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Kapitel 8

RISKER OCH MILJÖFARLIG VERKSAMHET

8.1 Klimatförändringar
Bakgrund
Som redan nämnts i avsnitt 2.2 förändras vårt klimat.
FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change, ungefär »Mellanstatlig Kommitté om
Klimatförändringar«) har dragit slutsatsen att den hittillsvarande uppvärmningen globalt uppgår till drygt
0,7°C de senaste 100 åren. Uppvärmningen har gått nästan dubbelt så snabbt de senaste 50 åren jämfört med
hela 100-årsperioden.
IPCC bedömer att det är mycket sannolikt att detta
till största delen har orsakats av mänskliga aktiviteter,
främst genom att användningen av fossila bränslen (som
olja, gas och kol) leder till utsläpp av växthusgaser. Växthusgaserna förhindrar att värmestrålning lämnar atmosfären, vilket i sin tur leder till atmosfären värms upp.
Den globala medeltemperaturen kommer med stor
sannolikhet att öka med ytterligare 1,9-4,0°C till slutet
av detta sekel, jämfört med 1990. Om kraftfulla globala utsläppsminskningar genomförs kan temperaturhöjningarna begränsas på sikt. Viss fortsatt uppvärmning
går dock inte att undvika.
Temperaturen kommer att stiga mer i Sverige och
Skandinavien än det globala genomsnittet. Den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen redovisar i betänkandet Sverige inför klimatförändringarna – Hot och möjligheter (SOU 2007:60) att medeltemperaturen i Sverige
kan antas stiga 3-5°C till 2080-talet jämfört med perioden 1960-90. I norra Sverige kan vintertemperaturen
komma att stiga med 7°C. Enligt utredningen kommer
mälardalens klimat då att likna klimatet i norra Frankrike idag.
Nederbördsmönstren kommer också att förändras.
Nederbörden kommer att öka i större delen av landet
under höst, vinter och vår. Sommartid får vi ett varmare
och torrare klimat, särskilt i södra Sverige.
Antalet dagar med kraftig nederbörd kommer att
öka under vinter, vår och höst. Sett till de intensivaste
regnen är det fråga om betydande ökningar.

kommunalteknik där t.ex. dricksvattenförsörjningen
kan slås ut genom förorening av vattentäkter eller till
följd av ledningsbrott. Lokala skyfall med översvämningar av dagvatten- och avloppssystem är redan idag ett
stort problem. Problemet kan antas öka kraftigt i framtiden med störningar för samhället och kommunala kostnader som följd.
Klimat- och sårbarhetsutredningen har påtalat att
kommunerna måste ta ökad hänsyn till riskerna för
översvämningar, ras och skred i den fysiska planeringen. Utredningen har bl.a. föreslagit att preskriptionstiden för kommunernas skadeståndsplikt i detta avseende
ska utökas från 10 till 20 år.
Översvämningsproblematiken behandlas närmare i
avsnitt 8.2.
Ras och skred
Kraftig nederbörd och ökade ﬂöden liksom höjda och
varierande grundvattennivåer ökar risken för ras och
skred. Klimat- och sårbarhetsutredningen pekar ut Vänerlandskapen som särskilt sårbara. Även om dammar
vanligtvis är dimensionerande för höga ﬂöden är de utformade för dagens klimat.
Skredrisker och erosion behandlas närmare i avsnitt
8.5.

Konsekvenser i Gullspångs kommun
För Gullspångs kommuns del kan klimatförändringarna
främst antas få följande konsekvenser:
Översvämningar
Risken för översvämningar ökar. Därmed uppstår skador på bl.a. bebyggelse, infrastruktur, elförsörjning och
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Jord- och skogsbruk
Det allmänt varmare klimatet, en längre vegetationssäsong och ökad koldioxidhalt i atmosfären ger en ökad
tillväxt vilket sammantaget leder till ökad produktion i
skogsbruket. Nya trädslag och andra sorter kan ge ökad
avkastning. Beräkningar visar att tillväxten av tall, gran
och björk successivt kommer att öka så att den i slutet av
seklet är 20-40  högre än idag.
Ökande skogstillväxt och högre träd leder emellertid
även till ökad risk för vindfällen. Minskad tjäle i marken
och blötare förhållanden vintertid bidrar också till ökad
risk för stormfällning och gör det svårare att avverka, ta
sig fram på skogsbilvägar och få ut virket.
Det varmare klimatet gör skogen mer utsatt för
brand, svamp- och insektsangrepp, t.ex. från granbarkborre. Redan idag kan dessa eﬀekter ses i västra Kanada där hela skogar dör till följd av ökade insektsangrepp
(där insekterna tidigare har dött vintertid, men där de
nu överlever under ﬂera säsonger).
Inom jordbruket förlängs vegetationsperioden och
odlingsperioden väsentligt. De förbättrade odlingsförutsättningarna innebär möjligheter till ökade skördar i
hela landet. I kommunen kan skördarna komma att öka
med 20  om samma grödor odlas som idag. Höstsådda grödor kommer att öka och nya grödor kan introduceras.
Samtidigt kommer problemen med skadegörare som
insekter, svamp och virus att öka i ett varmare klimat.
Ogräsﬂoran förväntas bli mer artrik. Om bekämpningsmedelsanvändningen i landet som helhet skulle öka till
dansk nivå innebär detta nästan en fördubbling mot dagens nivå.
Vattenförsörjning i ett förändrat klimat
Klimatförändringarna ökar utlakningen av näringsämnen och humus. Högre humushalter ger mer brunfärgade vatten. Vattenfärgen påverkar det biologiska livet och
försämrar råvattenkvaliteten för vattenverken. Dagens
reningsteknik kommer inte att vara tillräcklig, vilket leder till ökade kostnader för VA-kollektivet.
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Algblomning
Den ökade tillförseln av näringsämnen, som kväve och
fosfor, leder till ökad övergödning och tillsammans med
temperaturhöjningen sannolikt också till ökad algblomning i sötvatten. Detta kan medföra minskade intäkter
för turistnäringen.
Fiske
Stora förändringar av ekosystemen och ﬁsket väntar i ett
varmare klimat. Nya arter kommer succesivt att etablera
sig i Vänern och kan därmed allvarligt störa ekosystemen. Ett exempel är den amerikanska kammaneten som
är på väg att etablera sig i Östersjön. Denna art har tidigare förstört ﬁsket i Svarta Havet. Fångsterna av gös och
och kräfta kan antas öka samtidigt som laxen kommer
att trängas undan.
Värmeböljor
År 2003 drabbades Europa av en svår värmebölja. Då beräknas 33 000 personer ha avlidit som en direkt följd av
värmen. Framför allt löper äldre och sjuka personer stor
risk vid extrem värme. En tydligt ökad dödlighet har
iakttagits redan efter 2 dagars ihållande värme.
Beräkningar för Stockholmsområdet visar att en höjning av medeltemperaturen med 4°C ökar dödligheten
med ca 5 . Omsatt på nationell nivå kan detta medföra att antalet dödsfall per år i värmeböljor har ökat med
drygt 1000 fall mot slutet av detta sekel. Minskningen av
riktigt kalla dagar ger en minskad dödlighet, men denna
eﬀekt är mindre.
Smittspridning
Spridningen av smittämnen ökar med ökad nederbörd
och temperatur. Vid översvämningar, ras och skred
kan smittämnen som förekommer i jord och mark förorena vattentäkter, betesmark, bevattningssystem och
badvatten i utomhusbad. Avloppsvatten kan läcka in i
dricksvattentäkter och i ledningar.
Badsårsfeber är ett exempel på ett för Sverige nytt
fenomen. Dessa smittämnen ﬁnns i svenska vatten men
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tillväxer inte förrän vattentemperaturen överstiger 20°C.
Sjukdomen, som i media felaktigt framställdes som kolera i samband med ett utbrott 2006, gav upphov till
tre dödsfall. Även toxiska algblomningar (cyanobakterier) kommer sannolikt att öka i omfattning och kan i
näringsrika vatten ge hälsovådliga koncentrationer med
konsekvenser för såväl människor, husdjur, tamdjur och
vilt.
Ett varmare klimat under sommarmånaderna förväntas öka antalet matförgiftningar. Vi får ett klimat
som ställer högre krav på livsmedelshygien än vi är vana
vid.
Förskjutning av årstider kan få eﬀekter för ﬂera s.k.
vektorburna sjukdomar där smittämnena i naturen överförs av olika djurarter, som gnagare, fåglar och rävar,
hos insekter, mygg och knott m.m., eller av spindeldjur,
framför allt fästingar. Borrelia och TBE är ett känt exempel.
West Nile-virus är en myggöverförd sjukdom som
ﬁnns i Europa. Fåglar fungerar som reservoardjur och
sjukdomen kan bl.a. påverka människor och hästar.
Myggorna som sprider sjukdomen ﬁnns redan i landet,
men ännu har ingen smittspridning påvisats.
Malaria kommer sannolikt inte bli något stort problem i Sverige, trots att malariamygg sannolikt kommer
att etablera sig i de södra och mellersta delarna av landet.
All smittspridning upphör nämligen om alla infekterade
personer i ett område ges behandling, vilket svensk sjukvård bör ha goda möjligheter att erbjuda.
Sverige och därmed kommunen kommer också påverkas av ett ökat antal fall av infektionssjukdomar där
bäraren har smittats utomlands eftersom det globala
smittrycket kan antas öka i ett varmare klimat.
Bebyggelse
Mögelproblemen i byggnader och konstruktioner kan
antas öka. Detta kan i sin tur leda till ökade hälsoproblem.
Underhållsbehov för byggnader ökar markant p.g.a.
ökad nederbörd och högre temperatur.

värmning fram emot 2080-talet, förmodligen med ca 30
 eller motsvarande 23,5 TWh. Samtidigt kan kylbehovet antas öka med ca 5 gånger, vilket motsvarar en ökad
energiförbrukning om ca 8,5 TWh under samma period. I Gullspångs kommun måste ﬂer byggnader utrustas
med komfortkyla, t.ex. äldreboenden.

Åtgärder
Många av de konsekvenser som kan antas följa i spåren
av klimatförändringarna kommer att kräva stora insatser av hela samhället, där kommunerna kommer att få
en stor roll. Dessa förändringar är av mer genomgripande karaktär än vad som ryms inom denna översiktsplan.
Likväl har kommunen ett ansvar för att den kommunala planeringen tar hänsyn till det förändrade klimatet,
både när det handlar om planering för ny bebyggelse och
när det gäller åtgärder i beﬁntliga strukturer. Det är inte
fråga om att vidta några panikartade åtgärder, men för
att reducera framtida kostnader bör planeringen påbörjas redan nu.

Ställningstagande
► Kommunen ska utarbeta en plan för vilka åtgärder som den

kommunala organisationen behöver vidta till följd av det
förändrade klimatet.
► Kommunen ska planera för ett förändrat klimat. Även om
de klimatscenarier som har tagits fram rymmer osäkerheter
pekar tillgängliga fakta på att det är nödvändigt att påbörja anpassningen redan nu. Anpassningen kommer sannolikt
att medföra behov av förändringar i bl.a. VA-system och
byggnader. Ny- och ombyggnad som vidtas under planperioden bör om möjligt utformas med hänsyn till ett förändrat
klimat.
► Utvecklingen av smittsamma sjukdomar ska följas och erforderliga skyddsåtgärder utredas. Vidareutbildning av berörd personal kommer sannolikt att aktualiseras.
► Kommunen ska delta i arbetet med att utveckla kunskapsunderlag för hantering av värmeböljor inom vården.


Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter;
Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60)

Uppvärmning och klimatkyla
Klimatförändringarna minskar kraftigt behovet av upp-
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8.2 Översvämningar

Dammbrott

Gullspångsälven

Dammkonstruktioner som sådana innebär givetvis ett
speciellt riskmoment. Om ett dammbrott inträﬀar uppkommer en ﬂodvåg och vattenstånd och vattenföring
kommer att öka mycket snabbt. Flodvågens höga hastighet orsakar omfattande erosion. Med ﬂodvågen följer
också buskar, träd och andra lösa eller svagt förankrade
föremål.
Om kraftverksdammen i Gullspång skulle brista
skulle detta naturligtvis medföra allvarliga konsekvenser
för samhället, men samtidigt skulle älvproﬁlen uppströms kraftverksdammen (dvs. den del av älven som har
minst tvärsnittsarea) bli dimensionerande för det fortsatta ﬂödet och därmed dämpa skadeverkningarna. Ett
dammbrott medför emellertid naturligtvis att ett större
område kommer att översvämmas än vad som angivits
för 100-årsﬂödet.
Om någon av kraftverksdammarna i Letälven skulle brista kommer detta sannolikt att medföra skador på
stränderna och bebyggelse runt Skagern, men sjöns dämpande eﬀekt medför inte att kraft verksdammen i Gullspång kollapsar med automatik.
Kraftverksdammen i Gullspångsälven är en s.k.
klass II-damm, vilket är den lägre riskklassen (»Icke försumbar risk för skada på traﬁk led, dammbyggnad eller
därmed jämförlig anläggning, miljövärde eller annan än
dammägaren tillhörig egendom i andra fall än som angetts vid riskklass I«).
Kommunen har ingen egen tillsyn av dammen,
utan det är Länsstyrelsen som agerar tillsynsmyndighet.
Länsstyrelsens kontroll inbegriper dock huvudsakligen
att se till att dammägaren utför erforderlig egenkontroll.
Dammägarens tillsyn sker varje vecka. Större besiktningar sker vart sjätte år (bl.a. 2011) och utförs då av en utomstående konsult.
En fördjupad dammsäkerhetsutredning (FDU) saknas, men är planerad att genomföras under år 2012 (ursprungligen planerad till år 2009). En FDU genomförs
för att identiﬁera eventuella svagheter som hänför sig till
dammkonstruktionen eller driften av anläggningen. Utvärderingen omfattar den totala säkerheten. Med detta
menas att förutom bedömning av de traditionella »hårda« faktorerna såsom t.ex. tekniska system skall även
»mjuka« faktorer såsom dammsäkerhetsarbetets organisation, beredskap och dokumentation kontrolleras och
värderas. I en FDU ﬁnns normalt ﬂödesberäkningar,
dammbrottsanalyser m.m. inkluderade.
Enligt Länsstyrelsens uppfattning är kraftverksdammen i god kondition. Länsstyrelsen har inte ansett att
det ﬁnns anledning att forcera arbetet med FDU:n, eftersom det ﬁnns andra dammar där behovet av en FDU
är större.
Med tanke på de allvarliga konsekvenser som ett
dammbrott kan medföra är det viktigt att katastrofberedskapen fungerar. Därför måste ﬂodvågsberäkningar,
riskzonkartor, insatsplaner och evakueringsplaner ﬁnnas
färdiga innan en eventuell olycka vid dammen inträﬀar.

På dåvarande Räddningsverkets uppdrag har SMHI utfört en översiktlig översvämningskartering längs bland
annat Gullspångsälven. Avsikten med karteringen är
att ge förutsättningar för övergripande insatsplanering
av räddningstjänstens arbete och som underlag för den
kommunala risk- och samhällsplaneringen.
SMHI har angivit två olika översvämningsnivåer:
s.k. 100-års ﬂöde och beräknat högsta ﬂöde, Rdim. Det
senare värdet utgår från Flödeskommitténs riktlinjer
för dammdimensionering som bygger på en systematisk
kombination av alla kritiska faktorer (t.ex. hög mark fuktighet, högt vattenstånd i sjöar, regn, snösmältning samt
fyllda magasin).
Någon periodicitet för Rdim ﬁnns inte eftersom det
ﬁnns mindre än 100 års observationer att utgå ifrån, men
återkomsttiden ligger i storleksordningen 10 000 år. 100årsﬂödet har utförts genom normal statistisk analys av
observerade vattenföringsserier. I beräkningarna ingår
inte eﬀekterna av eventuellt dammbrott uppströms.
Som framgår av kartan kan delar av Gullspångs tätort komma att översvämmas. Räddningsverket poängterar emellertid i sin rapport att det behövs ett mer detaljerat topograﬁskt underlag för att kunna göra en mer
exakt prognos, eftersom underlaget inte tagit hänsyn till
vägbanor, vallar etc. Frågan måste emellertid utredas för
att förebyggande åtgärder ska kunna vidtagas.

Markeringen visar det beräknade dimensionerande ﬂödet
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Vänern
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har på uppdrag
av dåvarande Krisberedskapsmyndigheten utfört en studie av den regionala krishanteringen mot bakgrund av
de höga ﬂöden som uppstod i Vänern och Göta Älv under åren 2000-01.
Vänerns vattenstånd och tappningen i Göta älv regleras enligt en vattendom från 1935. Vattenståndet får variera mellan 43,16 och 44,85 m över havet. Referensnivån
är satt till 43,80 meter över havet (sjökortets nivå, räknat
i Vänerns höjdsystem VH32).
Vattenståndet i Vänern i mitten på januari 2001 var
45,76 meter över havet – nästan två meter högre än normalt – vilket skapade stora problem för ﬂera samhällen
runt sjön. I Gullspångs kommun berördes främst hamnen och fastigheter i Otterbäcken, där ﬂera bostäder
drabbades av vatten som läckte in via avloppssystemet.
År 1773 var vattennivån ytterligare 39 cm högre, och
FOI har bedömt att Vänern även kan nå 46,5 meter över
havet (dvs. 2,7 meter över referensytan).
Svårigheterna med Vänern ligger i sjöns reglering.
Vid kraftig nederbörd kan vattenföringen i Vänerns tillﬂöden stiga till närmare 3000 m3/s, medan avﬂödet rent
tekniskt begränsas till ca 1300 m3/s. I praktiken begränsas utﬂödet till 1000 m3/s, eftersom risken för skred och
översvämningar i Göta Älv-dalen därefter blir för stora.
Gullspångs kommun har små möjligheter att praktiskt påverka vattenståndet i Vänern, och FOI:s studie
visar att även andra myndigheter har svårt att förhindra
att situationen 2001 kommer att upprepas. För kommunens del gäller det att inrikta sig på förebyggande åtgärder.

I november 2006 presenterade regeringen utredningen Översvämningshot – Risker och åtgärder för Mälaren,
Hjälmaren och Vänern (SOU 2006:94), ett delbetänkande från Klimat- och sårbarhetsutredningen.
I delbetänkandet konstateras att Västsverige och
Vänerområdet kommer att påverkas starkt av framtida
klimatförändringar med bl.a. ökad nederbörd och mildare vintrar. Detta kommer att medföra översvämningar
kring Vänern, vilket kan leda till omfattande skador på
jordbruksföretag, bebyggelse, sjöfart, industrier, infrastruktur, markområden och elförsörjning.
Dessa förändringar medför att risken är stor för att
den 100-årsnivå som idag tillämpas kommer att öka betydligt. Den nivå som 2009 betraktas som en 100-årsnivå kommer därmed att vara för låg för att spegla verkligheten mot slutet av seklet. Beräkningar från Statens
Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI, visar
att den nivå som idag motsvarar 100-årsnivån mot slutet
av seklet enligt ett genomsnitt av utredningens klimatscenarier kommer ha en återkomsttid på ca 20 år. Detta
är en dramatisk förändring i förhållande till nuvarande
förhållanden.
Utredningen har därför föreslagit att nybyggnation
kring Vänern bör undvikas under nivån +47,4 m (räknat
i höjdsystemet RH70, vilket motsvarar +47,26 i VH32).
SMHI beräknar visserligen att vattnet inte kommer att
stiga mer än till nivån +46,7 m, men i händelse av samtidig stark vind ﬁnns risk att vindpåverkan medför att vattenytan snedställs. Därigenom skulle bebyggelse under
nivån +47,4 ligga i farozonen.
Vissa undantag kan enligt utredningen göras ner till
+46,5 (motsvarande +46,36 i VH32), men under den-

Markerade områden ligger under 46,20 meter över havet
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na nivå bör enbart enkla byggnader som uthus tillåtas.
Enligt utredningen bör detta åstadkommas genom att
kommunerna i sitt ordinarie planarbete beaktar risken
för översvämning till dessa nivåer.
Länsstyrelsen har i april 2008 träﬀat en överenskommelse med Vattenfall AB som innebär en förändrad
tappningsstrategi för Vänern. Strategin medför i korthet
att mer vatten ska tappas vid lägre vattennivåer än vad
som tidigare har varit fallet. Därigenom kan de högsta
nivåerna undvikas. Detta medför att den högsta nivån
kan sänkas med ca 4 dm, dvs. max +47,0 m (räknat i
höjdsystemet RH70, motsvarande +46,86 i VH32). Det
bör dock noteras att denna nivå fortfarande är mer än en
meter högre än vad som noterades i januari 2001.
F.n. (år 2011) utreds översvämningsproblematiken
tillsammans med bl.a. övriga Vänerkommuner och Karlstad universitet. Arbetet syftar bl.a. till att hitta en gemensam lägsta nivå för bebyggelse och utreda vilka konsekvenser som uppstår vid olika översvämningsnivåer.
På sikt förordar Klimat- och sårbarhetsutredningen
att tappningsmöjligheterna från Vänern ökas, t.ex. genom att förstärka slänterna i Göta älv eller att bygga en
ny tunnel mellan Vänern och Västerhavet. När sådana
åtgärder skulle kunna genomföras är dock f.n. (år 2011)
oklart.

Ställningstagande
► Kommunen ska inte planera för bebyggelse eller bevilja

bygglov inom de områden som bedöms kunna översvämmas såtillvida inte utförda detaljstudier påvisar att angivna översvämningszoner enligt Rdim i dåvarande Räddningsverkets rapport är felaktiga.
► Kommunen ska inte planera för bebyggelse eller bevilja
bygglov för grundläggning under +47,0 (räknat i RH70)
om inte särskilda åtgärder vidtas, t.ex. vattentätt byggande
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etc. Byggnader av enklare standard kan emellertid i undantagsfall tillåtas för grundläggning under denna nivå,
dock lägst +46,5 (räknat i RH70). Nivåerna kan komma att
ändras till följd av pågående utredningsarbete.
► Kommunen ska omarbeta detaljplaner som medger byggrätt i lägen som kan komma att översvämmas.
► Kommunen ska verka för att en FDU för kraftverksdammen i Gullspångsälven genomförs snarast möjligt.
► Kommunen ska ta fram en detaljerad översvämningskartering för Gullspångs tätort för att kunna bedöma konsekvenserna av en översvämning.


Översiktlig översvämningskartering längs Gullspångsälven
och Svartälven, Räddningsverket, rapport 39, 2003-02-28 •
Dammsäkerhet – Egenkontroll och tillsyn, Svenska Kraftnät
2003 • Regional Krishantering – Höga flöden i Vänern-Göta
älv, Totalförsvarets forskningsinstitut 2004 • Översvämningshot
– Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern; ett
delbetänkande av Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU
2006:94)

8.3 Rödfyr
Bakgrund
Från slutet av 1700-talet och ända fram till mitten av
1900-talet har alunskiﬀer brutits för att bl.a. användas
som bränsle vid kalkbränning. Den restprodukt som
bildades, skiﬀeraskan, benämns rödfyr p.g.a. den starkt
rödaktiga färgen.
Rödfyr liknar vittrande gruvavfall. De föroreningar
som förekommer är främst arsenik, vanadin, molybden
och uran.
Förekomsten i Gullspångs kommun är mycket begränsad, men rödfyr har sedan lång tid använts som utfyllnadsmaterial, vägbeläggning, jordförbättringsmedel,
röd ytbeläggning för sportbanor m.m.

Risker och miljöfarlig verksamhet

Omhändertagande
Följande bör gälla för hantering av rödfyr enligt Länsstyrelsen:
• Om rödfyr ska ﬂyttas bör avfallet läggas på lämplig
deponi. Rödfyr klassas f.n. som icke-farligt avfall.
• Rödfyr bör inte användas som utfyllnadsmaterial,
vid vägbyggnation eller för liknande ändamål.
• Om rödfyr påträﬀas vid lekplatser bör materialet tas
bort och annat material tillföras med en tjocklek av
minst 70 cm.

Ställningstagande
► Vattentäkter i eller nedströms påträﬀ ad förekomst av röd-

fyr ska undersökas med avseende på metallpåverkan och radonhalt.
► Före grävning och borttransport av rödfyr ska kontakt tas
med tillsynsmyndigheten angående planerade schaktningsarbeten och samråd ske med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet angående eventuella fornlämningar.

8.4 Radon
Förekomst
Radon är en gas som bildas vid sönderfall av radium,
som bland annat förekommer i bergarten alunskiﬀer.
Av radon bildas s.k. radondöttrar som avger radioaktiv
strålning i form av alfa-, beta- och gammastrålning. I
detta sammanhang är det framför allt alfastrålningen
som medför hälsorisker.
Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Enligt beräkningar som utförts vid
Karolinska institutet orsakas ca 400 av de 2 800 lungcancerfallen per år i Sverige av exponering för radon. 70 
av lungcancerpatienterna avlider inom ett år. Efter fem
år har 90  avlidit.
Via sprickor i grundplattor, källargolv o.s.v. kan radonet komma in i huset. Risken är extra stor i byggnader
som uppförts på grus eller sand, eftersom dessa material
kan innehålla stora mängder lättrörlig radonhaltig luft.
Radon kan även förekomma i byggnadsmaterial som
alunskiﬀerbaserad lättbetong (blåbetong). Denna typ av
lättbetong slutade tillverkas 1975, men kan fortfarande
ﬁnnas kvar i äldre hus.
Mätning av radon i grundvatten sker sporadiskt på
fastighetsägarnas eget initiativ. Radon är främst ett problem i bergborrade brunnar.
Även mätning av radon i byggnader görs på fastighetsägarnas initiativ. Utförda mätningar tyder inte på
några större radonproblem i kommunen.
Riksdagens miljömål för radonproblemen behandlas
i avsnitt 5.17.

Riktvärden
Socialstyrelsen sänkte i juli 2004 riktvärdet för radonförekomst inomhus till max 200 Bq/m3. Ändringen är
en anpassning till de mål som Riksdagen fastställt för

radon och som innebär att radonhalten i alla skolor och
förskolor skulle vara lägre än 200 Bq/m3 luft senast år
2010. Radonhalten i alla bostäder ska vara lägre än 200
Bq/m3 luft år 2020.
En stor europeisk studie som publicerades i december 2004 visar emellertid att även 200 Bq/m3 kan vara för
mycket. Den genomsnittliga halten hos de 1414 svenska
lungcancerfallen visade att den genomsnittliga halten
var ca 100 Bq/m3. Spridningen var emellertid betydande, där många hade väldigt låga värden medan några få
hade halter som översteg 1000 Bq/m3. Undersökningen
visar emellertid på ett linjärt samband mellan radondos
och lungcancerrisk och att risken ﬁnns även under gällande gränsvärde.

Ställningstagande
► Kommunen ska tillhandahålla mätningar av radonhalten

i hus med blåbetong, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas
vid behov för att få ner radonhalten under gällande riktvärden.
► Kommunen ska mäta radonhalten i samtliga skolor och förskolor (inventering av byggnadsmaterial har skett). Åtgärder ska vidtas så att radonhalten i dessa lokaler understiger
100 Bq/m3.
► Kommunen ska genomföra en markradonkartering för att
kartlägga förekomsten av eventuella högriskområden.
► Hus som byggs på mark där uppmätta värden av radonhalten överstiger gällande gränsvärden ska utföras med s.k. radonsäkert byggande (t.ex. torpargrund).

8.5 Skredrisker och erosion m.m.
Bakgrund
En stor del av bebyggelsen i vårt samhälle har tillkommit
innan noggranna överväganden om riskerna för naturolyckor blev vanliga. Efter skredet i Tuve 1977 beslutade
regeringen att översiktliga karteringar med avseende på
skredrisker i bebyggda områden skulle utföras i de mest
utsatta kommunerna.
I prop. 1985/86:150, bil 3, Förebyggande åtgärder m.m.
mot jordskred och andra naturolyckor beskrivs hur ansvar
för frågorna skulle fördelas mellan staten, kommunen
och den enskilde fastighetsägaren och att staten skulle
fortsätta bekosta översiktliga stabilitetskarteringar.

Aktörer
Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB)
och Statens Geotekniska Institut (SGI) samarbetar för
att förebygga ras och skred. Staten har gett MSB i uppdrag att stödja kommunerna med översiktlig kartering
av stabilitetsförhållandena i bebyggda områden.
Riskhantering är primärt en kommunal uppgift, men
när det gäller risker som översvämningar, ras och skred
krävs det specialkompetens som endast ett begränsat antal kommuner förfogar över. MSB bistår därför med att
utföra översiktliga stabilitetskarteringar.
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Kommunen har enligt plan- och bygglagen ansvaret
för att marken används på ett lämpligt sätt och i översiktsplanen bör en översiktlig beskrivning av markförhållandena ingå. Översiktsplanen är dock endast vägledande för efterföljande beslut, varför kommunen tar ansvar för markens lämplighet först vid efterföljande beslut
(t.ex. genom detaljplanering eller vid bygglovprövning).

Undersökta områden

8

SGI har på uppdrag av dåvarande Räddningsverket genomfört en förstudie över skredrisker inom bebyggda
områden i Västra Götalands län. Studien visar på ställen
där det kan ﬁnnas risk för skred och där det därför har
bedömts som angeläget att undersöka riskerna närmare.
Endast bebyggda områden har bedömts vilket innebär
att det även kan ﬁnnas andra områden där det ﬁnns risk
för skred.
Följande områden inom Gullspångs kommun ﬁnns
med i förstudien:
• Otterbäcken
• Del av Gullspångs tätort (Göta Holme och GEA)
• Skagersvik (öster om genomfartsvägen)
• Gunnarstorp
• Nolkvarn
• Guntorp/ Värpet
• Källtorp
• Bondetorp
Dåvarande Räddningsverket har uppdragit åt konsultﬁrman Sweco VBB att närmare undersöka stabiliteten i
de nyss nämnda områdena. 2008 presenterade en översiktlig stabilitetskartering för områdena. Undersökningen har utgått från rådande förhållanden. Förändringar
kan medföra att förutsättningarna förändras så att ett
tidigare stabilt område inte längre har tillfredsställande
stabilitet. I undersökningen understryks därför att resultaten inte kan användas för att utreda förutsättningarna
för nybyggnation eller andra åtgärder som kan påverka
stabiliteten. För dessa ändamål måste kompletterande
utredningar genomföras.
Syftet med den översiktliga karteringen är endast
att fastställa om förutsättningar för ras och skred kan
föreligga utifrån Skredkommissionens anvisningar för
släntstabilitetsutredningar, Rapport 3:95. Denna fas benämns därför etapp 1. Om det inte är möjligt att fastställa risken inom ramen för etapp 1 föreslås därför en
detaljerad/fördjupad stabilitetsutredning, etapp 2, för de
områden som inte har tillfredsställande stabilitet.
Etapp 2 syftar till att klarlägga om stabilitetsproblem
föreligger och därmed fastställa om behov av stabilitetsåtgärder föreligger. Etapp 2 ﬁnansieras av kommunen eller av berörda fastighetsägare.
Om även den detaljerade stabilitetsutredningen pekar på att stabiliteten är otillfredsställande bör förstärkningsåtgärder vidtas. Detta görs i etapp 3 som omfattar dimensionering och genomförande av dessa åtgärder.
Vid markområden med otillfredsställande stabilitet i an-
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slutning till beﬁntlig bebyggelse kan kommunen få bidrag för dessa åtgärder från Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap.

Områden med otillfredsställande stabilitet
Enligt Sweco VBB kan nedan angivna områden översiktligt inte klassas som tillfredsställande stabila eller anses på annat sätt vara otillräckligt utredda:
• Guntorp i anslutning till Trappekällan
• Källtorps kvarn
• Slänterna närmast Gullspångsälven närmast bron
vid Lökstad.
Inom ovan nämnda områden rekommenderar den översiktliga utredningen en detaljerad stabilitetsutredning
(etapp 2). När det gäller området norr om Gullspångsälven bedöms behovet av en detaljerad stabilitetsutredning
som speciellt angeläget.

Erosion, bergras och blocknedfall
Erosion är en naturlig process och avser den nedbrytning och transport av jord och berg som kan orsakas
av bl.a. vind, vatten, is och gravitationsrörelser. Erosion
kan leda till att tidigare stabil mark blir instabil och därigenom förorsakar skred eller sättningar.
I Gullspångs kommun är det främst vattendrag och
vågerosion som kan orsaka problem, där Hovaån är ett
tydligt exempel på hur erosionen förändrar landskapet.
Erosion kan motverkas med erosionsskydd, t.ex. genom
att sprängsten läggs ut i vattenbrynet för att förhindra
ytterligare masstransporter.
Erosion är inget omfattande problem i kommunen,
men frågan måste beaktas när bebyggelse anläggs intill
sjöar och vattendrag. SGI har i en rapport kartlagt erosionsriskerna runt bl.a. Vänern. De områden med erosionsbenägna stränder redovisas på kartan på sidan 87.
Inte heller bergras eller blocknedfall bedöms utgöra
någon större risk inom kommunen. Även denna fråga
måste emellertid utredas vid lokalisering av ny bebyggelse i anslutning till områden med nivåskillnader.

Ställningstagande
► Kommunen ska omgående utföra en detaljerad stabilitets-

utredning för de områden som den genomförda översiktliga
utredningen inte har klassat som tillfredsställande stabila.
► Skred som kan förorsaka person- och/eller egendomsskada
inom bebyggda områden ska förebyggas. Större reglerad utbyggnad genom detaljplan inom de områden som utretts
översiktligt förutsätter att en fördjupad geoteknisk utredning genomförs. Även i andra fall kan geotekniskt underlag
behövas där så bedöms vara erforderligt.
► Risk för erosion, bergras och blocknedfall ska beaktas vid
planering och bygglovprövning.


Översiktlig stabilitetskartering för Gullspångs kommun,
Sweco VBB och Räddningsverket, Göteborg 2008-05-01 • SGI
Varia 543:2 Omfattning av stranderosion i Sverige

Risker och miljöfarlig verksamhet

Skred och erosion
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Område där detaljerad stabilitetsutredning behövs
Områden som har undersökts översiktligt
Grovsand - finsand

87
Tecken på stranderosion
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8.6 Buller

Vägtrafik

Trafikbuller

Vägtraﬁken är den enskilt största bullerkällan i Sverige. Traﬁkverket har ansvaret för att bullerstörningarna
minskar utmed det allmänna vägnätet, och i en första
etapp vidtas åtgärder för de värst utsatta, vilket i det här
fallet betyder bullernivåer som överstiger 65 dB(A) utomhus.
Riktvärden för traﬁkbuller ﬁnns deﬁnierade för boendemiljöer, kontor samt vård- och undervisningslokaler.
De riktvärden som anges nedan i tabell 2 bör normalt
inte överskridas vid nybyggnad av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av väg eller gata.
God ljudmiljö, d.v.s. bullernivåer under riktvärdena,
bör i första hand uppnås genom god samhällsplanering.
Kommunen har genom det kommunala planmonopolet det primära ansvaret för att nya bostäder och lokaler får acceptabla ljudnivåer, även i de fall då bostäder
byggs nära beﬁntliga vägar. Traﬁkverket utför inte bullerskyddsåtgärder där bygglov beviljats under senare år.
I Gullspångs kommun är de boende utmed E20 och
RV26 värst utsatta för traﬁkbuller.

En fjärdedel av Sveriges befolkning utsätts för traﬁkbuller som överstiger de riktvärden som Riksdagen beslutat om. Buller är därigenom ett av de stora miljöproblemen i vårt samhälle. Det påverkar människors hälsa genom bl.a. sömnproblem, irritation och stress. I svårare
fall kan det uppstå hörselskador och fysiologiska eﬀekter
på hjärt- och kärlsystemen. Tyvärr är vi inte alltid medvetna om dessa hälsoproblem, i synnerhet inte när det
handlar om lågfrekvent buller som inte kan uppfattas
men som är lika skadligt.
Buller stör även kommunikationen mellan människor, vilket i värsta fall kan innebära kroniska eﬀekter på
barns kunskapsmässiga utveckling, minne, läsförmåga
och uthållighet.

Järnvägstrafik

8

Traﬁkverket är huvudansvarig för bulleremissioner från
järnvägsnätet. Traﬁkverket och Naturvårdsverket har
utarbetat riktvärden vilka återges i tabell 1.
Traﬁkverket har som mål att åtgärda berörd bebyggelse (genom bullerskärm/-vall eller med fönsterförbättring) utmed de järnvägslinjer som överskrider de
ovan angivna riktvärdena vad gäller maxnivå minst fem
gånger per natt. I Gullspångs kommun är det endast
stambanan som motsvarar dessa förutsättningar.
Tabell 1: Järnvägar
Beﬁntliga förhållanden
Nybyggnad (och väsentlig ombyggnad av
järnväg)

Riktliner för buller
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för externt
industribuller, dels för nyetablering, dels för beﬁntlig industri. Dessa redovisas nedan i tabell 3. Dessutom ﬁnns

Utomhus (bostadsområden)
Inomhus (sovrum/vilorum)
Utomhus (uteplats)
Inomhus (sovrum/vilorum)
Utomhus (bostadsområden)

Tabell 2: Vägtaﬁk (värden som ska innehållas vid nybyggnad)
Utrymme
Utomhus
Bostäder
Vårdlokaler
Arbetslokaler, kontor
Inomhus
Bostäder, fritidsbostäder
Vårdlokaler
Undervisningslokaler
Arbetslokaler, kontor

70 dB(A) ekvivalentnivå
55 dB(A) maxnivå
55 dB(A) ekvivalentnivå
70 dB(A) maxnivå
30 dB(A) ekvivalentnivå
45 dB(A) maxnivå
60 dB(A) ekvivalentnivå

Ekvivalentnivå
55 dB(A)
55 dB(A)
65 dB(A)
30 dB(A)
30 dB(A)
30 dB(A)
40 dB(A)

Maxnivå
70 dB(A)
70 dB(A)

Tid
Dagtid
Dagtid

45 dB(A)
45 dB(A)

Nattetid
Nattetid

Tabell 3: Externt industribuller
Kl 07-18 Kl 18-222
1 Arbetslokaler för ej bullrande verksamhet
60 (65)1
55 (60)
2 Bostäder och bostadsnära grannskap, skolor och vårdinrättningar
50 (55)
45 (50)
3 Områden för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv (planlagt område)
40 (45)
35 (40)
1) Avser nyetablering. Värdet inom parentes avser beﬁntlig industri. 2) Samt söndag och helgdag kl 07-18
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Kl 22-07
50 (55)
40 (45)
35 (40)

Risker och miljöfarlig verksamhet

Buller och tysta områden

8

Tysta områden

Vägbuller över 30 dB(A) ekvivalentnivå

Järnvägsbuller över 30 dB(A) ekvivalentnivå

Skyddsområden runt befintliga anläggningar
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Traﬁken på E20 är ett av kommunens större bullerproblem

riktvärden för momentana ljud kl 22-07 på 55 dB(A) för
kategori 2 samt 50 dB(A) för kategori 3. Dessutom ﬁnns
riktvärden för skyddsavstånd, vilka redovisas på kartunderlaget.
Boverket har utgivit riktlinjerna Buller i planeringen (allmänna råd 2008:1) avseende buller från väg- och
spårtraﬁk. Dessa riktlinjer redovisas inte här.

ingen åhörare utsätts för högre ljudnivå än 115 dB(A) vid
intermittent buller och 100 dB(A) vid kontinuerligt buller. Vid evenemang där åhörare huvudsakligen är barn
får ljudnivån inte överstiga 90 dB(A) ekvivalentnivå vid
kontinuerligt buller. Även föreningar som får kommunala bidrag omfattas av nämnda mål.

Ställningstagande
Skjutbanor och motorbanor

8

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för maxbuller från civila skjutbanor som gäller för de två skjutbanor
som ﬁnns i kommunen. Även för motorbanor ﬁnns riktvärden framtagna. Då anläggningarna utgör så kallade
C-anläggningar står de under kommunal tillsyn.

Tysta områden
S.k. tysta områden är områden i vår omgivning som inte
påverkas av ljud skapade av mänsklig aktivitet som t.ex.
biltraﬁk eller ﬂygbuller. Dessa områden blir alltmer sällsynta i Europa, framför allt i stora delar av Central- och
Sydeuropa. Även om den moderna människan uppskattar lugnet i den omgivande naturen, är det först på senare tid som värdet av de tysta områdena har uppmärksammats. Som rekreationsområden är dessa områden
värdefulla både för kommunens invånare och för turister som söker sig till kommunen.
Länsstyrelsen har gjort en översiktlig inventering av
var dessa områden ﬁnns. Vid denna inventeringen har
områden kring större vägar och järnvägar bedömts som
bullerstörda. Kartan redovisar endast tysta områden på
land, även om det naturligtvis även ﬁnns tysta vattenområden.

Övrigt buller
Kommunfullmäktige antog 2002-01-28 en policy för
buller i barn- och ungdomsmiljöer. Policyn syftar till
att nyupptäckta hörselskador till följd av buller skall försvinna helt bland barn och ungdomar.
I policyn anges vidare att kommunal myndighet
som upplåter lokal eller markområde – för evenemang
där musik förekommer – eller tillsammans med annan
arrangerar sådant evenemang genom avtal ska tillse att
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Järnvägstraﬁk
► Kommunen förutsätter att Traﬁkverket som ansvarig hu-

vudman åtgärdar bullerproblemen utmed samtliga traﬁkerade järnvägslinjer och att maxnivån tillämpas strikt.
Kommunen förutsätter vidare att samråd sker med miljö- och byggnadsförvaltningen vid utformning av bulleroch skyddsåtgärder som kan påverka den yttre miljön (t.ex.
fönsterbyte, bullerplank inom järnvägsområdet etc).
Vägtraﬁk
► Kommunen anser att bullerskyddsåtgärder ska utföras vid

Otterbäcken och Stranden utmed RV26. I Gullspångs tätort bör bullerskyddsåtgärder vidtas om hastigheten höjs på
RV26. I övrigt anser kommunen att Traﬁkverket på sikt bör
vidta bullerskyddsåtgärder så att bullret utomhus vid bostäder inte överstiger 55 dB(A).
Samråd
► Traﬁkverket ska höras vid detaljplaneläggning, bygglov-

prövning utanför planlagt område, förhandsbesked m.m.
inom 150 meter på vardera sidan om stambanan utanför
detaljplan. En samrådszon på 75 meter på vardera sidan
ska gälla för Kinnekullebanan. Övriga järnvägar berörs ej
av samrådskravet. Motsvarande avstånd för E20 och RV20
ska vara 300 m. En samrådszon på 100 m ska gälla för väg
200. Även i andra fall där Traﬁkverkets intressen berörs
kan det ﬁnnas behov av att samråda med Traﬁkverket.
Nyetablering m.m.
► Vid etablering av ny industri, tillbyggnad eller ändrad an-

vändning (enligt miljöbalkens lokaliseringsprincip) och etablering av nya bostäder nära beﬁntlig industri, väg eller
järnväg ska bullersituationen utredas och eventuella åtgärder vidtas så att gällande riktvärden inte överskrids.

Risker och miljöfarlig verksamhet

Skjutbanor och motorbanor
► Vid etablering nära beﬁntliga skjut- och motorbanor måste

bulleraspekten utredas från fall till fall då förutom avståndet även terrängens beskaﬀ enhet är av avgörande betydelse.
500 m bör alltid gälla som minsta skyddsavstånd med avseende på bulleraspekten.
Tysta områden
► Kommunen ska om möjligt bevara de områden som redo-

visas på kartan på sidan 89. Etablering av bullrande verksamheter bör så långt möjligt undvikas inom dessa områden.

8.7 Sjöfart
Riskslag
Vänern har en betydande sjöfart. En del av handelstraﬁken rör olja och andra miljöfarliga produkter, vilket
medför att utsläpp kan ske. Otterbäckens hamn hanterar endast undantagsvis miljöfarliga varor, men olyckor
kan likväl inträﬀa som medför oljeläckage. Olyckor kan
även inträﬀa med fartyg som är avsedda för andra destinationer som påverkar kommunen.
Länsstyrelsen har 2005-02-15 med stöd av 2 kap 2a
och 6 §§ sjötraﬁkförordningen beslutat att inom Otterbäckens hamn får endast förekomma traﬁk med fartyg
som uppfyller bestämmelserna i Europaparlamentets
och Europeiska rådets förordning (725/2004) om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar.

Ställningstagande
► Kommunen ska kartlägga ekologiskt känsliga områden och

verka för att kännedom om lokaliseringen av dessa områden inarbetas i räddningstjänstens oljeskyddsplaner så att
konsekvenserna vid en eventuell olycka kan reduceras.

8.8 Förorenade områden
Bakgrund
Länsstyrelsen har upprättat ett register över förorenade
områden i Västra Götalands län. Detta register omfattar
ett 15-tal områden i Gullspångs kommun. Registret är
inte nödvändigtvis heltäckande men tar upp de områden
som för närvarande är kända av miljöförvaltningen.
Staten anslår varje år närmare 500 MKr för att sanera förorenade områden. Dessa områden saneras efter
fallande farlighet enligt Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens bedömning. Områdenas farlighet utreds i en så
kallad MIFO-utredning (»metodik för inventering av
förorenade områden«) och delas in i fyra klasser med avseende på miljösituationen, där klass 1 är farligast med
avseende på giftighet och spridningsrisk.
Ett av de miljömål som Riksdagen antagit är att
»miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats
i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden« senast 2020
(avsnitt 5.7).

Klass 1-objekt
Gullspångs Elektrokemiska AB
Ferrolegeringsverk med smältning av aluminium. Stora
ytfyllnadsområden/deponier i anslutning till området.
Klassningen motiveras av att verksamheten bedrivits
under lång tid med mycket stora volymer. Området har
stora spridningsförutsättningar, ligger inom tätbebyggt
område och nära Natura 2000-området Gullspångsälven.
Att sanera GEA-området är angeläget även ur stadsbyggnadssynpunkt, eftersom nuvarande tillstånd förhindrar en utveckling av Gullspångs tätort. MIFO-utredning pågår.
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Graningeverken
Nedlagt impregneringsverk med till största delen kreosot men även CCA-medel. Kreosotförorenad mark och
stora områden med kreosotförorenade sediment motiverar klassningen.

Klass 2-objekt
Fagerlid Såg AB
Sågverk där doppimpregnering har bedrivits under längre tid. Relativt stor hantering av oljeprodukter.
Bundy AB
Tillverkning av fryssystem, förzinkning, förkromning
och tidigare förnickling av dessa. Dokumenterad förorening av mark ﬁnns. P.g.a. att alla misstänkta föroreningar ej ﬁnns analyserade kan inte ytterligare förorening uteslutas.

Klass 3-objekt

8

ESSI-hus AB i Skagersvik
Även Daloc Trädörrar AB har bedrivit verksamhet i området, men denna verksamhet är sedan våren 2004 förlagd till Töreboda. Tidigare fanns bl.a. ett sågverk och
en hustillverkare. De nockar som gick på export doppimpregnerades. Klassningen motiveras av att doppningsverk samheten hade relativt liten omfattning och att
massorna är omgrävda.
Nimo-Verken AB i Hova
Tillverkning av bl.a. torkskåp och rostfria kar. Tidigare
har en TRI-avfettningsanläggning funnits. Processerna
medför ingen större risk för förorening. Dock har farliga
kemikalier använts, t.ex. TRI och Cr6+.
F.d. Zinkano, äldre plats 1 (Hova 3:31)
Ytbehandling av metaller, tryckning och ytbehandling
av silverbrickor. Branschtypisk riskklass.
F.d. Zinkano, äldre plats 2 (Hova 3:81)
Ytbehandling av metaller, främst varmförzinkning.
Branschtypisk riskklass.
F.d. bilskrot i Otterbäcken (Otterbäcken 22:2)
Läckage av bl.a. olja och PAH. Branschtypisk riskklass.

SPIMFAB-objekt
SPI Miljösaneringsfond AB är ett bolag som bildats av
olje- och bensinbolag i syfte att undersöka och vid behov
sanera nedlagda bensinstationer. I SPIMFAB:s register
ﬁnns sju nedlagda stationer, varav en har sanerats.

Förorenade bottensediment
I Otterbäckens hamn ﬁnns bottensediment som är förorenade med bl.a. kreosot. Även i Kolstrandsviken ﬁnns
bottensediment som är förorenade med kvicksilver från
Bäckhammars bruk. Stor försiktighet måste iakttas vid
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muddring och liknade i anslutning till de förorenade
bottensedimenten eftersom det annars ﬁnns risk för
spridning av föroreningarna. Se även 6.2.

Dumpad ammunition
Utanför Otterbäcken har Försvarsmakten under åren
1959-1963 dumpat ammunition. Enligt uppgift rör det
sig om ca 2500 ton och består olika typer av ﬁnkalibrig
ammunition, raketer, tändmedel, pyroteknik, handgranater, sprängämnen, minor, detonatorer och bomber (ca
90 ton trotyl, sprängämnesrester 350 ton och mässing/
koppar 300 ton). Även Bofors ska 1971 ha dumpat ammunition i detta område. Platsen ligger mitt i farleden
på 30-50 m djup.
F.n. (2008) pågår kartläggning och identiﬁering av
ytterligare dumpningsplatser i Vänern inom Försvarsmaktens projekt Miljöeﬀ eketer av dumpad ammunition.
Först därefter kommer bedömning och eventuella åtgärder vidtas. I projektet görs även toxicitetstester av FOI
och Göteborgs universitet.

Ställningstagande
► Kommunen anser att miljöföroreningarna inom GEA-om-

rådet och Graningeverkets impregneringsverk bör avhjälpas
snarast.
► Kommunen anser att stor försiktighet ska iakttas vid områden med förorenade bottensediment.
► Kommunen ska verka för att GEA-området och Graningeverkets impregneringsverk förklaras som miljöriskområde
enligt 10 kap 10 § miljöbalken.
► Förorenade områden får inte bebyggas ytterligare, användas som upplagsplats eller liknande förrän utredning genomförts. Områden som klassats som klass 1- eller klass 2objekt får inte användas förrän markföroreningarna avhjälpts.

8.9 Miljöfarlig verksamhet
Om klassificeringen
Enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd indelas den miljöfarliga verk samheten i
s.k. A-, B-, och C-anläggningar. Tillstånd för A-anläggningar prövas av Miljödomstolen. Sådan verksamhet
förekommer endast på GEA-området genom den verksamhet som Swedish Magnetite Technology bedriver.
Tillstånd för B-anläggningar prövas av Länsstyrelsen,
och ﬁnns i kommunen på ett tiotal platser. För C-anläggningar krävs en anmälan till kommunen innan
verksamheten startar. I kommunen ﬁnns ett 20-tal Canläggningar. Vidare har kommunen tillsynsansvaret
för övrig verksamhet som regleras av miljöbalken, s.k.
U-anläggningar. Denna verksamhet får bedrivas utan
anmälan. För en aktuell förteckning hänvisas till miljöoch byggnadsförvaltningen.

Risker och miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet och förorenade områden

8

A-anläggningar
B-anläggningar
Förorenad mark (klass 1 och 2)
Risk för förorenad bottensediment
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Säkerhets- och skyddsavstånd

8.11 Master och mobiltelefoni

På miljö- och byggnadsförvaltningen ﬁnns aktuella säkerhets- och skyddsavstånd tillgängliga. För att förebygga brott (t.ex. sabotage eller åverkan) redovisas vissa
anläggningar inte i översiktsplanen. Gällande avstånd
beaktas emellertid vid all lovprövning.

Bakgrund
Det senaste decenniets snabba ökning av trådlösa kommunikationer har radikalt påverkat landskapet genom
att ett stort antal master har tillkommit, framför allt till
följd av utbyggnaden av tredje generationens mobiltelefoni, det s.k. 3G-nätet.

Strålning

8.10 Kraftledningar
Lågfrekventa elektriska magnetfält

8

Magnetfält uppkommer överallt där elektrisk ström
ﬁnns, d.v.s. utmed kraftledningar, kring transformatorstationer, maskiner i industri och hushåll etc. Batteridrift och även högspänning i form av lik spänning anses
dock inte ge upphov till några hälsoproblem.
Sambandet mellan hälsorisk och exponering är ännu
inte helt klarlagd, men av försiktighetsskäl bör vissa begränsningar gälla. Den totala samhällskostnaden måste
dock ställas i relation till de fördelar som insatsen i det
enskilda fallet kan generera.
Elektromagnetiska fält mäts i enheten Tesla, men i
praktiken handlar det oftast om mikroTesla (µT) eftersom 1 Tesla är ett synnerligen kraftigt magnetsfält. Nya
byggnader och anläggningar bör planeras så att exponeringen för magnetiska fält minimeras. Fältstyrkan avklingar relativt snabbt med växande avstånd från ledningen.
Nedgrävning av ledning i mark kan vara ett alternativ till luftledning med skyddsavstånd. Normalt är dock
jordförlagd kabel väsentligt mycket dyrare än luftledning, i synnerhet för högre spänningar. Jordförlagd kabel har dock även landskapsmässiga fördelar.
För samhällets elberoende och därmed sammanhängande beslut, se avsnitt 8.13.

Ställningstagande
► Fältstyrkan 0,2 µT bör gälla som gränsvärde.
► För större ledningar ska följande skyddsavstånd användas

vid nyetablering av bebyggelse där människor vistas mer än
tillfälligt:
40 kV
130 kV
220 kV
400 kV
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10 m
50 m
75 m
100 m

De risker som mobiltelefonin kan tänkas medföra är omdebatterade, där en stor del av befolk ningen känner oro
inför den ökade exponeringen av elektromagnetisk strålning i samhället. Samtidigt saknas det forskning som
styrker allmänhetens oro. Kommunen har inga egna resurser eller kompetens att avgöra huruvida oron är befogad, utan förlitar sig på centrala myndigheters råd och
anvisningar.
Resultaten från Strålskyddsinstitutets undersökningar sammanfattas nedan:
• Gränsvärdena överskrids på enstaka meters avstånd
rakt framför antennens strålande yta. I de fall då
antennerna är placerade på master eller husfasader
innebär detta att man normalt inte kan utsättas för
nivåer över gränsvärdet. Om antennen är placerad
på hustak så att t.ex. en sotare eller plåtslagare kan
komma nära vid arbete på taket, så måste man vidta
de försiktighetsåtgärder som krävs enligt Arbetsmiljöverkets regler.
• På avstånd större än något tiotal meter från antennerna är strålningsstyrkan mycket låg. För en högt
placerad antenn kan högsta värde på marknivån
uppgå till ca en tiondel av gränsvärdet. I många fall
där allmänheten varit oroad, har strålningsstyrkan
varit mindre än en tusendel av gränsvärdena.
• Antennerna har låg utstrålning i andra riktningar än
framriktningen. För antenner placerade på husfasader innebär detta att strålningen i utrymmen bakom
antennen är klart under gränsvärdena, i synnerhet
som väggen har viss dämpande förmåga. Det är dock
också helt klart att det kan förekommma strålning
med fältstyrkor på enstaka V/m i dessa utrymmen.
Det innebär inget strålskyddsproblem, men kan
innebära en risk för störningar på känslig elektronisk
utrustning. Vid behov ska operatören kunna redovisa radiovågornas styrka på områden där allmänheten
kan vistas.
• Den tekniska utrustningen i basstationen och kablarna till antennen avger ingen strålning av betydelse. Helt nära kablarnas yta kan man i vissa fall med
känslig mätutrustning mäta viss fältstyrka, dock
långt under gränsvärdena.
• Sammanfattningsvis gäller att basstationer för mobiltelefoni inte innebär någon risk ur strålskyddssynpunkt (enligt Strålskyddsinstitutet).

Risker och miljöfarlig verksamhet

Kraftledningar, master och transportvägar för farligt gods

8

400 kV: skyddsavstånd 100 m
220 kV: skyddsavstånd 75 m
130 kV: skyddsavstånd 50 m
40 kV: skyddsavstånd 10 m
Rekommenderad transportväg för farligt gods
Järnväg med transporter av farligt gods
Mast för mobiltelefoni m.m. (avser även beviljade bygglov)
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ket bör även plats iordningställas dit ett skadat fordon
transporteras.

Järnvägstransporter
På järnväg fraktas farligt gods ur samtliga klasser, bl.a.
stora mängder kondenserade gaser såsom ammoniak,
svaveldioxid och klor. Andelen brandfarliga ämnen utgör ca 30  av den totala mängden farligt gods.

Skyddsavstånd för master
Traﬁkverket rekommenderar att master i normalfallet
bör placeras på minst en masthöjds avstånd från vägen.
Framför allt är det problem med isbildning som föranleder skyddsavståndet. I speciella fall kan masten emellertid placeras på 2/3 masthöjdsavstånd om fallriktningen inte är vinkelrät mot vägen.

Ställningstagande
► Vid mastlokalisering i närheten av allmänna vägar och
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större enskilda vägar skall Traﬁkverkets rekommendationer
gälla som krav.
► Kommunen anser att master ska samutnyttjas så långt det
är möjligt enligt bestämmelserna i 4 kap lag (2003:389) om
elektronisk kommunikation. Att erforderlig samordning
sker ska bevakas vid bygglovprövningen.
► Vid prövningen av om nya master kan tillåtas ska såväl natur- och kulturvärden som tekniska och ekonomiska faktorer beaktas enligt bestämmelserna i 3 kap 1 § respektive
1 kap 5 § plan- och bygglagen.

8.12 Farligt gods
Landsvägstransporter
Den största mängden transporterat farligt gods utgörs av
petroleumprodukter, vanligen ca ¾ av den totala mängden. Sannolikheten är därför störst att dessa produkter är inblandade i eventuella olyckor med farligt gods.
Denna olyckstyp kan ge allvarliga skador på grund- eller
ytvatten, men även förorsaka brand eller explosion. Andra ämnen kan dessutom vara frätande och/eller giftiga.
Eﬀekterna av sådana olyckor är i hög grad beroende av
typ av farligt gods, skadestorlek, vindriktningar m.m.
Länsstyrelsen har efter samråd med dåvarande Räddningsverket beslutat att följande vägar inom kommunen
ska vara primära transportvägar för farligt gods:
• E20
• RV26
• länsväg 200 mellan Otterbäcken och Hova
Betydande mängder farligt gods transporteras emellertid även på länsväg 200 söder om Hova. Transport av
petroleumprodukter kommer även i fortsättningen att
ske på ej rekommenderade vägar, varför riskproblematiken i denna del kvarstår.
Dåvarande Vägverket har uppmanat landets kommuner att i översiktsplanen reservera mark för uppställning av fordon lastade med farligt gods. Enligt Vägver-
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Rekommenderade skyddsavstånd
Länsstyrelsen anser att området inom 100 m från transportleder för farligt gods – väg såväl som järnväg – ska
utgöra en riksbedömningszon. Området inom 40 m ska
vara fritt från byggnader. Länsstyrelsen anser emellertid
att det är tillräckligt med att området inom 30 m är fritt
från byggnader i följande situationer:
• vid angelägen förtätning och då stor konkurrens råder om markanvändningen
• vid närheten till järnvägsstation/hållplats
• om det ﬁnns alternativa lösningar för räddningstjänsten att göra insatser.
Traﬁkverket anser att 100 m från transportväg (respektive järnväg) för farligt gods bör utgöra ett skyddsavstånd, men att det är tillräckligt om området inom 30 m
från vägen är byggnadsfritt. Längs vägar medges sammanhållen kontorsbebyggelse fram till 50 m från vägar.
För sammanhållen bostadsbebyggelse bör avståndet alltid vara 100 m.

Uppställningsplatser
Inom kommunen ﬁnns inga iordningställda uppställningsplatser för transporter med farligt gods, vare sig
för rast/dygnsvila eller för släp, huvudsakligen eftersom
lämpliga platser saknas då avståndet till närbelägna vattendrag vanligtvis är otillräckligt.

Ställningstagande
► Kommunen ska utreda möjligheten att anordna uppställ-

ningsplatser för fordon med farligt gods inom kommunen.
► Särskild hänsyn ska tas till risker med transport av farligt

gods vid lokalisering av bebyggelse. Länsstyrelsens och Traﬁkverkets rekommendationer för avstånd till transportleder för farligt gods ska gälla som krav vid bygglovprövning.
Kompletteringsåtgärder kan dock utföras vid beﬁntlig byggnad och/eller anläggning.
► Kommunen ska verka för att leveranser av farligt gods sker
under den för omgivningen lämpligaste tidpunkten för dygnet.
► Kommunen ska verka för byggandet av invallnings- och/
eller fördröjningsåtgärder som reducerar konsekvenserna
för Kolstrandsviken, Åråsviken och Gullspångsälven om
en olycka med farligt gods på riksväg 26 inträﬀ ar (avsnitt
6.3).
► Kommunen ska verka för att åtgärder vidtas som reducerar konsekvenserna för Hovaån respektive Lokaåsen om en
olycka med farligt gods på E20 eller väg 200 inträﬀ ar.

Risker och miljöfarlig verksamhet

8.13 Insatstid
Räddningstjänst
Räddningstjänsten bedrivs inom ramen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS,
tillsammans med kommunerna i Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro och Töreboda. RÖS fullgör de
uppgifter inom räddningstjänsten som enligt lagen om
skydd mot olyckor åvilar kommunerna. Kommunalförbundet ansvarar för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, ansvarar
för sotningsverksamheten samt främjar annan olycksoch skadeförebyggande verksamhet som enligt nämnda
lag annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna.
Kommunalförbundet har även hand om det civila försvaret beträﬀande räddningstjänst under höjd beredskap.
Räddningstjänstens insatser i Gullspångs kommun
utgår från brandstationerna i Gullspång och Hova. På
Storön ﬁnns vidare ett s.k. öräddningsvärn. Värnet är
utrustat med motorspruta och materielkärra.

Begreppet insatstid
Med insatstid avses tiden från alarmering av insatsstyrkan till dess räddningsarbetet påbörjas. På kartan på
nästa sida redovisas de ungefärliga insatstider som föreligger enligt RÖS. Insatstidens storlek avgör var olika
verksamheter bör lokaliseras. Grupp I-anläggningar en-

ligt nedan bör t.ex. endast om särskilda skäl föreligger
placeras i områden där insatstiden överstiger 10 minuter,
och endast under förutsättning att särskilda brandskyddstekniska åtgärder utförs.
Lokaliseras grupp I-anläggningar utanför angiven
zon kan detta få kommunalekonomiska konsekvenser
genom att krav ställs på utbyggd räddningstjänst.
Bränder och olyckor kan då även medföra större samhällsekonomiska konsekvenser än nödvändigt genom att
större skador uppstår och därmed högre kostnader för
sjukvård, försäkringskassa, försäkringsbolag etc.
Som framgår av kartan på sidan 98 saknas för närvarande uppgift om insatstiden för vissa områden. Enligt
Räddningstjänsten bedöms området kring Gårdsjö kunna nås av räddningsstyrkan inom 20 minuter, medan insatstiden för delar av området SO stambanan kan uppgå
till ca 30 minuter.
Grupp I — insatstid normalt under 10 minuter
• Centrumbebyggelse eller sluten kvartersbebyggelse
med bostäder, butiker, varuhus, kontor och samlingslokaler
• Särskilt brandfarlig bebyggelse
• Större vårdanläggning, elevhem, hotell eller anläggning med personalkrävande utrymning
• Industriområde eller industrier med farlig verksamhet
• Större brandfarlig eller miljöfarlig verksamhet
• Hamn avsedd för yrkestraﬁk med olje/bensinhantering eller med hantering av miljöfarligt ämne
• Bostadsbebyggelse 4 våningar eller högre
• Större samlingslokal avsedd för ﬂer än 300 personer
Grupp II — insatstid normalt under 20 minuter
• Bostadsområde och ﬂerfamiljshus i 3 våningar och
lägre (friliggande)
• Villa-, radhus-, kedjehus-, fritids- eller grupphusbebyggelse
• Större byar och gårdssamlingar
• Enstaka större industrier
Grupp III — insatstid normalt under 30 minuter
• Enstaka byggnader och gårdar
• Mindre byar (friliggande bebyggelse)

Ställningstagande
► Bebyggelse och anläggningar ska inte lokaliseras annat än

till områden där räddningstjänsten med beﬁntliga resurser
kan göra en fullgod insats utifrån ovan redovisade verksamhetsgrupper och insatstider.
► Samråd skall ske med räddningstjänsten vid lokalisering av
verksamheter tillhörande grupp I. Samråd ska alltid förekomma vid lokalisering av ny bebyggelse till det område där
kartering av insatstider saknas.
► Kommunen anser att RÖS ska ta fram underlag som visar
bedömda insatstider i de delar av kommunen som saknar
kartering.
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Räddningstjänstens insatstider

8

Insatstid mindre än 10 min
Insatstid mer än 10 min
men mindre än 20 min
Insatstid mer än 20 min
Kartering över insatstiden saknas
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Risker och miljöfarlig verksamhet

8.14 Kommunalteknisk försörjning

Fjärrvärme och värmeproduktion

Allmänt

Beﬁntligt fjärrvärmenät ﬁnns idag endast i Gullspång,
där fjärrvärmeanläggningen försörjer vårdcentralen,
kommunkontoret och villafastigheter – totalt ett hundratal enskilda bostadslägenheter. Anläggningen drivs
idag med fastbränsle, olja och el, och de olika pannorna
fungerar som reserv för varandra. I händelse av ett större
haveri ﬁnns emellertid risk för att även reservpannorna
slås ut.
För vårdcentralen kan bristen på varmvatten bli besvärande i händelse av ett haveri. Inträﬀar haveriet dessutom under den kalla årstiden blir naturligtvis konsekvenserna besvärliga för samtliga anslutna abonnenter, i
synnerhet om bortfallet blir långvarigt så att vattenledningar börjar frysa sönder.
Motsvarande gäller även för övriga värmeanläggningar inom kommunen. I de fall kommunen står som
huvudman bör den kommunala organisationen tillse att
det ﬁnns reservalternativ eller utarbetade åtgärdsplaner.

Kommunen ansvarar för att bl.a. distribuera vatten (avsnitt 10.1), omhänderta avlopp (10.2) och producera fjärrvärme (10.4) till kommuninvånarna. Dessa verksamheter brukar sammanfattas i begreppet kommunalteknisk
försörjning. I detta avsnitt skall dessa områden endast
behandlas utifrån ett riskperspektiv.
Det största problemet när det handlar om den tekniska försörjningen är att samhället idag är beroende av
en kontinuerlig elförsörjning. Ett kortare avbrott – upp
till något dygn – kan den kommunala organisationen
hantera relativt väl. Vid längre och mer omfattande avbrott, t.ex. det som drabbade östra Nordamerika under
2003, blir emellertid konsekvenserna stora.
Nedan anges konsekvenser om respektive område
slås ut och vilka möjligheter till förebyggande åtgärder
som ﬁnns.

Elförsörjning
Dagens stora elberoende gör att konsekvenserna blir stora
för den kommunala organisationen om elförsörjningen
slås ut. Bland annat påverkas inomhustemperaturen, belysningsnätet, ﬂäktar och ventilation, möjligheten att förse äldreboenden och skolor med mat, pumpar för vatten
och avlopp, kontorsmaskiner och kommunikation via
datanätverk och telefoni.
Utöver två reservkraftverk (varav ett mobilt och ett
stationärt) har kommunen ingen egen elproduktion.
Kommunen är därför beroende av leveranser från Fortum. I händelse av produktionsbortfall har kommunen
avtalat med Fortum att bolaget ska leverera två reservkraftverk inom 6 timmar.
För övriga samhället kan konsekvenserna av ett
långvarigt elbortfall bli katastrofala. För industrin betyder ett elavbrott ofta att produktionen avstannar, för
lantbrukare att mjölkmaskiner m.m. inte fungerar och
för enskilda betyder elavbrottet bl.a. kalla bostäder, mat
som förstörs i kylar och frysar samt att möjligheten till
matlagning försvinner. Än viktigare är naturligtvis effekterna på livsuppehållande system som dialysmaskiner, respiratorer m.m.
När träd lägger sig över kraftledningarna, ofta till
följd av snö eller kraftig vind, är det vanligtvis lokalnäten som påverkas. Stam- och regionnäten (se kartan
i anslutning till avsnitt 8.10) är bättre skyddade genom
bredare ledningsgator. Ofta är det ledningar med oisolerad blanktråd som ligger bakom störningarna. Genom
att isolera eller gräva ner kablarna kan störningskänsligheten minskas betydligt. Redan 2002 kom regeringen och elbranschen överens om att ersätta berörda ledningar, men enligt uppgörelsen skall arbetet vara klart
först 2012.

8

Vatten
Kommunens vattenverk är försedda med reservkraft.
Dock saknas reservvattentäkter vilket gör att produktionen kan slås ut om vattnet blir otjänligt, vilket
kan inträﬀa om en traﬁkolycka med farligt gods inträffar eller om gödsel sprids under ogynnsamma väderförhållanden så att dyngan förs vidare till vattentäkten.
Kommunen saknar idag möjligheter att distribuera
vatten om ordinarie distributionssystem faller bort, eftersom godkända kärl saknas. I sådana fall är det upp
till den enskilde att själv hämta vatten hos annat fungerande vattenverk.

Avlopp
Delar av avloppsnätet är försett med reservkraft. I händelse av kraftbortfall kommer emellertid avloppsnätet i
Otterbäcken att sluta att fungera, med följd att avloppet efterhand bräddas (svämmar över) om avbrottet
blir långvarigt. Utöver att det skapar miljöproblem för
Vänern kommer en sådan situation även att förorsaka
olägenheter för enskilda då avlopp i källare bräddas.
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Ställningstagande
► Kommunen ska utreda möjligheten att upprätta reservvat-

tentäkter. Om sådana inte kan upprättas skall kommunen
upprätta alternativa möjligheter att distribuera vatten till
hushållen inom kommunens ordinarie betjäningsområden
(avsnitt 10.1).
► Kommunens avloppsnät skall förses med reservkraft.

Stabsplats
För att leda kommunens arbete i kriser behövs en ledningsplats. För närvarande pågår arbetet med att iordningställa en sådan plats. Här ﬁnns ett ledningsrum förberett avsett för kommunens politiska ledning, utrustning för kommunikation och samband, matrum, arbetsutrymmen för ledningen och berörda tjänstemän m.m.

Information till allmänheten

8
Stambanan efter stormen »Gudrun«, 2005

8.15 Krishantering
Samband
Vid allvarliga händelser och kriser hamnar alltid informationsfrågorna i fokus när behovet av information
växer explosionsartat. Detta ställer krav på kommunens
kompetens att kunna kommunicera inom den egna organisationen, med sina medborgare, media samt andra
kommuner och myndigheter. Fungerar inte kommunikationen är risken stor att förtroendet för kommunens
förmåga att hantera situationen skadas, vilket kan resultera i panik, ﬂykt eller att någon bestämmer sig för att ta
lagen i egna händer.
Vikten av ett fungerande samband inom den egna
verksamheten aktualiseras först när organisationen ska
lösa uppgifter som normalt fungerar eller som inte ingår
i den ordinarie verksamheten. Om elförsörjningen försvinner uppstår ﬂera problem som måste lösas i samhället, t.ex. inom hälso- och sjukvården.
Om det fasta telefonnätet slås ut kommer även mobiltelefonnätet att falla bort, eftersom mobilnätet snabbt
blir överbelastat. I sådana situationer är det av stor vikt
att kommunen har reservsystem att tillgå.
För närvarande pågår uppbyggnaden av RAKEL,
det radiokommunikationssystem som ska användas för
skydds- och säkerhetsmyndigheter (d.v.s. akut- och ambulanssjukvård, försvar, kommunal räddningstjänst, lokal och regional krisledning, tull och polis).
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Kommunfullmäktige antog 1999-12-07 en informationsplan som reglerar kommunens informationshantering
vid t.ex. ovanliga händelser, större olyckor, svåra påfrestningar och vid höjd beredskap.
Enligt planen ska kommunens information
• lämnas korrekt och regelbundet,
• vara lättbegriplig, samt
• vara korrekt och entydig.
I planen anges vidare att det är kommunens ledningsgrupp som svarar för ledning och samordning av informationen under dessa omständigheter, men att räddningstjänsten ansvarar för räddningstjänstrelaterad information.
Internt gäller att information till berörd personal ska
lämnas regelbundet (minst varannan timme).
Externt gäller att när kommunen beﬁnner sig i ett
sådant läge där informationsplanen tillämpas skall personal vid kommunens förvaltningar inte lämna information till allmänhet och medier, utan denna skall kanaliseras via den centrala informationsfunktionen eftersom
informationen skall vara entydig.
Vidare anges att informationen skall vara lättbegriplig och upprepas, och att grupper med särskilda behov
skall uppmärksammas. Information skall vara prioriterad verksamhet och lämnas regelbundet och utan dröjsmål. »Myndighetsmeddelanden« skall i första hand delges allmänheten via Sveriges Radio P4.

POSOM-grupp
I kommunen ﬁnns en s.k. POSOM-grupp (Psykiskt
Och Socialt OMhändertagande), en grupp som vid behov kallas in vid stora olyckor och katastrofer för att
stötta människor och assistera med praktiska göromål.
I POSOM-gruppen ingår bl.a. personal från socialtjänsten, sjuksköterskor, präster och andra som på något sätt
kan bidra med hjälp.

Ställningstagande
► Kommunen ska vara anslutet till RAKEL eller det radiosys-

tem som räddningstjänsten ansluter sig till.
► Kommunens ledningsgrupp ska kunna organiseras inom två

timmar.
► Den eller de personer som i kommunstyrelsens ställe enligt

delegation utgör kommunledning ska ha nödvändig behörighet och kunna åberopa denna. Dessa personer ska ha tillgång till lokaler, telefoner, fax m.m. De ska även vara utbildade och övade för att kunna utöva ledning.

Risker och miljöfarlig verksamhet

► Kommunen ska upprätta en ledningsplats med tryggad el-

försörjning, säkra telekommunikationer samt möjlighet till
radiokommunikation för att kunna leda och samordna det
civila försvaret.
► Kommunens ledningsgrupp ska under varje mandatperiod
få tillfälle till utbildning och övning vad avser ledning och
samordning av det civila försvaret.
► Kommunens ledningsförmåga ska upprätthållas genom regelbundna ledningsövningar, minst vart annat år.
► Kommunens ledningsgrupp ska vid svår olycka eller allvarlig samhällsstörning inom fyra timmar kunna organisera en
operativ kärna bestående av lednings- och beslutsgrupp och
stödfunktioner som snabbt kan ge eller sprida information
till allmänheten, samverkande organ och massmedier.

8.16 Övriga risker
Riskanalys
Kommunens riskanalys – färdigställd i december 2004
– redovisar ett stort antal risker inom bl.a. tek nisk infrastruktur, transportväsendet, anläggningar och industrier som kan innebära risk för allvarliga skador. Här redovisas några av de risker som anges i riskanalysen och som
bedöms vara av betydelse för den fysiska planeringen.

Massflykt
Politisk instabilitet i ett land kan leda till massﬂykt. Problemen blir gissningsvis störst i kustnära områden som
får ta emot ﬂyktingströmmen först, och först i ett senare
skede – som sekundära mottagningsorter – berörs inlandskommunerna.
För att kommunen ska kunna hantera massﬂykt
krävs en aktuell plan för ﬂyktingmottagningen, främst
när det gäller förläggning, utspisning och sjukvård. Vidare krävs en förberedd organisation för att kunna upprätta tillfälliga och permanenta förläggningar.

Terrorism
Kommunen bedömer att dess potential som terroristmål är mycket begränsad. Trots att det ﬁnns ﬂera anläggningar som kan bli utsatta för spektakulära attentat
(broar, dammar, stomnät för eldistribution etc) är det
mera troligt att kommunen endast drabbas indirekt. Exempel på indirekta följdverkningar är ﬂygplan som störtar efter en ﬂygkapning. Mer sannolika följdverkningar
för kommunen och dess invånare är ekonomiska eﬀekter
som följd av terrorangrepp någon annanstans (inom eller
utom riket), »planterade« virus, radioaktivt nedfall efter
attentat mot kärnkraftverk eller liknande.

Frågan bör analyseras men den begränsade sannolikheten och svårigheterna att genomföra adekvata insatser
i förebyggande syfte gör att frågan har låg prioritet.

Samhällsviktiga datasystem
Kommunen är beroende av ﬂera samhällsviktiga datasystem. Utöver de risker som är beroende av nationella
datasystem (el- och telefoni t.ex.) som redovisats ovan,
framstår betalningsväsendet som ett synnerligen känsligt system som kommunen är beroende av. Allvarliga
störningar inom betalningsväsendet medför att kommunen inte kan sköta utbetalningar av t.ex. löner och socialbidrag. Kommunen klarar av att delsystem slås ut under begränsad tid (exempelvis det system som används
för utbetalning av socialbidrag), men ett längre avbrott
som t.ex. drabbar bankväsendet medför stora svårigheter. Kommunen bedömer emellertid att nuvarande rutiner är tillräckliga för de störningar som kan komma att
uppstå i fredstid.

Väderrelaterade påfrestningar
Hårt väder, t.ex. snö-, is- och hagelstormar kan leda till
att elförsörjningen slås ut. Här blir ovädrets intensitet
och utbredning i tiden av avgörande betydelse liksom
tidpunkten på året. I synnerhet isstorm kan leda till
långvariga elavbrott. Långvarig torka kan medföra risker för omfattande skogsbränder som kan göra det nödvändigt att evakuera människor.

Naturkatastrofer
Att jordbävningar kan medföra omfattande förödelse
och ett stort antal döda visade bl.a. skalvet utanför ön
Sumatra i Indonesien i slutet av december 2004, där jordbävningen gav upphov till en tsunami som påverkade ett
stort antal länder runt Indiska oceanen med hundratusentals dödsoﬀer som följd.
Jordskalv inträﬀar oftast på platser som ligger där de
så kallade kontinentalplattorna möts. Sverige ligger mitt
på den euroasiatiska plattan, men spänningar och förkastningar kan uppstå även mitt i en kontinentalplatta.
Även om risken ﬁnns föranleder jordbävningar och andra likartade naturkatastrofer inga åtgärder i Vision
2020, eftersom det ﬁnns ﬂera andra riskfaktorer som ger
en större riskreduktion per investerad krona (t.ex. traﬁksäkerhetsfrämjande arbete).

Ställningstagande
► Kommunen ska ha en aktuell plan för ﬂyktingmottagning.
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9.1 Regionala kommunikationsstråk

Kollektivtrafik

Struktur

En fundamental roll i den grundläggande samhällsservicen utgörs av kollektivtraﬁken. Rätt utformad ger kollektivtraﬁken ökad välfärd, miljömässiga fördelar liksom bättre ekonomi för samhället som helhet.
Kollektrivtraﬁk exklusive taxi bedrivs i regionen av
Swebus, Västtraﬁk och SJ och ett antal ﬂygbolag. Västtraﬁk och SJ upprättar persontraﬁkplaner som kommunen ges möjlighet att yttra sig över.
Kollektivtraﬁken fungerar i stora delar väl. Brister
ﬁnns främst i traﬁksäkerheten (när det handlar om säkra hållplatser och gångvägar till dessa) och i tillgängligheten för resenärer med nedsatt rörlighet. Delar av kommunen är sparsamt eller inte alls traﬁkerade av kollektivtraﬁk, vilket huvudsakligen beror på att det är svårt att
få lönsamhet i glesbygdsområden.

Skaraborg har – jämfört med många andra svenska regioner med motsvarande befolkningstäthet – en utspridd
ortsstruktur. Boendestrukturen innebär ogynnsamma
förhållanden för en eﬀektiv kollektiv traﬁk. Detta avspeglar sig i ett stort bilberoende både vad gäller person- och
varutransporter i regionen: länets invånare använder bilen i större utsträckning än vad som är fallet för befolkningen i genomsnitt.
Gullspångs kommun ligger dessutom i gränsbygden mellan Västergötland, Värmland och Närke. Detta innebär att det är relativt långt till omkringliggande
kommuncentra. Kommunens begränsade storlek med
medföljande begränsning av serviceutbud gör att goda
förbindelser med omvärlden får en avgörande betydelse
för kommunens invånare.
E20 och RV26 är de vägar som betyder mest för
kommunens kontakt med omvärlden, både avseende personbefordran – för enskild såväl som kollektiv traﬁk –
och godstransporter. Långfärdsbussar sörjer för relativt
snabba förbindelser med storstadsregionerna Stockholm
och Göteborg, men även med »lokala« regioncentra som
Skövde, Karlstad och Örebro.
Kinnekullebanan är av stor betydelse för Hova och
Gårdsjö, medan stambanan huvudsakligen har en indirekt betydelse för kommunen.
Hamnen i Otterbäcken är väsentlig i sysselsättningshänseende, men har en relativt begränsad funktion för
företagen inom kommunen.
Örebro respektive Karlstads ﬂygplats är viktiga ﬂygplatser i närheten, liksom Landvetter, Arlanda och numera även Skavsta utanför Nyköping. Sedan persontraﬁken på Skövde ﬂygplats i stort sett har upphört har ﬂygplatsen endast begränsad betydelse för kommunen.

Viktiga vägar i regionen
Kommunen är naturligtvis i hög grad även beroende
av vägnätet utanför kommunens gränser. Investeringar
som görs i det nationella och regionala vägnätet kan sålunda få betydelse för kommunen, även om investeringarna görs i någon annan kommun. Detta medför att den
kommunala organisationen bör verka för att stärka de
vägar som är betydelse för kommunen, oavsett var de
ligger.

Ställningstagande
► Kommunen anser att E20 bör byggas ut till motorväg (al-

ternativt fyrfältsväg) mellan Stockholm och Göteborg.
► Kommunen anser att E18 bör byggas ut till motorväg (alter-

nativt fyrfältsväg) mellan Örebro och Karlstad.
► Kommunen anser att RV26 bör byggas ut till mötessepare-

Gångna tiders kollektivtraﬁk i vinterdvala: m/s Marianne i Otterbäcken
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rad landsväg mellan Kristinehamn och Jönköping.
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9.2 Järnvägstrafik
Aktörer
Traﬁkverket är den myndighet som ansvarar för järnvägen i Sverige. Det innebär att verket bl.a. ansvarar för
drift och förvaltning av statens spåranläggningar, samordnar den lokala, regionala och interregionala järnvägstraﬁken samt ger stöd till forskning och utveckling inom
järnvägsområdet.
Traﬁkverkets sektorsansvar innebär att Traﬁkverket
har ett samlat ansvar för att järnvägssektorn ut vecklas i
enlighet med de transportpolitiska målen. Traﬁkverket
ska dessutom vara samlande, stödjande och pådrivande i
förhållande till övriga berörda parter.
Järnvägssektorn har även ett uppdrag att – i samverkan med andra transportslag – erbjuda resenärer och
godtransportkunder prisvärda, pålitliga och miljöanpassade transporter.
Traﬁkverket sköter inte tågtraﬁken utan banorna
traﬁkeras av olika tågbolag.
Kinnekullebanan traﬁkeras av Connex AB som kör
på uppdrag av Västtraﬁk. Stambanan traﬁkeras av SJ,
som emellertid inte har några stationer eller hållplatser
inom Gullspångs kommun. Terminaler för godstraﬁk
via järnväg saknas, men specialtransporter kan ordnas
till bl.a. Hova och Gårdsjö genom speditionsbolag som
GreenCargo.

or med tågtraﬁk inom planlagt område (dvs. Hova och
Gårdsjö) är inhägnade för att förhindra att t.ex. barn
och husdjur skadas eller förolyckas. Enligt 12 § lagen
(1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. framgår att kommunen ska stå för 90  av kostnaden för
»anordnande, tillsyn och underhåll« och resten av järnvägsinnehavaren. Vid stations- eller bangårdsområde ska
kostnaden fördelas lika.
För bulleraspekter, se avsnitt 8.6. För skyddsavstånd
med avseende på farligt gods, se 8.12. För stambanans
status som riksintresse, se avsnitt 6.4. För kollektivtraﬁk, se avsnitt 9.4.

Ställningstagande
► Torvedsbanan och NBJ-banan ska bevaras i kommunal

ägo. Dressintraﬁken på Torvedsbanan bör bevaras och om
möjligt utvecklas.
► Kommunen ska verka för att alla korsningar med stambanan ska vara planskilda. När det gäller korsningen i Gårdsjö framstår detta som särskilt angeläget. Kommunen ska
verka för att alla korsningar med Kinnekullebanan ska förses med bommar.
► Kommunen anser att Kinnekullebanan ska elektriﬁeras.
► Lov för ny bebyggelse utanför detaljplan skall inte medges
inom 50 m från med tåg traﬁkerade järnvägar.
► Kommunen ska verka för att järnvägsområdet inom planlagt område inhägnas.

Banor
Utöver stambanan och Kinnekullebanan ﬁnns även Torvedsbanan och NBJ-banan. På de två sistnämnda banorna har traﬁken numera upphört och liksom Kinnekullebanan är de inte elektriﬁerade.
Torvedsbanan mellan Gullspång och anslutningen
till Kinnekullebanan är nedlagd och kommunen har
nyttjanderätten. På banan förekommer idag dressintraﬁk för turister i kommunens regi.
Även NBJ-banan (Nora Bergslags järnväg) mellan
Otterbäcken och Degerfors är nedlagd och banan har
numera kommunalt huvudmannaskap. Sträckan Otterbäcken – Gullspång är sedan 2002 uppriven och ersatt
med cykelväg. Viss dressintraﬁk förekommer på återstående delar.

Säkerhetsaspekter
Idag återstår endast ett fåtal övergångar utmed stambanan som inte är planskilda. En av dessa korsningar ﬁnns
i Gårdsjö. Korsningen medför risk för att olyckor ska
uppstå, vilket inverkar menligt på säkerheten för tågoch korsande biltraﬁk. Dåvarande Banverket och Vägverket haft ambitionen att denna korsning ska byggas
om till en planskild korsning, men dessa planer har f.n.
(2011) låg prioritet hos Traﬁkverket.
Utmed Kinnekullebanan ﬁnns även ﬂera obevakade
järnvägsövergångar (dvs. korsningen sak nar bommar).
Även detta medför en förhöjd olycksrisk.
Vidare är det angeläget att samtliga järnvägssträck-
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9.3 Vägtrafik
Aktörer
Det allmänna vägnätet förvaltas av Traﬁkverket. Vägnätet inom planlagt område förvaltas vanligtvis av den
kommunala organisationen med undantag av de allmänna vägar som ﬁnns inom planlagt område. Enskilda
vägar, dvs. en väg som varken är allmän väg eller eller
kommunal gata, förvaltas vanligen av en vägsamfällighet, där fastighetsägarna i området har andelar som
motsvarar mark innehavet. I vissa fall ingår kommunen i
dessa vägsamfälligheter i egenskap av fastighetsägare.

Allmänna vägar
Översiktsplanen redovisar samtliga allmänna vägar. Vid
bygglovprövning nära allmän väg ska buller (enligt avsnitt 8.6) och andra olägenheter beaktas. För anvisade
transportleder för farligt gods gäller särskilda avstånd
(avsnitt 8.12). Några av vägarna har status av riksintresse,
vilket innebär att särskild hänsyn ska iakttas vid närliggande byggprojekt (avsnitt 6.4).
Enligt Väglagen får inte byggnader uppföras eller
tillbyggnader göras utan Länsstyrelsens tillstånd inom
12 m från vägområdet. Inte heller andra anläggningar
får uppföras eller andra åtgärder utföras som kan inverka menligt på traﬁksäkerheten. Utmed RV26 och E20
är avståndet utökat till 30 m. I vägområdet inkluderas
förutom körbanan och vägrenar även tillhörande diken,
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slänter, skärningar, viltstängsel och andra anordningar
som hör till vägen.
Prövning av bygglov och förhandsbesked inom berörda områden ska även föregås av samråd med Traﬁkverket.
Vid anläggande av ny utfart eller ändring av beﬁntlig
utfart till allmän väg krävs Traﬁk verkets tillstånd. För
de större allmänna vägarna gäller stor restriktivitet mot
nya utfarter, och i allmänhet krävs goda sikt- och lutningsförhållanden för att nya utfarter ska medges.
Vissa allmänna vägar har utpekats som »primära
transportvägar för farligt gods«, se avsnitt 8.12.

Enskilda vägar
Tidigare reglerades vägar av den numera upphävda lagen om enskilda vägar (EVL) och där reglerades bl.a.
byggande av väg, vägunderhåll och vinterväghållning. I
syfte att förenkla regelverket upphävdes denna lag 1997
och enskilda vägar betraktas numera som s.k. gemensamhetsanläggningar inrättade enligt anläggningslagen.
En sådan gemensamhetsanläggning – som även kan avse
andra typer av anläggningar, t.ex. bryggor eller vattentäkter – får inrättas om den är gemensam för ﬂera fastigheter och tillgodoser ändamål som är av stadigvarande
betydelse för dem. Enskilda vägar i form av gemensam-
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Bet.
R 27 U
R 85 U
R 100 U
R 148 U
R 149 U
R 245 U
R329 U
R 331 U
R 332 U
R 394 U
R 395 U
R 462 U
R 463 U
R 481 U
R 542 U
R 552 U
R 580 U
R 581 U
R 679 U
R 680 U
R 755 U
R 756 U

Namn
Delebäck-Borgnäs-Ribbingsfors vsf
Backa-Torps vsf
Rustningstorps vsf
Råglanda-Hesslebergs vsf 1
Otterbergets smf
Haddåna vsf 2
Sandbräckan-E3 vsf
Bäckviken-Älvstorps-Flenstads vsf 2
Himmelsberg-L:a Årås vsf
Åsebolets smf 2
Fagerlid-Nyängens vsf
Älgarås-Gunneruds vsf 1
Herrängsområdes vsf 1
Årås-V:a Eketorps vsf
Runnäs smf
Vattenbergs vsf
Åsteruds vsf
Torpa vsf
Nockeruds vsf
Storkila nya vsf
Bjärke vsf
Björtorps vsf

hetsanläggningar kan inrättas både inom och utom detaljplanelagt område.
Som redan nämnts förvaltas enskilda vägar vanligen
av en vägsamfällighet, där fastighetsägarna i området
har andelar som motsvarar mark innehavet. Dessa regleras enligt lagen om förvaltning av samfälligheter.
För vissa enskilda vägar utgår statsbidrag och kommunala bidrag. Hur stor del av driften som bekostas av
bidrag beror på traﬁkmängd, betjäningsområde o.s.v.
Dessa vägar redovisas på vidstående karta.
Gullspångs kommun har sedan länge lämnat ett frivilligt stöd till enskilda vägsamfälligheter för att utjämna skillnaden mellan de bebyggelseområden där kommunen enligt lag är skyldig att sköta väghållningen respektive de områden där sådan skyldighet inte ﬁnns.
Kommunallagen medför inga hinder i detta avseende, så
länge den har ett tydligt allmänintresse.
För vissa enskilda vägar har Länsstyrelsen förordnat
enligt 100 § lag om enskilda vägar att det inte utan Länsstyrelsens tillstånd får »uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas
andra sådana åtgärder som kan inverka menligt på traﬁksäkerheten« inom 12 meter från vägen. Detta gäller
numera som ett förordnande med motsvarande innehåll
enligt 56 § anläggningslagen.

Bet.
R 757 U
R 807 U
R 920 U
R 921 U
R 1003 U
R 1004 U
R 1033 U
R 1067 U
R 1115 U
R 1164 U
R 1202 U
R 1207 U
R 1208 U
R 1226 U
R 1248 U
R 1273 U
R 1390 U
R 1391 U
R 1413 U
R 1418 U
R 1557 U
R 1559 U

Namn
Smedstorps vsf
Bondetorps smf
Gårdsjö vägförening 3
Gastorps vsf
Hult-Barrebackens vsf
Flenstad-Vasabrotorps vsf
Hässlebergs-Bramsgårdens vsf
Finkila vsf 2
Väggetorps vsf
Brushults vsf 2
Kärr-Hjulstanäs vsf
Bårtorp-Prästkila vsf
Bråta vsf
Gunnarstorp-Otterbäckens vsf
Vallsjön-Björkängs vsf
Barrebacken-Torsvids vsf
Gullspångs kommuns väg
Gårdsjö-Skogstorps vsf
Torkelsvikens vsf
Pjungserud-Åsebolets smf
Himmelsbergs smf 1
Källtorps smf

1) Fortsätter in i annan kommun 2) Byggnadsfritt avstånd
3) Redovisas inte på kartan
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Allmänna vägar, enskilda vägar och
enskilda vägar med byggnadsfritt avstånd

9

Allmän väg
Enskild väg med statsbidrag
Enskild väg med statsbidrag och förordnande enligt 100 § lag om enskilda vägar
Brytpunkt där två enskilda vägar möts (redovisas i klargörande syfte på ett begränsat antal platser)
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Nollvisionen

Trafikflöden

Sverige har i ett internationellt perspektiv kommit långt
i sitt traﬁksäkerhetsarbete. Med sina 2,9 dödade per
100 000 invånare (år 2010) har Sverige ett av de säkraste
vägtransportsystemen i världen. Trots denna framgång
framstår vägtransportsystemet i förhållande till andra
transportslag som ett av de farligaste tekniska system
som mänskligheten har skapat. Riksdagen har tydligt
uttryckt att detta är oacceptabelt och hösten 1997 beslutade Riksdagen om en ny inriktning på traﬁksäkerhetsarbetet, den så kallade nollvisionen.
Visionens namn är sprunget ur målsättningen att
ingen ska dödas i traﬁken. Traﬁkolyckor i sig är dock
inget problem ur ett nollvisionsperspektiv, utan nollvisionen syftar på att vägtransportsystemet ska utformas
så att människor vid eventuella olyckor inte utsätts för
mer rörelseenergi än vad människan tål.
Nollvisionen innebär att stora resurser för närvarande satsas på traﬁksäkerhetsfrämjande åtgärder, som
att rensa sidoområdet från »hårda« hinder, sätta upp
mitträcken som förhindrar mötesolyckor etc. I visionen
ingår även attitydskapande traﬁksäkerhetsarbete genom
alkoholinformation till ungdomar m.m.

Traﬁkverket mäter regelbundet traﬁkintensiteten på de
allmänna vägarna. De traﬁkﬂöden som ﬁnns uppmätta
för Gullspångs kommun redovisas på kartan på sidan
105. Kartan redovisar årsdygnstraﬁken (ÅDT), d.v.s. hur
många fordon som kan förväntas passera i genomsnitt
per dygn. Traﬁken varierar dock avsevärt under året. På
mätpunkten utanför Hova uppgår ÅDT till ca 6200 fordon (varav 1390 tunga fordon). Under sommarperioden
passerar här nästan 10000 fordon per dygn medan det
endast är 4000 fordon som passerar i slutet av året (avser
2002). Naturligtvis varierar traﬁkintensiteten även över
dygnet.
Av kartan framgår att sträckan mellan Hova och
kommungränsen mot Mariestad är relativt hårt traﬁkerad, medan traﬁken är betydligt glesare norr om Hova.
Det bör dock noteras att statistiken är behäftad med
viss osäkerhet eftersom ÅDT härrör från korta mätperioder som sedan extrapoleras genom statistiska beräkningar.

Trafikolyckor
Kartan på sidan 105 redovisar de platser i kommunen där
olyckor med personskada och/eller dödsfall har inträffat under åren 1993-2003. Viltolyckor och olyckor utan
personskada ﬁnns således inte redovisade i underlaget.
Uppgifterna härstammar från Traﬁkverkets olycksdatabas och omfattar enbart det allmänna vägnätet.
Även om olycksförekomsten på de drabbade vägsträckorna måste vägas mot traﬁkintensiteten så är det
relativt lätt att utifrån kartunderlaget identiﬁera de vägsträckor i kommunen som är farligast. Att E20 genom
kommunen och att RV26 vid Gullspång är två olycksdrabbade vägsträckor är dock känt sedan tidigare.
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Viltstängsel
Sverige är ett av de länder som har störst problem med
viltolyckor. Dåvarande Vägverket har genom Region
Norr inventerat och analyserat eﬀekten av olika metoder
som syftar till att minska antalet viltolyckor.
I projektet drar man slutsatsen att viltstängsel förefaller vara eﬀektivast, men först när de kombineras dels
med över- och undergångar, dels med anordningar som
tillåter viltet på »fel« sida stängslet att snabbt hitta ut.
Dock är viltstängsel inte särskilt eﬀektivt om avsikten är att reducera antalet dödade eller svårt skadade i
traﬁken, för då ﬁnns det andra åtgärder som ger större
eﬀekter per investerad krona. Stängslade sträckor eliminerar risken för viltolyckor med ca 80 , men förmår
alltså inte att ta bort risken helt.

Kommunikationer

Trafikmängder, trafikolyckor och kulturhistoriskt värdefulla vägar

9

Trafikolycka med dödlig utgång
Trafikolycka med
svårt skadad(e)
Trafikolycka med lindrigt skadad(e)

Kulturhistoriskt värdefull väg, klass I

Mätpunkt för ÅDT och antalet fordon

Kulturhistoriskt värdefull väg, klass III
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Vägprojekt
Det ﬁnns ﬂera planer på nya vägsträckningar inom kommunen. Dessa redovisas nedan.
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Möjlig sträckning av ny bro för
E20 över Hovaån, principskiss
från förstudien
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E20
Funderingar på att bygga ut E20 till motorväg eller fyrfältsväg har funnits länge. En ny lokaliseringsplan utarbetades under 1993 där dåvarande Vägverket föreslog att
dra vägen i en ny sträckning norr om nuvarande läge (se
avsnitt 14.3). Området överensstämmer i stort sett med
det utbyggnadsområde som ﬁnns reserverat i ÖP92.
Som nämndes ovan innebär arbetet med nollvisionen att det beﬁntliga vägnätet ses över och att traﬁksäkerhetshöjande åtgärder utförs. Detta medför att det
sannolikt kommer att ta lång tid innan E20 byggs ut i
en ny sträck ning, sannolikt väsentligt längre än den tid
som Vision 2020 är tänkt att gälla.
Traﬁkverket planerar f.n. (2011) omfattande förbättringar i beﬁntlig sträckning utmed E20, bl.a. ska delar
av vägen byggas om till s.k. 2+1-väg. Etappen ﬁnns med i
den nationella planen för transportsystemet med planerad byggstart 2016-2018. Inom ramen för ombyggnaden
föreslås att bron över Hovaån ska ersättas med en ny bro,
bl.a. eftersom den nuvarande bron är i dåligt skick men
även för att minska intrånget i naturmiljön och reducera
störningarna för vägtraﬁken under byggnationen.
Även korsningen med väg 200 är en känslig punkt,
eftersom många olyckor har skett i denna korsning. Här
föreslås en ny cirkulationsplats eller en planskild korsning. Vidare anges som ett alternativ att E20 får en ny
sträckning mellan Hova och avfarten till Fagerlid. Därigenom skulle vägen bli bättre ur traﬁksäkerhetssyn-

Föreslagen ny sträckning av E20 söder om Hova (streckad linje)
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Principskiss för ev. cirkulation mellan E20 och väg 200 i Hova

Kommunikationer

punkt, huvudsakligen till följd av att
ett antal farliga utfarter kan byggas
bort.
Eftersom planeringsarbetet pågår f.n. (2011) kan den slutliga vägutformningen komma att avvika något
från här redovisade principskisser.
Väg 200
Dåvarande Vägverket tog 1997 fram
en fördjupad förstudie för en ny sträckning av väg 200 mellan Björkulla (i
Töreboda kommun) och Hova. Vägen utgör en viktig förbindelselänk
mellan östra Skövderegionen och
E20. Nuvarande vägsträcka har låg
standard jämfört med övriga delar av
vägen med lägre framkomlighet och
traﬁk säkerhet som följd. Den tunga
traﬁken har ökat kraftigt sedan två
vägportar med begränsad höjd söder
om Björkulla byggdes bort 1995-96.
Väg 200 är även problematisk ur
vattenskyddssynpunkt eftersom vägen passerar över Lokaåsen, ett problem som belystes i en förstudie upprättad år 2000 (se avsnitt 7.14).
Den nya vägen är tänkt att förläggas i en helt ny sträckning, väster om
den nuvarande vägens läge.
Projektet ﬁnns inte med i den nu
gällande regionala planen för transportinfrastruktur i Västra Götaland
2010-2021.
RV26
På kartskissen på nästa sida presenteras ett förslag till ny sträck ning för
RV26 mellan vägens anslutning med
väg 200 (alternativt norr om Bronserud) och avfarten till Gullspångs centrum.
Nuvarande sträckning har ett
stort antal utfarter från fastigheter
belägna utmed vägen. Vägens låga
standard medför även att hastigheten
är nedsatt till 70 respektive 50 km/
h. Förslaget till ny sträck ning medför att dessa farliga utfarter kan byggas bort.
En ny sträckning fordrar emellertid ett betydande utredningsarbete
för att avgöra om en alternativ sträckning är möjlig att genomföra.
Vägprojektet är »nytt« så till vida
att Traﬁkverket inte har gjort någon
förstudie. Inte heller ﬁnns projektet

Hova

9
Älgarås

Kartan visar nuvarande väg 200 och förslag till ny sträckning (streckad röd linje)
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med i den nationell planen för transportsystemet 2010-2021.
Frågan bör därför utredas ytterligare i samband med att den
regionala infrastrukturplanen för Västra Götaland revideras.
För bullerskyddsåtgärder vid Otterbäcken och Stranden,
se avsnitt 8.6.

Gång- och cykeltrafik

9

1997 genomförde kommunen tillsammans med dåvarande
Vägverket en analys över gång- och cykelstråk inom kommunen. Huvuddelen av de nya GC-banor som förelås i analysen är lokaliserade inom tätorterna. Dessa behandlas inte i
denna plan, utan kommer att behandlas i planerade fördjupningar av översiktsplanen.
På landsbygden fungerar ofta GC-traﬁken relativt väl utmed beﬁntliga vägar, och i dessa områden skulle kostnaden
för att anlägga nya GC-banor vida överstiga nyttan. Här bör
istället åtgärder vidtas i samband med eventuella ombyggnader eller beläggningsarbeten som gör att GC-traﬁken bättre
kan samspela med motorfordonstraﬁken, t.ex. genom hastighetsreducerande åtgärder och breddning av vägrenar.
Arbete pågår inom kommunen för att koppla samman
Gullspång och Otterbäcken med en GC-väg på den gamla banvallen och denna GC-väg är idag färdigställd mellan
Gullspång och motellet i Otterbäcken (2011).
Dåvarande Vägverket färdigställde 2008 en ny GC-väg
utmed Allmänna vägen i Otterbäcken. Kommunen avser att
bygga ut de delar som återstår mellan Otterbäcken och Askevik för att möjliggöra ett cykelstråk mellan Gullspång och
Sjötorp. Från Sjötorp ﬁnns sedan en cykelväg utmed Göta
Kanal som gör det möjligt att nå Västgötaleden, som i sin tur
sträcker sig hela vägen till Vänersborg.
Kommunen anser att satsningen mellan Askevik och Otterbäcken bör förlängas norrut för att möjliggöra en GC-väg
mellan Kristinehamn och Mariestad.
Nya GC-vägar utmed övriga större landsvägar skulle
sannolikt få en mycket begränsad användning varför kommunen f.n. bedömer att investeringskostnaderna inte motsvarar samhällsnyttan.

Gullspång

Kulturhistoriskt värdefulla vägar
Under 1997 färdigställde Länsstyrelsen och dåvarande Vägverket en inventering över kulturhistoriskt värdefulla vägar
i Skaraborg. Syftet med projektet var bl.a. att översiktligt
inventera och dokumentera kultur- och naturvärden som
är knutna till det mindre vägnätet i Skaraborgs län för att
kunna upprätta bevaranderekommendationer för framtida
drifts- och underhållsplaner.
Vägarna som har upptagits i förteckningen har indelats i
tre olika kategorier, där klass I-vägar är av högsta värde.
I Gullspångs kommun ﬁnns två vägar som vid inventeringen har bedömts som klass I-vägar: dels by vägssystemet i Södra Råda (uppdelad på den allmänna Väg 3004
och den enskilda grusvägen R85U), dels byvägen i Bråta mellan Postgården och Bjärke (enskild väg R1208U). Dessutom
har två vägar bedömts som klass III-vägar, närmare bestämt
vägen mellan Midskog och Håttorp i Mariestads kommun
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Motellet

Nuvarande RV26 och förslag till ny sträckning (streckad linje)
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(allmän väg 993) och väg 200 på sträckan mellan Hova
och Björkulla i Töreboda kommun.
Samråd skall alltid ske med Traﬁkverket och Länsstyrelsen vid förändring av vägar.

Ställningstagande
Allmänt
► Kommunen anser att statsbidrag bör utgå för traﬁksäker-

hetshöjande åtgärder på det enskilda vägnätet.
► Bebyggelse, anläggningar, täktverksamhet eller andra åt-

gärder som kan förhindra eller försvåra tillkomsten av ny
planerad väg ska inte tillåtas.
Nollvisionen
► Kommunen ska verka för att genomföra traﬁksäkerhets-

höjande åtgärder inom det kommunala vägnätet för att
förverkliga nollvisionens mål.

RV26
► Kommunen ska verka för att RV26 förses med stigningsfält i

södergående körriktning vid anslutningen till väg 200 i Otterbäcken, eftersom tunga fordon från väg 200 och Otterbäckens hamn respektive Vänerply AB har svårt att accelerera efter stopplikten vid motellet.
► Kommunen ska verka för att RV26 ska förses med körfält
för vänstersvängande traﬁk, att en cirkulationsplats byggs
eller att andra traﬁksäkerhetshöjande åtgärder vidtas vid
anslutningen till väg 200 i Otterbäcken (traﬁksäkerhetsåtgärder i korsningen ﬁnns med i Traﬁkverkets åtgärdsplan).
► Kommunen ska verka för att RV26 ska förses med en cirkulationsplats vid Gullspångs tätort.
► Kommunen ska verka för att Traﬁkverket på sikt ska ge
RV26 en ny sträckning (reservat B18d, avsnitt 14.3) förbi
Gullspång parallellt med den gamla järnvägen, eftersom
dagens sträckning mellan Bronserud och Gullspångs tätort
medför buller och hög olycksrisk genom beﬁntliga skymda
utfarter.

Viltstängsel
► Kommunen anser att E20, RV26 och väg 200 ska förses med

viltstängsel och att passager för vilt anläggs där så är möjligt.
► Kommunen ska verka för att åtgärder genomförs som möjliggör en säker passage för bl.a. groddjur vid våtmarken
mellan Barrebacken och Stenbrotorp, t.ex. att större vägtrummor anläggs under vägen.
Gång- och cykeltraﬁk
► Kommunen ska tillsammans med Traﬁkverket förlänga

GC-vägen mellan Gullspång och Otterbäcken till Barfoten.
► Kommunen ska verka för att Mariestad och Kristinehamn
binds samman med en GC-väg.
E20

Kulturhistoriskt värdefulla vägar
► Kommunen ska verka för att Klass I-vägar ska bevaras. För

dessa ska gälla att inga åtgärder som kan medföra förändringar av vägens egenskaper och särdrag, inklusive vägkroppens utseende, tillåts. Klass I-grusvägar ska bibehållas som
grusvägar så långt det är möjligt. Beläggning bör endast
övervägas under förutsättning att åtgärden inte innebär
förändring av vägkroppens höjd och bredd. Underhåll skasyfta till att bevara vägens egenskaper och särdrag. Vägområdet ska skyddas från åtgärder som kan ha negativ inverkan på vägens karaktär. Värdefulla objekt i vägområdet bevaras.
► Kommunen ska verka för att Klass III-vägar endast utsätts
för varsamma vägombyggnader och att genuina äldre dragningar och passager värnas. Hänsyn och varsamhet ska visas
vägens, vägområdets och väglandskapets särdrag.

► Kommunen ska verka för att E20 byggs ut till motorväg el-

ler fyrfältsväg i markerat reservat (B18a, se avsnitt 14.3).
Även om resurser sannolikt saknas för att bygga ut E20
under planperioden anser kommunen att utbyggnaden är
viktig. Kommunen anser därför att det är nödvändigt att
skydda vägreservatet inför framtiden för att undvika att
utbyggnaden försvåras genom tillkommande bebyggelse.
► Tills utbyggnaden genomförs bör traﬁksäkerhetshöjande åtgärder utföras i beﬁntlig sträckning. Kommunen ställer sig
positiv till de åtgärder som föreslås i upprättad förstudie,
inklusive ny sträckning enligt B18c (se avsnitt 14.3).
Väg 200
► Kommunen ska verka för att väg 200 byggs ut i föreslagen

sträckning mellan Hova och Björkulla (B18b, se 14.3).
► Kommunen anser att Traﬁkverket skyndsamt måste utfö-

ra skyddsåtgärder runt nuvarande sträckning av väg 200
för att förhindra skador på den kommunala vattentäkten
– och därigenom hindra att både Hovas och Älgarås enda
vattenförsörjning slås ut – i händelse av en olycka med utsläpp av olja eller annan för miljön farlig vara (se 7.14).

9.4 Kollektivtrafik
Aktörer
Västtraﬁk ombesörjer kollektivtraﬁken inom Gullspångs
kommun och mellan kommunerna i Västra Götalandsregionen. Swebus traﬁkerar även kommunen med långfärdsbussar. Till viss del bidrar kommunen med ﬁnansieringen av den lokala kollektivtraﬁken.
I den traﬁk försörjningsplan som Västtraﬁk årligen
antar ska bl.a. åtgärder för handikappanpassning av traﬁken redovisas. Kommunen anger de mest angelägna
anpassningsbehoven inom kommunens område.
Västtraﬁk ansvarar för driften av kollektivtraﬁkens
infrastrukturanläggningar, t.ex. stationer och hållplatser. Infrastrukturfrågor har organiserats i en särskild avdelning hos Västtraﬁks moderbolag.
Även den enskilde är aktör inom kollektivtraﬁken.
Genom att minimera det egna bilresandet och istället
färdas på ett miljövänligare sätt skapas förutsättningar
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för en långsiktigt hållbar utveckling.
Även samåkning är en form av kollektivtraﬁk. För
att bl.a. underlätta samåkning har Traﬁkverket och
Västtraﬁk m.ﬂ. startat hemsidan www.traﬁken.nu.

Jämställdhet i trafikplaneringen

9

Färdtjänst
Den som är bosatt i kommunen är berättigad till färdtjänst om vederbörande har avsevärda svårigheter att
använda allmänna kommunikationer på grund av varaktigt handikapp. Färdtjänsten är ett komplement till
lokaltraﬁken och förutsätter att socialnämnden beviljar
färdtjänst. Den enskilde betalar enligt en fastställd taxa.
Resterande del står kommunen för.

Kvinnor använder bil i lägre utsträckning än män och
är sålunda i högre grad beroende av en välfungerande
kollektivtraﬁk. Goda möjligheter till studie- och arbetspendling utjämnar sålunda skillnaderna mellan könen i
fråga om möjligheter att arbeta på annan ort.

► Kommunen ska verka för att väderskydd byggs vid frekven-

Pendelparkering

► Kommunen ska verka för att kollektivtraﬁken kan använ-

För att underlätta bytet mellan egen bil och kollektivtraﬁk ﬁnns pendelparkeringar vid bussterminalen i Gullspång (26 platser) och på torget i Hova (6 platser). F.n.
(2011) utreds möjligheten att anordna pendelparkering i
anslutning till Badängsparken i Otterbäcken.

das av ﬂer, genom t.ex. tätare avgångar och subventionerade
avgångar (avsnitt 5.4).
► Kommunen ska verka för att möjligheterna till arbetspendling till Kristinehamn förbättras.
► Kommunen anser att det är angeläget att möjligheterna till
arbets- och studiependling i Örebro bibehålls och förbättras.
► Kommunen ska verka för en bättre samordning av tidtabellerna över länsgränserna.
► Kommunen ska verka för en bättre samordning av taxorna
över länsgränserna.

Ställningstagande
terade hållplatser.

Närtrafik
De kommuninvånare som inte har acceptabel tillgång
till vanlig kollektivtraﬁk hänvisas till s.k. närtraﬁk. Två
dagar i veckan, f.n. tisdagar och fredagar, ﬁnns möjlighet till tur- och returresor till Gullspång, Hova, Gårdsjö, Otterbäcken och Skagersvik.
Turerna prissätts enligt Västtraﬁks ordinarie zontaxor. Beställning av resa sker senast två timmar innan avgång.

Reguljär linjetrafik år 2011
Swebus Express långfärdsbussar
Västtraﬁks landsbygdstraﬁk

Värmlandstraﬁks landsbygdstraﬁk
Tågtraﬁk på Kinnekullebanan
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Linje 801
Linje 839
Linje 501
Linje 502
Linje 512
Linje 520
Linje 503
Linje 63

Göteborg-Örebro (hpl i Hova)
Jönköping-Karlstad (hpl i Otterbäcken och Gullspång)
Hova-Töreboda
Gullspång-Mariestad
Gårdsjö-Hova-Mariestad
Gullspång-Hova-Gårdsjö
Gullspång-Kristinehamn
Göteborg-Herrljunga-Hova-Gårdsjö-Hallsberg-Örebro

Kommunikationer

9.5 Sjöfart
Otterbäckens hamn
Gullspångs kommun äger 13,1  av aktierna i Vänerhamn AB, som bl.a. äger och förvaltar hamnen i Otterbäcken. Kajlängden i Otterbäcken är totalt 600 m och
till hamnen hör bl.a. 100 000 m2 asfalterade upplagsytor
och 7 000 m2 hamnmagasin. Under 2007 omsattes ca
340 000 ton i hamnen där största enskilda godsslaget
är zinkslig följt av glasskärv och blyslig. Otterbäckens
hamn har tidigare fungerat som oljehamn, men för närvarande (2011) förekommer ingen sådan traﬁk.

Framtidsutsikter
Ambitionen att gynna järnvägstraﬁken nationellt kan
medföra minskad konkurrenskraft hos insjö- och kustsjöfarten. Detta påverkar direkt vänersjöfarten och besluten hos det fåtal stora transportköpare som utgör ryggraden i traﬁken. Vänersjöfarten är ständigt hotad, men det
ﬁnns också krafter – både regionalt och nationellt – som
verkar för att den skall fortleva. En viktig faktor är den
landbaserade infrastrukturen i hamnanläggningen, men
även i anslutande vägförbindelser. Båda är mycket kapitalintensiva och beroende av lokala, regionala och nationella beslut. En regional samsyn är därför av avgörande
betydelse för vänersjöfartens framtid.
För hamnens status som riksintresse, se avsnitt 6.5.
För sjöfarten som miljörisk, se avsnitt 8.7.
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Ställningstagande
► Kommunen anser att vänersjöfarten är viktig för regionen.

Kommunen ska därför verka för en positiv utveckling för
sjöfarten och hamnen i Otterbäcken.

9.6 Tele- och datakommunikation
IT-trafik
Det senaste decenniet har inneburit en enorm utveckling för datakommunikation. Sedan några år tillbaka är
förbindelser till internet tillgängligt också för den enskilde. Sannolikt är utvecklingen på detta område ännu
bara i sin linda, vilket kommer att ställa betydligt större
krav på kapacitet och tillgänglighet i framtiden.
Svenska Kraftnät har fått statens uppdrag att koppla
samman alla huvudorter i Sveriges kommuner med ett
ﬁberkabelnät. På sikt kommer sannolikt merparten av
all traﬁk att ske via ﬁberkabel, eftersom denna teknik erbjuder mycket hög kapacitet. Utvecklingen pekar också
mot att samma infrastruktur kommer att användas för
alla slags förbindelser, oavsett om det är data- eller teletraﬁk.
Kommunen äger tillsammans med CSIT AB och
Mariestads och Töreboda kommuner bolaget VadsboNet AB som driver ett bredbandsnät i de tre kommunerna för att därigenom ge företag och privatpersoner möjlighet till en fast uppkoppling mot Internet.

Bredband saknas idag i telestationerna i Delebäck,
Smedsbolet och Siggarud. Bredband kan där bara erbjudas via satellit och i vissa fall via 3G-telefoni.

Teletrafik
Under 2008 uppmärksammades att TeliaSonera AB för
vissa områden har slutat att förnya koppartråden i accessnätet när denna behöver ersättas. Istället vill bolaget
ersätta den fasta telefonen med s.k. fastmobiler.
Post- och telestyrelsen utreder f.n. hur tillgången till
telefoni ska hanteras på längre sikt på landsbygden.

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att det ﬁnns tillgång till bredband

för alla fastboende inom kommunen.
► Kommunen anser att det är angeläget att accessnätet under-

hålls och förnyas vid behov och att s.k. fastmobil inte är ett
accetabelt alternativ till fast telefon.
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