetet och eventuellt uppskatta 

Figur 1 Vallbygge i Kristianstad   Källa:Peab 
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kostnaderna kring det.  

Vallarna som görs i Kristianstad är av en variant som är bland de säkrare i dagsläget. Krav på 

användande av bästa tillgängliga metod gjorde att andra, eventuellt billigare, lösningar inte 

övervägts.  Utförare av arbetet är Skanska och Peab. 
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Specifikationer för kostnadsbedömning från Peab och Skanska 

Kostnadsbedömningar utförd av PEAB och Skanska 
De uppskattningar som gjorts är väldigt grova, och kan variera mycket beroende på tillgänglighet, 

personalomkostnader, materialåtgång, tidigare konstruktioner etc. De specifikationer som 

kostnadsbedömningarna grundats på sammanställs här. 

Förstärkning av tätningsvallar 

Peab 

Peabs bedömning utgick från vallbygget i Kristianstad och gäller två skyddsvallar med en total längd 

på 450 m, en höjd på två m och ett slitsdjup på en m. Höjden är i lägsta laget för att bedömningen 

ska kunna göras rätt av, men med en beräkning till en vall som är fem gånger så hög, plus lite extra 

omkostnader, kan en ungefärlig summa fås. 

   ~4 Mkr, efter modifikation25 Mkr 

Skanska 

Skanskas bedömning utgår från en vall med en höjd på 10 m, lutning på 1:1.5, en bottenbredd på 30 

m, en tätkärna gjord av bergkross, samt en längd på 200 + 250 m. 

   ~25 Mkr 

Förstärkning av vågbrytare 

Peab 

Uppskattning avser en påbyggnad och förstärkning, samt pågjutningsarbete. 

   ~2 Mkr 

Skanska 

Skattningen görs utifrån en konstruktion i form av en två m hög stödmur i betong som byggs som 

förstärkning längs med vågbrytaren 

   ~6 Mkr 

Förstärkning av oljedamm 

Peab 

Påbyggnad och förstärkning av oljedammens vallar. 

   ~0,5 Mkr 
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Skanska 

Skattningen görs utifrån en konstruktion i form av en två m hög stödmur i betong som byggs som 

förstärkning längs med oljedammens vallar 

   ~7 Mkr 

Förstärkning av kaj  

Peab 

Förstärkningen sker i form av en pågjutning av betongkassuner inklusive sandfyllning och lockning 

   ~2 Mkr 

Skanska  

Kostnaden varierar med skick på kajen då förstärkningen utförs. 

   ~10-20 Mkr 
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Specifikationer för kostnadsbedömning från Euromekanik 
Nedan följer ett utdrag ur den kostnadsbedömning som gavs av Euromekanik/SVT. 

Kostnadsuppskattning för nya marinsvängarmar med specifikationer givna i det fill-in-formulär som 

hittas i Bilaga 12, bedöms ligga runt 522 800 €. Uppskattningen avser sex delar; två kompletta 

konstruktioner av marinsvängarmar, hydraulik- och kontrollsystem med tillhörande alarm, paketering 

och leverans, ingenjörer som utför arbetet, reservdelar till idrifttagning och nystart, samt tillgång till 

reservdelar under två år. 
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Möten under arbetets gång 
 

14/2 Inledande möte på Karlshamnsverket. Stefan Håkansson och Johan Hillstedt 

presenterade sig själva, företaget och det förslag till exjobb de hade att erbjuda. 

22/2 Första träffen med Ronny Berndtsson, då det fastställdes att han skulle vara 

handledare under arbetet. 

25/2 Handledarmöte med Ronny Berndtsson och Hans Hanson. Problematik och 

angreppssätt diskuteras, och ett nytt möte veckan därpå bestämdes då projektplanen 

till vilket projektplanen skulle vara gjord. 

3/3 Fastställande av projektplan tillsammans med Ronny Berndtsson och Hans Hanson 

11/3 Möte med Ola Olsson på Karlshamnsverket. Syftet med mötet var att få en inblick i 

oljehanteringen på verket.  

20/3  Deltagande i ett skift på Karlshamnsverket. Syftet var att praktiskt få en inblick i hur 

verksamheten ser ut. 

8/4 Avstämning med Ronny och Hans. Fas ett är nu klar och planeringen för fas två 

konstruerad. 

11/4 Avstämning med Stefan Håkansson och Johan Hillstedt på verket.  

15/4 Sista delen av analysbiten, What if?-analysen, utfördes på verket tillsammans med ett 

antal, av Johan Hillstedt utvalda, människor.   

13/5 Avstämning med Ronny Berndtsson.  

21/5 Besök i Malmö Oljehamn, där vi träffade Lennart Pihl och en representant från tyska 

SVT, Jacques Berghorst. 

26/5 Handledarmöte med Ronny Berndtsson 

29/4 Avstämning med Johan Hillstedt. Besök på verket för att ta diverse fotografier.  
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Kontaktpersoner 

Havsnivåhöjningen 
Pia Andersson   oceanolog, SMHI   031-751 89 73 

Fredrik Wahld  oceanolog, SMHI  011-495 81 16 

      

Information gällande verket 

Ola Olsson f.d. bränslechef, Karlshamn Kraft 0454-851 34 

Kjell Norlin 

Torbjörn Eriksson     0703-203172 

Övriga 
Gösta Andersson,  f.d. hamnchef Malmö  040-931560 

      0706-636560 

Bengt Johansson  driftchef och verkställande    

  VA-chef Karlshamns kommun 0454-81412 

Mikael Berg   regionchef, Skanska  0480-57561,  

Jesper Bengtsson väg och anläggning, Skanska  0705-851768 

Tore Nilsson  divisionschef Anläggning, Peab 0733-374700 

Rickard Svensson kalkylchef region Syd, Anläggning, Peab 042-251123  

Lennart Pihl  säljare inom processavdelningen 0705-794560 

Euromekanik  

 

 


