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INLEDNING1

10.409 1990 föreTisdagen den januari utbröt brand på det finländskastrax en

SallySally Albatross, gick i trafik för rederiet Line AB. Far-kryssningsfartyget som

Finnboda Branden uppkomlåg i docka vid Varv. i samband med skårnings-tyget

i däck 4 och spred sig efter hand i fartyget.och svetsningsarbeten

SOS-centralenFinnboda ligger i Nacka kommun. larmade enligt larmplanen ut styr-

räddningstjänsten i kommunenkan i beredskap hos och ambulans. Jourhavandeen

förbrandingenjören, är räddningstjänsten i bl.a. Nacka ochen gemensam resurssom

Stockholms Somkommuner, ledde räddningsarbetet. deltog 50-tal brand-mest ett

Stockholmsräddningsbefäl från Nacka ochoch kommuner i insatsen.män

Släckningsarbetet pågick i nästan dygn med insatta. Maskinrummettre stora resurser

och bottentankarna de enda kundedelarna fartyget räddas från branden.somvar av

förFara för livet förelåg tiotal de ombordvarande under den första timmen ef-ett av

utbrott. Genombrandens åtgärder i första hand personal kundeter varvets samt-av

räddnings-liga emellertid räddas. Några brandmän fick lättare brännskador under

arbetet.

Rederiet och dess försäkringsgivare har begärt ersättning från förägarevarvets

skadorna på fartyget. Skadeståndsanspråken uppgår till 550omkring milj. kronor.

Dockan fartyget låg i skadades 2för milj. kronor.som ca

Kostnaderna för räddningsarbetet har beräknats till omkring 2 milj. kronor.



10

i1x

å

v

håler páombardvarande20 En del deBranden pågått omkring minuter.har i attav
någraräddningsstyrkan minuter tillDen första kommer varvet.utrymme. om i
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GENOMFÖRANDEUTREDNINGARBETETS2

händelsen.efter brandens utbrottnågon timmeunderrättadesKommissionen om

sigför orienteraomedelbartSwen Hultqvist besökteLedamoten varvet att om

ordförandepågick. Kommissionensräddningsarbetedetochbrandförloppet som

med anledningskulle inleda undersökningkommissionenbeslutade att avsenare

branden.

21försvarsdepartementet denförordnade chefen förkommissionenPå begäran av

Johan Appel-kommissionen departementssekreterareåt1990februari expertersom

Göte-iBillvik, räddningstjänstenavdelningschef Janförsvarsdepartementet,berg,

sjöfartsverket, räddningscheffartygsinspektör Ulf Hobro,dåvarande försteborg,

Clas Nordström sjö-Gävle, f.d. chefsjuristräddningstjänsten iLandén,Bengt samt

Landén harBillvik, Hobro ochStenmark, sjöfartsverket.Bengt-Eriksäkerhetsdirektör

bestått kommissionens ord-hararbetsgrupp, dessutomi särskildingått avsomen

iSwen dåvarande sekreteraren kom-Hultqvist,Carl G. Persson, ledamotenförande

Sven Rune Frid.Widebäck ochmissionen Ulf experten

räddnings-material branden ochsammanställt uppgifter detKommissionen har omur

Stockholm till förfogande. Kommissionen harställträddningstjänsten iarbetet som

ägdefrån sjöförklaringuppgifter i protokoll dendel och utnyttjatvidare tagit somav

Till29-31 1990 anledning branden.Stockholms januari medtingsrätt denvid avrum

hör också protokoll från de förhörkommissionen har förfogat överunderlaget som

Stockholmsochoch räddningstjänsten i Nackapersonal från rederietmed varvet,

den tek-i Nacka har hållit vid olika tillfällenpolismyndighetenkommuner samtsom

polismyndigheten har utarbetat.niska rapport som

överläggningarunder utredningsarbetets gång haftKommissionens arbetsgrupp har

räddningstjänsten i Nackaföreträdare för rederiet,andra kontakter medoch varvet,

SOS-centralen försäk-Stockholms polismyndigheten i Nacka, ochoch kommuner,

uppgifterkommissionen erhållit kompletterande hän-ringsgivare. Från dessa har om
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fartygetombord påvidförhållandenaochräddningsarbetet varvet,delseförloppet,

de båda kommunerna.iräddningstjänstenoch inom

använda begreppeti varvetregelkommerKommissionen rapporten att somsom

varvsområdetindustriområde, dvspå företagetsAB ochFinnbodabenämning på
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UNDERLAG3 TEKNISKT

3.1 Eagygg;

Åbo.Sally 1970-taletLine AB beställde i slutet nybygge på Wärtsiläs iettav varv

Fartyget byggdes passagerarbilfärja för trafik mellan Finland Sverige.och Köl-som

1979.sträckning ägde år Fartyget levererades år och fickett namnetrum senare

Saga.Viking

19601Pâ grund tidpunkten för kölsträckningen kom SOLASreglerna i gällaattav

Saga.för Viking När det gäller brandsäkerheten ombord följde fartygskonstruktionen

SOLAS 1974.emellertid bestämmelserna i Samma sak gäller brandskyddsutrust-

ningen. Fartyget besiktigades och godkändes i enlighet med brandsäkerhetsbestäm-

1974.melserna från är

1986Fartyget fick år Saly Albatross.namnet

l fartygsregistret finns bl.a. följande uppgifter fartygetom

Kassificeringssä/skap Det Norske Veritas-

Kassbeteckning Car MCDK1A1 Ferry A E0. lce 1A+ MV-

signabokstäver OIKU-

Hemort Mariehamn-

Registernummer 1270-

Dräktighet 15 179 835brutto, 7ton ton netto-

Längd 149,96 meter-

Bredd 25,49 meter-

Max djupgående 5,51 meter-

Maskineri 4 Pielstick 12 PC 2-5V, 19 14 kWst-

Fart 21,3 knop-

1 SOLAS International Convention for the Safety of Life Sea Konventionenat om
säkerheten för människoliv till sjöss.
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2 142FörLivräddningsredskap personer-

Ägare Sally AlbatrossPartrederiet-

passagerarfartyg,säkerhetscertifikat förhade vid tidpunkten för brandenFartyget

internationellt mätbrev.internationellt lastlinjecertifikat och

hori-hade dessutomindelat i huvudbrandzoner. DetvertikalaFartyget tre envar

2 +3 och bildäcknedre bildäck däck övrehuvudbrandzon två bildäckmedsontell o
med varandra via körramperna.4+5. Däcken stod förbindelseidäck öppen

både i sambandunder årens och modifierat fartygethade lopp byggtRederiet om -
1986 gjordes däck 4 5 tilloch i drift. Under årdockningar fartygetnärmed + omvar

in. Inred-och skotten täcktesutstållningslokal. På däcket lades heltäckningsmattaen

ombordverksamhet förekomlokalen varierade efter de olikainingen typer av som

2 +3 förrådsverksamhet. Någon brandav-Däck kom användas förpå fartyget. att

2 +3 4+5 utfördes inte däckenssektionering mellan däck och däck närskiljande an-

ändrades.vändning

m3h93på varderabrandpumpar brandpostnätet med kapacitetförDet fanns tre en

vattensprinklersystemvattenpelare. 2-5 skyddade90 Däckenvid ettmeter avvar

sektioner och utlöstessprinklerhuvuden. Systemet uppdelat på tiomed öppna var
m3h400 60vidPumpen för detta hade kapacitet påmanuellt. meter vat-system en

två de tio sektionerna medoch kunde samtidigt försörja de störstatenpelare av

släckvatten.

automatisk brandlarmanläggning med värmedetektorer ombord. An-Det fanns en

Centralappa-kompletterad med brandlarmknappar i fartyget.läggningen runtvar om

fannsför det automatiska brandlarmet installerad på bryggan och detraten var en

i maskinkontrollrummet. Förutsättningen för larmklockan skulle hörassidoapparat att

ioch kontrollrummet luckan till centralapparaten på brygganpå bryggan att varvar

berördastängd och de sektionerna inkopplade.

skyddat kolsyresprinkleranläggning.Maskinrummet var av en

3.1Figur visar fartyget Sally 2Albatross från sidan däck där branden bröt utsamt -



15

N

HI

n

i

z

nm

n

n

.

n

U
D

9
D

O
D
D

J..



16

Bilagadäck finns isamtligaovanifrân. Planer över-

Alch faA8Finnbodak inom3.2 ber dBr srnn

organisatign3.2.1 Fgjrgtagets

verkstadsföretag1 ombygg-fartygsreparationerutför samtFinnboda AB är ett som

ocksåför brandentidpunktensvarade vidFöretagetfartyg.underhållnader och av

anställdaAntaletbyggnadsföretag.industrier och ätåt andraverkstadsarbetenför

170.omkringvar

lyftkapa-Den harstorlekar. störstaflytdockor olikafemförfogarFinnboda över enav

32,5breddenl95 ochLängden28 000 ärpå meter.citet meterton.

använde företagetbyggnadsföretagochåt industrierverkstadstadsarbetenFör

slagkapacitet för olikaFinnboda hadesitt område.inomverkstädernautrustningen i

maskin-maskinbearbetning,framför allt plâtarbeten,verkstadsarbetentyngreav -
reparationerochombyggnader, underhållmonteringar,rörarbeten,tillverkning,

3.2.finns i figurvarvsomrâdetEn översikt över

Varvsverksamhetenisäkgrhgtsansvarggh3.2.2 Qrganisatign

försäljningschef.ombyggnader skerfartygsreparationer ochFörsäljning genom enav

och säker-informeras leverans-kundernaansvarig förbl.a. ocksåDenne är att om

hetsbestämmelser.

reparationsingenjörer. Uppgiften förfinns befattningarförsäljningschefenUnder som

reparations-blir genomförda. Varjereparationsarbetenatillidessa âr attattstort se

med ledning upprättadeobjektansvarig och skallkallarvad företagetingenjör är av

vidare samordnafartyg. Han skallför arbetena påutarbeta orderarbetsproram ett

ombord under tidenoch ordningför skydd, säkerhetbl.a. åtgärderarbetena som--
kunden får informationtill företrädare förvid ochfartyget befinner sig attvarvet se

sâkerhetsbestämmelser.varvetsom

produktionsverksamheten. Iproduktionschefen förInom företagsledningen svarar

1 Företaget är försatt i konkurs. Varvsverksamheten under ledningfortsätternumera
konkursförvaltaren. Verkstadsrörelsen nedlagd.ärav
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organiseradeffektivtproduktionsfunktionen årtilldetta ingår bl.a. attatt seansvar

enligt lagar och avtal.bedrivsskyddsverksamhetenbemannad ochoch att

Cheferna föroch funktioner.avdelningarantalproduktionschefenUnder sorterar ett

kanså arbetenautrustningoch till det finnsverksamhetendessa organiserar attser

avdelningen.denskyddsverksamheten inomförhörTill dettautföras. att egnasvara

ochavdelningarna Maskin rörSally Albatrossägde påVid de arbeten varrumsom

rörarbetenaChefen och planerarför Maskin rörberörda.Dockor ochoch svets om-

förkallas dockmästare,Chefen Dockor ochbord. för att svetsar-svets, svararsom

och brandsläckningsutrust-finns brandvakteroch till detbetena blir utförda attser

ning.

Dockor och ochställföreträdande chef inom avdelningenDockassistenten år svets

entreprenaderutomstående tjänsteravdelningens behovbl.a. för att avsvarar

brandvakter,dockassistentens uppgifter hörTillplaneras och organiseras. att utse

arbetsområdetinom detoch skyddsverksamhetför brandskydd egnaannansvara

fyller kraven på säkerhet enligt avtalskyddsarbetetill entreprenörernasoch attse

för funktionen plåt- ochFörsta förmannenochmellan entreprenörerna svets-varvet.

för arbetet planeras ochDockor ochinom avdelningenarbeten attsvets or-svarar

uppgifter. l ingår bl.a.avdelningen kan lösa sinaganiseras så attansvaretatt svara

för skyddsverksamheten inom det arbetsområdet och till arbetsplatsenattegna se

fyller kraven på säkerhet enligt gällande bestämmelser.

3.2.3 Brangskyggej vid varvet

Alarmeringa

För alarmering kommunens räddningskår använder telefoner och hjälp-varvetav en

telefon i kontorsbyggnaden. Genom hjälptelefonen har företaget direkt förbindelseen

till SOS-centralen.

Varvets arbetsledare använder bärbar kommunikationsradio för intern kommunika-

tion.

Det finns inget brandlarmsystem med bibrandskåp eller Iarmknappar inom varvsom-
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utrustningVarvet har inte heller installerat någon för varningslarm eller interntrådet.

brandlarm.

b Brandvattensystem

varvsområdet antal markbrandposter på s.k. åndledning,inom finns anslutenett en

vattenledningsnät. Varvet har också installerat tappställentill kommunens med

på kontorsbyggnaden vid huvudingången pånormalkopplingar i ochväggen en en-
2.den sida byggnaden åt dockavetterav som

brandvattenledning,På dockvallarna finns emellertid inte frostskyddad.årsomen

Brandmateriefärrád

Centralt varvsområdet harinom företaget brandmaterielförråd med brand- ochett

svetsbrandskydd. l förrådet finnsskyddsmateriel för olika handbrand-typer av

släckare, och smalslang, brandposthuvuden, brandpostnycklar, grenrör ochgrov-

Tillstrålrör. materielen hör vidare tåtslagenskärmar och glasfiberduk skall kun-som

användas för hindra spridning svetsgnistor och heta delar vid gasskârningattna av

och svetsning.

specialutrustning japanska bårar,finns också delbrandmaterielförrådetl enen -
övergångskopplingar för brand-ochför lyftkranar, tryckökningspumparpersonkorg

på fartyg.vattensystem

dl Beredskap med personal

finnas brand-Finnboda AB har antagit skall detEnligt de skyddsföreskrifter ensom

föreliggarisk för brand kan tänkasombord på fartyg ligger vid närvakt varvetsom

fö-enligtspecifikation. Brandvaktens arbetsledareenlighet med beställarensoch i -
brandvaktenskall informeraorganisationsplan det dockassistentenärretagets om-

brandbevakning.pågår arbete kräverdet somvar

med densamråd skerisker för brand skallmedför uppenbaraFör de arbeten som



20

reparationsingenjörenl skall avdelas för varjeEn brandvaktsamordningsansvarige

risker för brand.sådant med uppenbaraarbete

brandförman inom fö-har till uppgiftReparationsingenjören eller den att varasom

skall informera brand-dockassistentenorganisationsplanen detenligt ärretaget --
följandevakterna om

Åtgärder brandskaI vidtas vidsom

U middagsrastBevakning under
hartill arbetarnaBrandvakten skall gå närrast

till-arbetare skallåtervänt till arbetet och en
avdelas brandvakt;fälligt som

D arbetstidens slutBevakning efter

riskfyllda och kanEn avbryta arbeten hanbrandvakt har befogenheter att ansersom

tillkalla åtgärder fordras.arbetsbefäl vidtar de somsom

hade till uppgift brandvakt iEn vid avdelningen Dockor ochanställd attsvets vara

Sally Albatross.samband med arbetena på

Enligt lämnat vid förundersökningen skulle han gåuppgifter brandvakten harsom

ombord på fartyget och varakontrollera de hetarbetsplatser fannsochrunt som

observant Somså inte brand uppstod. brandvakt skulle han också till detatt attse

fanns för släckning och de fartyg låg vid fick färskvatten.vatten att varvetsom

Brandvakten erhöll i detta fall direktiv för arbetet från förste förmannen förnärmare

plåt- svetsarbeten inom avdelningen Dockoroch och svets.

verkskydd

Varvet har verkskydd 40-talpå Verkskyddetett bestårett personer. av en
verkskyddsledning, räddningsgrupp, samaritgrupp och teknisken en en grupp.

1 Enligt de ursprungligen föreskrifterna skulle samråd ske med skydds-antagna
ingenjören.Befattningen skyddsingenjör har emellertid utgått företagetssom ur egen
organisation. Enligt uppgift från företaget gäller kravet på samråd numera repara-
tionsingenjören.
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övningarUtbildning och

vecka.brandskyddskurs undergenomgåttbrandvakten harocharbetsledareEn enen

veckor. En rörläg-under tvåverkskyddskursgenomgåtthar ävenArbetsledaren en

brandskyddsutbildning.har ocksåvid företagetgare

årbefälsövning1985 ochägde årpersonalverkskyddsövning medEn envarvets rum

Vid1982 1985.ochhandbrandsläckare årenanvändningövade1987. Personalen av

vidpersonalfortfarandedetSally fannsAlbatross varvetbranden påför somtiden

handbrandsläckare.medövningardeltagit i dessahade

Stockholms kommunerNacka ochiRäddnin3.3

3.3.1 Nacka kommun

Inledningal

62 000 invånare.Stockholm med omkringtillgrannkommunkommunNacka är en

liggeri de delar kommunendominerarbebyggelsenDen höga och täta somav

vanliga.och villorflerbostadshus ärStockholm. Lägrenärmast annars

också hari kommunen,industrier och andra företagantalfinnsDet ensomett stort

lokaltrafikjärnväg.ochsamhällsservice, flera motorvägarallsidig en

organisationFörvaltningensbl

brandingenjörer ochtvåräddningschefenoch stfräddningschefenUnder ensvarar

ock-arbetarBrandingenjörernaverksamheten.förebyggandeför denbrandinspektör

materielfrågor.utbildning ochräddningstjänstplanering,så med

särskildpersonalfrågor. Enansvarig för handläggningenStf räddningschefen är av

övningsverksamhet.utbildnings- ochräddningskårensförutbildningsledare svarar

verksamhetFörebyggande

brandsyne-1989 förteckningen överunder år översynslutfördeFörvaltningen aven

brand-har fåttobjektenhar ochEn förteckning upprättatsobjekt i kommunen. ny
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synefrister enligt råddningsverkets föreskrifter Genomgången haroch allmänna råd.

300160 två-årsobjekt och fyra-årsobjekt.resultat 15 ett-årsobjekt,följandegett

granskning bygglovhandlingar.Fortlöpande sker också aven

tillämpar för sin verksamhet skall förvalt-Enligt målstyrning kommunenden som

förteckningen andra besikt-ningen utföra brandsyner enligt den gällande görasamt

Senast 1991 utförtsanläggningar. under år skall brandsyn haningar i byggnader och

vid samtliga brandsyneobjekt i kommunen.

Råddningskárd

räddningskåren iFöljande mål gäller för kommunen

10Râddningsstyrkan skall uppfylla kraven på insatstider i kommunen högst1 -
20 minuterminuter för I-bebyggelse bl.a. centrumområden och för II-gruppgrupp

småhusområdenl;bebyggelse bl.a.

2 fysiskt insatssituationerRâddningsstyrkan skall och psykiskt förberedd förvara
värmebelastning ochmed hög långa angreppsvâgar;

3 Råddningsstyrkans brandmåstare, brandförmän och brandmän skall ha lägst den
räddningstjänstplan föreskriver.kompetens kommunenssom

SicklaönRäddningstjänsten har brandstation i Järla på centrala i Nacka. Det finnsen

åtta brand- och räddningsfordon och räddningsbåt vid brandstationen.en

90 Styrkan består brand-anspänningstid.Râddningsstyrkan har sekunders av en

Räddningsinsatser skall det behövsbrandförman och brandmän.mästare, omen sex

brandingenjör.ledas jourhavandeav en

mellan Ekerö,enligt avtalbrandingenjörenJourhavande är gemensam resursen

Solna-Sundbybergs Brandförsvars-Stockholmsoch kommunerLidingö, Nacka samt

Sei Stockholm.brandstationstationerad vid Johannesförbund. Brandingenjören år

2.redovisas i Bilagavidare avtalet mellan kommunernautdrag somur

Under år 1990 gjorde räddningskåren i 800 utryckningar.Nacka nära
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insatsplan förel varvet

området medskiss vägaromfattar överinsatsplan förRåddningskårens varvet en

förteck-Det finns ocksåmarkerade.och lägenbyggnadernasolikaoch de ennamn

de pla-inom området och ärförvarasbrandfarligavisar vilkaning varsomvarorsom

flygbildervidare två överingårcerade. l insatsplanen varvet.

rekognoscerat inom området ochvid flera tillfällenRäddningskårens personal har

1989skedde år omfat-Detta närlegat vidombord på färjorövat senastvarvet.som

Il.på passagerarbilfärjan Dianareparationsarbeten ägdesvetsnings- ochtande rum

§1ogkholm§ stad3.3.2

Sally fanns under räddningschefenpå Albatross detför brandenVid tidpunkten en

verksam-svarade också för den förebygganderäddningsavdelning denbrand- och -
serviceavdelning och civilförsvarsavdel-avdelning,administrativheten en enen-

ning.

räddningstjånstplanen och omfattarUtryckningsorganisationen enligtbestod av -
fyra brandmän vidtvå brandförmän ochstyrkor på brandmästare,fortfarande en-

brandförman ochstation har styrka påbrandstationer. En åttondevardera sju enen

överbrandmästare,Ledningscentralen ständigt bemannadfyra brandmän. är av en

brandman.Iedningsoperatörer ochtvå en

Enligt räddningstjänstplanen finns det också på överbrandmästare,en resurs en en

brandförman och sju brandmän. Brandmännen har fördelats mellan de sju större

femstationerna, därmed normalt har brandmän och alltså totalt åtta i be-som man
Överbrandmâstarenredskap. och brandförmannen har till uppgift förstärka vidatt

ledningscentralen eller någon stationerna. Brandmännen i den fördeladeav resursen

kan det behövs också användas tillfällig förstärkning vid någon eller någraom som

övrigade stationerna.av

Det finns tidigare framgått jourhavande brandingenjör, ârsom en som en gemensam

för flera Stockholmskommuner i området. stad har vidare jourhavanderesurs en

brandchef i beredskap, dygnet âr omedelbart tillgänglig. Han år övergrip-runtsom

ande ansvarig för räddningstjänstens operativa arbete i Stockholm har ingamen
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brandchefen ingår inteStockholms kommun. Jourhavande i detbefogenheter utanför

jourhavande brandingenjör.samarbetet mellan kommunernaavtalsreglerade om

Räddningstjänsten Stockholmi gjorde 1990under år drygt 7 400 utryckningar, dvs

något 20än i genomsnitt Orsakendygn. till utryckningarna i 30 %drygtmer per var

fallen automatlarm hade lösts brand. Ettän hundratal utryck-ett ut annatav som av

ningar insatseravsåg utanför den kommunen. I knappt hälften deegna av senare

fallen det fråga ledningssamverkan. De återstående utryckningarna utanförvar om

den kommunen omfattade släckning bränder.egna av

§togkhglms läni3.3.3 Algrmgring

SOS-centralen Stockholmsför län år alarmeringscentral för räddningstjänsten i Nacka

larm enligt larmplankommun, dvs och larmar råddningsstyrkor dentar utemot som

räddningstjänsten i kommunen har fastställt.

SOS-centralen 90 OOO-samtal Stockholmsfrån stad kopplar denäventar emot men

Stockholm,larmande till Iedningscentralen i larmcentral för räddningstjänstenårsom

i Ledningscentralen larmar fordras. Det fortsattakommunen. deut resurser som ar-

SOS-centralensbetet sker i allmänhet medverkan.utan

StockholmsFöljande nio kommuner i län har alarmeringsorganisationtypsamma av

Stockholms Solna,stad Danderyd, Norrtälje, Sundbyberg, Södertälje, Täby,som
Österåker.Vallentuna, Vaxholm och

SOS-centralen och dirigeringStockholms landsting anlitar för alarmeringläns av am-

hela länet.bulanser i
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FÖRFATTNINGAR M.M.4

Fartyget4.1

198849 de viktigaste för-189135 och fartygssäkerhetslagen ärSjölagen s.1

sjöfarten aktualiseras i kom-de förhållanden inomreglerarfattningarna somsom

undersökning.missionens

privaträttsliga straff- ochoffentligrättsliga,sammanförs allmäntI sjöegen samt pro-

Sjölagensjöbefordran och gods.fartyg ochcessrättsliga regler av passagerareom

skall sjövärdigt försett med behöv-det i drift, ochföreskriver fartyget, när äratt vara

9 §.ohälsa och olycksfall 1 kap. Når det gällerförebyggerliga anordningar som

bestämmelser finns i fartygs-på fartyg hänvisar sjölagen till desäkerheten som

säkerhetslagen.

försett behövligafartyget skall sjövärdigt och medBestämmelsen att an-varaom
olycksfall det materiella underlaget förförebygger ohälsa och utgörordningar som

innehåller redarens och befälhavarens straffrättsligade regler lagen om ansvar.som

del gäller underlåtenhet tillse fartyget innan detFör befälhavarens ansvaret att att

anordningar till förebyggande ohälsaförsett med erforderligaanträder är aven resa

behörigt skick. Redaren kan dömas tillolycksfall och fartyget under är ioch att resan

brister bordeförsummar avhjälpa fel eller han eller ha ägtstraff, han ägtattom som

58 § 323 §l.ochkunskap om

301-Till de processrättsliga bestämmelserna i sjölagen hör reglerna sjöförklaringom

Stockholms315 §§l. Sjöförklaring ägde vid tingsrätt med anledning brandenrum av

Sallypä Albatross. Detta skedde på begäran befälhavaren på fartyget.av

vid inom sjö-Sjöförklaring särskilt utredningsförfarande olyckor och haverierär ett

Sjöför-klargöra inträffade händelser och orsakerna till dem.farten och syftar till att
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både offent-Den harbevisning.utredning ochpå ettklaringen säkra tillgångenskall

intresse.ligt enskiltoch ett

vissa ifiskefartyg ihandels- ochsvensktdet gällerSjöförklaring obligatoriskt närär

uppkommitdrift harmed fartygetsdet i sambandbl.a.sjölagen uppräknade fall, när

förenligt finsk lagSamma sak gäller301 ä.betydenhetskada någonpå fartyget av

skall sjöför-Finland eller NorgeDanmark,ihör hemmafinska För fartygfartyg. som

myndighet i far-behörigellerredarenbefålhavaren,klaring i Sverigehållas när en

skadangivetvis313 å. Förutsättningen ärpåkallatdetta atthemlandtygets anser

har Sverige.inträffat i

fartygetsbestämmelser bl.a.offentligrättsligaFartygssäkerhetslagen innehåller om

gäller,ombord. Lagenskyddsverksamhetenarbetsmiljön ochsjövärdighet samt om

Sveriges sjöterritoriumsjöfart inomanvänds förfartygallamed vissa undantag, som

§l.1 Ett far-sjöterritoriet 1 kap.utanföranvänds för sjöfartsvenska fartygoch som

betryggandeerbjuderfrågor särskiltdet i desjövärdigt baraärtyg angessomom

ä.2 kap. 1sjöolyckorsäkerhet mot

betecknasi fartygssäkerhetslagendetarbetsmiljön gällerBestämmelserna somom

räkning skerarbete för fartygetsfartygsarbeteMedfartygsarbete. somavsessom

3 §. Arbets-1 kap.med fartygetnågon följerställepåombord eller annat somav

till bl.a.med hänsyntillfredsställandefartygssäkerhetslagenmiljön skall enligt vara

Betryggande såkerhetsåtgärder6 §.kap. 1arbetetssjösäkerhetens krav och natur

3 §.6 kap.eller explosionbranduppstårskall skadavidtas t.ex.mot genomsom

ingår i besätt-sådanmaskinchefen,föreskriverFartygssäkerhetslagen att enom

skall hanpåbörjasombord. Innanbrandsäkerhetenningen, ansvarig förär en resa

§.5 3 Ma-bruk kap.klara till omedelbartbrandskyddsanordningarna ärtill attse

fartygsbefälhavarensinskränker intefartygssäkerhetslagenskinchefens enligtansvar

enligt sjölagen.för hela fartygetansvar

samtidigtarbetsgivareEnligt skall redaren och andrafartygssäkerhetslagen som

verka för åstadkom-ochdriver fartyg samrådaverksamhet på attgemensamtsamma

å. Redaren7 kap. 5 ärskyddsförhållanden på fartygettillfredsställande som re-ma

olycksfall påochgel åtgärder till skydd ohälsaansvarig för samordning ettmotav
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Omflera arbetsgivares anställda. fartygarbetsställe förfartyg är ettgemensamtsom

emellertid på den arbetsgivarei Sverige, vilartagits påhar in ansvaret sva-somvarv

§l.6 bestämmelse har alltså betydelse vid bedöm-varvsdriften 7 kap. Dennaförrar

Sallyvidtogs på Albatross.ningen åtgärderna somav

och deras utrustning och driftenSjöfartsverket för tillsyn fartyg överöver en-svarar

arbetsmiljön skall tillsynen ifartygssäkerhetslagen. l frågor skeligt sam-som avser

10 §.arbetarskyddsstyrelsen kap. 1verkan med

SJÖFS 198524 brandskydd på fartygSjöfartsverkets Kungörelse som om-om

sjössårs internationella konvention säkerheten för människoliv till1.974fattas omav

skyddsutrustning brandman i fartygs brand-personligföreskriver vilken ettsom en

skyddarskall omfatta skyddskläder materialUtrustningenstyrka skall ha. ettav som

branden och brännskador eller skållningvärmestrålning frånhuden motmot genom

skallmotståndskraftig Brandmannenskallånga. Den klädytan mot vatten.yttre vara

ledande.gummi eller material inte elektrisktstövlar och handskar årha annatav som

hjälm effektivt skydd och slag ochhård stötarHan skall vidare ha motsom geren

ochandningsapparat godkänd elektrisk handlampautrustad med typ,av enenvara

en yxa.

Somskall finnas ombord beror på fartygets storlek.Antalet utrustningar exem-som

30 000med bruttodräktighet skall hakan tankfartyg överpel nämnas att ett tonen

brandmansutrustningar och fyra personliga utrustningar.minst extrasex

1982 års hamnstatskontrolEnligt europeiska överenskommelse skall de ansva-om

sjöfartsmyndigheternariga i 14 europeiska Belgien,länder Danmark, Finland,-
Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Spanien,Nederländerna, Norge, Portugal,

Sverige, Storbritannien 25 %och Tyskland kontrollera antalet utländskaav-
handelsfartyg anlöper lands hamnar under år. Kontrollen skall särskiltett ettsom

fartyg med last medför särskilda risker, oljetankfartyg, fartygt.ex.avse som som

fraktar kemikalier fartyg nyligen hafteller flertal brister. Myn-samt ettgas som

digheterna skall undvika inspektera fartyg har blivit kontrollerade i någonatt som

de andra inom den sexmånadersperioden, det inte finnsstaterna senasteav om

Sverigesärskild orsak till inspektion. l sjöfartsinspektionen fören ny svarar

hamnstatskontrollen.
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Eve4.2

arbetstagareverksamhet i vilken160 tillämplig på19771 årArbetsmiljöegen en

arbetsgivarens arbetsmiljölagen skall§. Enligtkap. lräkning 1förutför arbete

2explosionbl.a. brand ochskadavidtasskyddsåtgärderbetryggande mot genom

förebyg-föråtgärder behövsvidta allaskyldig§. Arbetsgivaren attkap. 4 är att som

Skyddsutrustning och andraoch olycksfall.för skadaarbetstagare utsättsatt enga

2 §. skall vidare3 kap. Arbetsgivarenanordningar skall underhållas vältekniska

med arbetet.kan förbundnainformeras de riskerarbetstagaretill att varaom somse

har den utbildningförvissa sig arbetstagarenarbetsgivarenDet åligger att attom

3 kap.undgå riskerna i arbetethan har iaktta förbehövs och vad attvet attsom

3 §.

ombordanställda utför arbetendedet vanligtpå ärfartyg intagetNär är attett varv

definitionen.lämnadefartygssäkerhetslagenenligt den ifartygsarbeteombord som

arbetsmiljön ochbestämmelserfartygssäkerhetslagensgällerarbetenFör dessa om

på övriga arbetentillämpasmedan arbetsmiljölagenskyldigheter,till dessa knutna

på fartyget.

demvid sidanför flera verksamheterallmänhet arbetsställeStörre iskeppsvarv är om

särskilda arbe-vanligtDet sålundaarbetsgivare för. äreller rederiet är attvarvetsom

specialiseradeeller mindre entreprenörerpå intagna farygutförs somten av mer

för fleraarbetsställefast driftställeOm ärrederiet anlitar.eller gemensamtettvarvet

råderarbetsmiljölagen denenligttillämplig, skallpå vilka lagen ärverksamheter som

till skydd ohälsa ochsamordning åtgärderfördriftstället haöver motansvaret av

redovisade bestämmelsen i far-tidigare3 §. denkap. 7 Dettaolycksfall motsvarar

förvarvsdriften skallarbetsgivare fördentygssäkerhetslagen, att svarasom svarar

intaget påskyddsåtgärder på fartyg ärerforderligasamordningen ett varv.somav

Övriga påpå arbetsstället ellerredaren och de arbetararbetsgivare även som--
arbets-varvsarbetsgivaren lämnaranvisningarskyldiga följa defartyget är att som

6 §. Att har samord-3 fartygssäkerhetslagen 7 kap.kap. 7miljölagen varvet

till någonfartygsbefälhavareninnebära redaren ellerningsansvaret inte attsynes

angivna skyldighetersina i fartygssäkerhetslagendel befrias från avser ar-som

betsmiljön vid fartygsarbete.

Enligt föreskrifterarbetsmiljölagen kan meddelas bl.a. arbetsprocess ellerattom en
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3 12 ä.tillstånd kap. Med stödanvändas endast eftervisst slag fårarbetsmetod av

AFS 198626arbetarskyddsstyrelsen i kungörelseharbestämmelsedenna ut-av

Föreskrifterna gäller fartyg liggerarbeten på fartyg.föreskrifter vissafärdat somom

ombyggnad eller liknande.reparation, underhåll,förvid varv

det samordningsansvariga före-kungörelse föreskriverArbetarskyddsstyrelsens att

Samordnaren skallför varje fartyg skall samordnare.alltså utsevarvettaget en--
föreskrifter skyddsregler gäl-arbetarskyddsstyrelsens och de andratillväl känna som

ombord fartyget i avseendenskall samordna allt arbete påarbetet. HanIler för som

ordna de såkerhetsmöten fordras.föreskrifter och reglerdessaberörs samt somav

befogenheter behövs för detta.Samordnaren skall ha de som

råd tillämpningen kungörelsen kanarbetarskyddsstyrelsens allmännaEnligt om av

samordningens skull såkerhetsmötenlämpligt för ordna meddet i vissa fall attvara

fartyget, och andra arbetsgivare, skydds-för bl.a. entreprenörerrepresentanter

skyddsombuden och räddningstjänsten. Detta gäller särskiltberördatjänsten, de om

många företag eller rederiet anlitaromfattning ellerarbetena har varvetstor om som

Säkerhetsmöten bör hållas dagligen arbetena sträckersysselsatta på fartyget.är om

sig längre period.över en

raderigghAvtal mgllan4.3 varv

skall gällaSveriges Varvsndusrrifärening har fastställt allmänna bestämmelser som

Enligt bestämmelser skallreparation, underhåll och ombyggnad fartyg. dessavid av

överlämnas till ha vidtagit alla dealltså rederiet innan fartygetbeställaren varvet- -
tillstånd och certifikat fordrasåtgärder med fartyget och ha utveckat alla de som en-

myndigheters föreskrifter. Rederiet har vidare följa de allmänna ord-ligt lag eller att

säkerhetsföreskrifter varvsindustriföreningen har fastställt för fartygnings- och som

på för reparationer och liknande arbeten. Föreskrifterna stadgar vidareintagna varv

skriftligarederiet inte föregående tillstånd får låta någon änvarvetsatt utan annan

utföra fartyget, frånsett det normala underhållsarbetearbeten på fartyg-varvet som

Varvsindustriföreningens allmänna säkerhetsföre-besättning ordnings- ochgör.ets

redovisas Bilagaskrifter i

Ordnings- säkerhetsföreskrifterna betonar beställaren skyldig efterkom-och åratt att

säkerhet statligade bestämmelser skydd, och ordning har utfärdatsma om som av
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skall fästas vid bestäm-Särskild uppmärksamhetoch verk.myndigheterlokalaoch

arbetarskyddsstyrelsensochfartygssäkerhetslagenarbetsmiljölagen,imelserna

på fartyg.arbetenföreskrifter förkungörelse med

samordningenförsäkerhetsföreskrifternaochEnligt ordnings- varvet avsvarar

den tidpå fartyget underoch ombordvidoch ordningsäkerhetskydd, varvet som

den samordningsansva-innebärSamordningsansvaretvidfartyget finns attvarvet.

ombord på fartyget. Han har rättverksamhetplanera allochrige skall informeras om

åtgärder till skyddvidta erforderligaanvisningar ochbestämmelser ochutfärda attatt

varvsområdet.eller inomolycksfall på fartygetohälsa ochskador,mot

ombordvid ellerbeställarens tjänstipersonal och andraFartygets varvetpersoner

bestämmelser förföljaskyldigaföreskrifternaenligtpå fartyget är att varvetsnoga

samord-anvisningar denefterkomma deoch skalloch ordningskydd, säkerhet som

för så sker. Be-Beställaren ansvarigningsansvarige lämnar. är gentemot varvet att

vid .far-säkerhetsanordningar i ordningärför fartygetsskall vidareställaren attsvara

far-skyldighet informerabefäl stadgasFör fartygetsankomst till attvarvet.tygets en

säkerhetsföreskrifter och deordnings- ochskydds-,personal varvets omtygets om

använda befintligapersonal skyldigAll ärfinns påskyddsanordningar attvarvet.som

inom varvsområdet.fartyget ochskyddsanordningar på

vidare far-säkerhetsföreskrifter kräverordnings- ochVarvsindustriföreningens att

skriftlig redogö-arbeten på fartygetfår utförapersonal inte utan atttygets enegna

omfattning och tidpunkten förochtill arbetenaslämnasrelse artvarvet om ge-om

fårsamordningsansvarige skall arbetena ägaprövaVarvetsnomförandet. rum.om

arbeten skriftligaför sådanafär inte anlita entreprenörerBeställaren utan varvets

förekommande fall informeraiDet ankommer på beställarengodkännande. att en-

gäller.säkerhetsföreskrifterde ordnings- ochtreprenörer somom

fartygetsbrandskyddsföreskrifter gäller ävensärskiltFöreskrifterna att varvetsanger

anordningar på fartygetgassvetsning och andrapersonal. Fartygets utrustning för

och skallbortkopplade under varvsuppehålletinnebär risk för brand skallsom vara

förvaras anmodan upplysaså brandfara undviks. Fartygets befäl skall vidare utanatt

material ombord kansamordningsansvarige de färger och andravarvets somom

innebära risker för brand vid i närheten.arbete på fartyget eller
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ionsbladinfABFinn4.4 rm

fartygsbefäl-tillAB överlämnasFinnbodainformationsblad ärl avsett attett avsom

utseddföretageterinrastillankomstfartygs attvid sam-havaren varvet avom enett

arbetet pla-förDennevarvsvistelsen.underallt arbete attskall ledaordnare svarar

arbetsmiljö-Det påpekasriktigt sätt.ochpå säkertbedrivs attoch ettstyrsneras,
informationsbladet fartygetsframgår vidareskyddsarbetet. Detför attgällerlagen av

reparationsin-godkännandeombordarbetenutförainte fårpersonal utan avegna

godkännande.sådantfår anlitasinte hellerentreprenadarbetareoch utangenjören att

skyddsföreskrifter. Hett arbeteinformeratsskall haEntreprenadarbetare varvetsom

arbetscerti-tillstånderforderligapåbörjas innaninte7 får t.ex.avsnittvidarese -
och informations-iVarvet påpekarutfärdats.hetarbetstillstånd harsärskiltfikat -

tillstånd hån-Förpersonal ochbåde fartygetsgällerföreskriften varvets.bladet att

betonar före-VarvetDockor och svets.avdelningendockavdelningentillvisas

skall finnas tvådet möjligtkungörelse,arbetarskyddsstyrelsensi attskriften om

till fartyget.tillträdesvägar

el-hamnbesökvid andravid varvsuppehåll ånbetydligt störrebrandRisken för är

slut helstEfter arbetetsinformationsbladet.vidare iframhålls dettill sjöss,ler en-
från fartyget görabör någonfartygetarbetare har lämnattimme efter varvetsatt -

arbetsställena.kontrolleraoch särskilteldrondallmänen

larmtelefon-uppgiftlarmlista medhar fogatinformationsbladetTill varvet omen

vidbefattningshavareantalpolisen ochtill90 000 telefonnumrenoch ettnumret om

undersökaankomstfartygetsuppmaningen vidinnehåller dessutomListan attvarvet.

finns.brandposternärmastevar

Räddningstjänsten4.5

vid olyckor19861102 det varje kommunåliggerräddningstjänstegenEnligt att

människor ellerskador påoch begränsaolyckor hindraöverhängande fara föroch

rådd-organiseras såplaneras ochRäddningstjänsten skallmiljön.eller i attegendom

Varjeeffektivtgodtagbar tid och på sätt.genomföras inomningsinsatserna kan ett

så brändervidtas inom kommunen,åtgärderockså förskallkommun attattsvara

tillvara möjligheternaKommunerna skallförebyggs.brändertill följdoch skador taav
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förebyggandeinom både räddningstjänsten och i denutnyttja varandrasatt resurser

verksamheten.

Vid varje räddningsinsatsräddningskår genomför räddningsinsatserna.Kommunens

Râddningsledare videnligt räddningstjânstlagen finnas räddningsledare.skall det en

räddningschefen eller den rädd-kommunal räddningstjänstinsatser är är somsom

ningschefen har utsett.

skall för brandsyn sker regelbundet.Räddningsnämnden i kommunen attsvara

kontroll brandskyddet vid byggnader och anläggningar.Brandsyn skall avavse

19861106Råddnfngsüänstfârordningen innehåller bestämmelser tilllämp-om

ningen räddningstjânstlagen. Den föreskriver s.k. regelbunden brandsyn skallattav

ske i fråga vissa särskilt uppräknade brandysyneobjekt. Till dessa hör industri-om

anläggningar. Uppräkningen antal specificerade slag brandsyne-utom ettanger av

objekt särskilt brandfarliga byggnader och anläggningar.även

SRVFS 198810Räddningsverket föreskrifter hur ofta brandsynhar meddelat om

skall Enligt räddningstjänstförordningen får kommunen meddela föreskrifteräga rum.

kortare frister vad räddningsverket har bestämt. Räddningsnämnden i kom-änom

länsstyrelsen eller räddningsverket kan enligt räddningstjânstlagen beslutamunen,

brandsyn också i andra fall.om

Bestämmelserna brandsyn i räddningstjânstlagen och räddningstjänstförordningenom

fasta anläggningar, industrier, och reglerar inte verksamheten ombord påt.ex.avser

fartyg.

Enligt föreskrift i räddningstjänstförordningen skall den i samband med rädd-en som

ningstjänst eller vid brandsyn och sotning upptäcker brist eller missförhållandeetten

ledakan till olyckshändelse brand underrätta denän ansvariga myndig-som annan

heten förhållandet.om
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PÅ FÖRE BRANDENSVERKSAMHETEN FARTYGET5

UPPKOMST

gmbord gå fartyget5.1 Arbetena

Qverenskommelsen5.1.1 mellan rederiet och varvet

Sally på Finnboda Varv mellanFartyget Albatross under trafikuppehållet dentogs

2 18 1990 för dockning och bottenbesiktning. Omfattandeoch januari rengörings-

målningsarbeten skulle ske på utsidanoch skrovet. Varvet skulle vidare rengöraav

och måla bottenstrutar, förnya zinkanoder, mäta roderspel och slipa påspetsarna

propellerbladen. överenskommelsen mellanl och rederiet ingick dessutomvarvet ett

antal särskilt angivna serviceåtgärder. Varvet skulle bl.a. ansluta brandvatten-en

ledning till det fannsoch brandvakt vid hetarbetena.attse

1989slutet september gjordeSedan avtalet arbetenas utförande träffats i av re-om

i 4 påderiet tilläggsbeställning flyttning däckspygatter tre styr-en om av sex -
fordrade bådebordssidan och på babordssidan. Flyttningen skär-spygatternatre av

ning och svetsning.

överlämnades till vid indock-Rederiet gjorde besättningslista varvetenupp som

timmar informa-ningen. Några överlämnade företrädare för dessvarvetsenare en

vid rederiinspektör.tionsblad och förteckning kontaktpersoner tillöver varveten en

Rederiet ansåg därmed hade tagit fartyget och i fortsättningenatt varvet emot sva-

för säkerheten ombord.rade

Varvet och rederiet hade kommit rederiet under fartygetöverens tidenattom som

låg vid utföraskulle arbeten ombord i regi. Verksamhetenäven skullevarvet egen

omfatta maskinarbeten, inrednings- målningsarbeten,och inrednings-reparation av

detaljer och service på bI.a. radio och logg. Fartyget skulle vidare med tvåutrustas

kylanläggningar.nya
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Överenskommelsen underhållsarbetennormalarederiet bådeavsåg enligt som

i regi de entreprenörerinredningsarbetenfartygspersonalen utföra ochskulle somav
hetarbeten fick skeinga helstanlitade. Varvet harrederiet utanuppgett att som

vål förtrognarederietsEnligtmedöverenskommelse representantervarvetvarvet. var

fartyget på Finn-tidigare besökdenna punkt frånbestämmelser påföretagetsmed av

boda Varv.

Sallyombord påi rederiets regi förekomhetarbetenKommissionen konstaterar att

hetarbeten hadedel dessaVarvetAlbatross varvsvistelsen.under att en avuppger

efter branden.fått reda på försthetarbeten hadeAndraanmälts till varvetvarvet.

5.1.2 nin rnv

tillavsåg flyttningReparationsingenjören arbetsordern spygatterna av-avsomgav

inom dennaplåt- och svetsarbetenförmannen fördelningen Dockor och Förstesvets.

dem.anställda och instrueradenågra defördelade uppgiften mellanavdelning av

brandvakt.det behövdesFörste för dockmästarenframhöllförmannen att

förmannenSom kontrollerade förstesvetsarbetenaarbetsledare för skår- och att

skyddsåtgärder.vidtagitarbetet ochbrandvakten hade instruerats om

Grovplåtslagaren hadeskulle utföra arbetena,och sett att utrymmenasvetsarna, som

brandsläck-det fanns brandvakt ochövertäckta ochhetarbetsplatsernaunder attvar

ningsutrustning.

aktuella dagen5.2 dgnFagyget

5.2.1 Alarmgring

Fartyget med automatiskt brandlarm och det fanns brandlarmknapparutrustatvar

i fartyget. Ett larm skulle automatiskt utlösa stängning dörrar och brand-runt om av

spjäll och därmed åstadkomma brandcellsindelning. l centralapparaten fanns det en

omkopplare Sjö.kunde ställas i läge Hamn eller Omläge omkopplaren stodsom

1 AFS 198626Hett arbete enligt arbetarskyddstyrelsens kungörelse medår
föreskrifter påvissa arbeten fartyg arbete innefattar användning öppenom som av
låga eller på så hög brännbar kan antândas.sättannat temperatur attger gas
Hetarbeten kan svetsning, skärning, lödning, slipning uppvärming vid bl.a.samtvara
beläggningsarbeten.
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Hamn den tryckte på brandlarmknappen larm i fartygets olikapå utlöste ettsom

Sjöoch varnade därmed alla ombord. Vid läge gick signalerna endast tilldelar

och maskinkontrollrummet.bryggan

De uppgifter föreligger från förundersökningen tyder på omkopplaren stod iattsom

Sjö bröt Maskinkontrollrummetläge när branden bemannat inte bryg-ut. var men

Enligt vad framkommit nådde inget larm emellertid fram till maskinkontroll-gan. som

i det första skedet flera brandlarmknapparna.när tryckte på Det verkarrummet av

detta skäl luckan till centralapparaten inte hade varit stängd.som om

5.2.2 Brandsläckningsutrustning

SprinklersystemetFartyget dockat med aktern land. på 2däck fickmot vattenvar

låg Genomde bottenintagen fartyget i sjön. omkopplingnär kundegenom grova en

tillförasi stället fartygets brandpostnät. En sådan tillförselsystemet vatten genom

emellertid mindre kvantiteter fartygetavsevärt än när botten-tog vattengav genom

från sjön.intagen

2På däck fanns också åtta väggbrandposter och med brandslangmetervar en-
och handbrandsläckare BE Klass pulver.medtypen av

Brandvattenförsörjningen till 170fartyget skulle ske med omkring 63långmeteren

slang, kopplad till tappställe på kontorsbyggnadens Detvägg.ettmmzs som var var

slang skulle användas för tillförsel färskvatten. Anslutningen till far-samma som av

brandpostnät bredvid anslutningen till färskvattentanken akterut på däcktygets satt

2. Rederiet och hade kommit överens slangen på grund frysriskenvarvet attom av

skulle tom.vara

Elförsörjningen ombord skedde med fartygets hjälpmotorer. Kylvattnet till dessa togs
m3från fartygets färskvattentankar. Dagligen fyllde besättningen dessa 30med ca

brandslangen från tappstället på tillväggen kontorsbyggnaden.vatten genom

5.2.3 Personal ombord

Besättningen ombord fartygetnär till sjöss uppgick till omkring 180var personer.
Det fanns sammanlagt 67 ombordanställda förlagda på fartyget under vistelsen på
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efter branden.på kontorsb yggnadens väggTappstået
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arbetsledande Tillframför allt befäl och personal. personalen ombordvarvet annan-
Sally också några rederitjånstemän, bl.a. bi-Albatross lågt vid hördenär varvet en

rederiinspektör.trädande

vistelsen på för funk-Besättningen tillräckligt under alla väsentligastor varvet attvar

ombord skulle kunna bemannas och för räddningsinsatser skulle kunnationer att ut-

föras.

5.2.4 Brgngvakt

täckt de olika ställena under hetarbetsplatserna s.k.Brandvakten hade över med

använde också plåtar skulle skydda vid taket. Brand-svetsbrandduk. Han som uppe

flyttade täckmaterial från den arbetsplatsen till den andra efter handvakten ena som

blev klara.arbetena

beskrivit aktuella uppgiftenBrandvakten har den och enligt protokoll från för-säger

undersökningen

5att han gått och tittat på detta 4 och ifall personalen skär meddäckupp som
Om dennaskärbrännare skulle där. det så fanns på plats harattvara var person

brandvakten namnet utelämnat i citatet gått ned och till dessär väntat att personen
därvidi fråga skurit hålet Brandvakten har under respektiverunt spygatten. passat

Skärarenhål för ifall brand skulle uppstå. skär två stycken hål, detatt runtse ena
700den gamla det vilket på avstånd Hanär sägerettspygatten samt nya, av mm.

skar på däcket ovanpå klar med det förstaäven, när hålet,att personen som var
Brandvaktenkunde detta med honom. befann sig därvid själv påprataman genom

ställningen och kunnat Hanhar samtala med honom. har hjälpt skäraren dåäven
denne varit komma ned på det ställe där brandvakten befunnit sig, dvstvungen att
på ställningen inunder. Tillsammans har då skruvat loss den gamla spygatten,man
vilken suttit fast i rörsystem.ett

utanförUnder brandvakten befann sig fartyget fick han beskednärmorgonen om

de arbetade med propellrarna behövde för spola bort fett påvattenatt attsom pro-

pellernaven. Dockassistenten bad honom till fickde Han koppladeatt att vatten.se

då bort brandvattenslangen, hämtade slang klenare dimension från brand-av en

från kontorsbyggnadensmaterielförrådet anslöt denna till slangen tappstället påoch

besked han skulle till målarnaBrandvakten fick ocksåvägg. att attsenare se somom

och kunde fartyget på utsidan.arbetade på styrbordssidan fick rengöravatten
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gmbgrgverksamhet5.2.5 Annan m.m.

förlagdaartister,på 15ombordanställda fanns om-67Utom de som varen grupp

kryssningen.kommandeunder denframträdandensinarepeterade förbord. De

medsysselsattaolika entreprenörer,hos27 anställdaockså ar-Det fanns varsom

i arbetensysselsatta17Varvet hadeombord på fartyget.räkningrederietsförbeten

entreprenörer.hosanställdaSju dessadockan.utombords iellerpå fartyget varav

uppställdadelvisuppåt stod2 ochfrån däcktrapphusende sjui femBranddörrar av
kab-det lågdärfördörrar öppnaAndraombord. attmålningsarbetengrundpå varav

inredningsarbe-material förochRedskapdörröppningarna.ledningar iandralar och

på fartyget.utrymningsvâgarnautsträckningi vissombord blockeradetena

ochutförde ombordentreprenörerrederietsarbetengasbehållare förDet fanns som

däckgasförråd på2. Från fartygetspå däckstodtruckpågasolbehållare somenen
i maskinrummet.verkstadentillochacetylenledningar förgick-det fasta4 syrgas

från landskeddematningallfastafartygetsinteanvändeVarvet system utan gasav

på fartyget.gaskrabbas.k.via en

antalfannsmaterial. Detmängd brännbart ett2 förvaradesoch 4däckenPå storen

2 också slutenstodPå däckverkstäder.mindretillfälligaoch fleraförrådsburar en

ochbyggnadsvarorslagsbelamrade olikaBåda däckenavfallscontainer. an-avvar

material.nat

avskärmad med draperi förDen4 hade rederiet byggtPå däck etten scen. varupp

utbrott pågickarbetena ombord. Vid brandensartisterna inte skulle störasatt re-av

bl.a. den kvin-Några uppehöll sig emellertid i hytterna,med tiotal artister.petition ett

fönsterventil.räddades ut genom ensenarena som

2.trappställning till däck Mid-klaffen akterut viaTillträde till fartyget skedde över en

dockvallen och fartygetsdet Iandgång mellanstyrbordssidan fannsskepps pâ enaen

också möjligt2 gjorde detbabordssidan däckdäck En s.k. bunkerport på4. attav

inifrån fartyget.emellertid endastPorten kunde öppnaskomma i fartyget.
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HÄNDELSEFÖRLOPPPET6

händelseförloppetredogörelse förkoncentreradEn

4.ordning finns i Bilagakronologiski

uppkomst6.1 Brandens

290 babordssidan däckinne påförrådsbur omkringbörjar i denBranden meter av-
ståltrådsnät.Förrådsburen harhetarbetsplatserna. väggarstår under avavsom en-

7Ovanpå plastlaminat ochden förvaraskryssfanér.ligger skivaPå buren caaven
m3 Avsikten medtextilier och leksaker.förrådsburen lagrasi skivor. Istyrenplast ar-

i däcket ovanför förrådet.flyttaframgåttbetet är spygattatt ensom

med skårbrännare.öppning i däcketskär från ovansidanEn grovplåtslagare en

har placeratsoch skyddsplåtenförrådsburenSvetsbrandduken ligger på somsom

spalt mellanriskområdet. Det finns vidareemellertid inte helaunder däcket täcker en

han15 bredd. Brandvaktenlångskeppsskottet påförrådsburen och attuppgercmca

skär-Mycket talar emellertid för allasvetsbrandduk.försökt fylla spalten medhar att

spaltendel letar sig sannolikt nedfångas skyddet. Engnistorna inte genomupp av

förvaras i förrådet.och Ieksakernatrådnätet och antänder textiliernaoch som

minuter. Underskottet uppgår till omkring tiosammanlagda skärtiden närmastDen

arbetet föroch grovplåtslagaren avbrytertiden blir skärbrännarmunstycket igensatt

munstycket.att rensa

slanglängder förnågrasysselsatt med kopplaBrandvakten har varit att ren-samman

förrådsburensig fram tillåtervänder till fartyget och begergöringsarbetena. Han un-

Han klättrar pågrovplåtslagaren arbeta.den plats där han harder sett upp ennyss

grovplåtslagarensker sannolikt under tidenoch tittar i taket. Dettastege somupp

Han där-nämligen inte någon skärlåga.sitt munstycke. Brandvaktenrengör trorser
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bevaka och lämnarhan behövernågot arbetelängre pågårför inte detatt somnu

fartyget.

han harminuter upptäckerigen efter femGrovplåtslagaren börjar skära attmenca

det ställe där han förstflyttar skårbrännaren frånfelaktig linje. Hankommit in på en

det vid skärarbe-Grovplåtslagaren har vid förundersökningenhar skurit. uppgett att

både från lågan och från plåtenvisst ljussken. Ljuset kommernormalt uppstår ettten

förekommer detGrovplåtslagaren skenet ärtycker inteblir glödgad. att som nusom

Grovplåt-vanligt.intensivare och ljuset sig änvid. Det rörhan år år meravansom

sig svetshjälmen.gastillförseln ochavbryter skârningen, stängerslagaren tarav av

Lågorna slickar däcksplåtenbrinner på undersidan däcket.Han får då detatt avse

Grovplåtslagaren också bubblande ljudbefinner sig. hörunder den plats där han ett

döma plast brinner.tjära och alltnågon kokar ärdet låter när att somavsom --

förrådsburen. Branden harupptäcker branden brinner det iNär fartygspersonalen

tak.sig till plasten på burensspritt upp

olja till bådaovanför brandplatsen löper två med de hyd-På långskeppsskottet rör

2i fören och aktern på däck ochmed vilka de öppnasraulsystem stora portarna

sig branden längst ned har sig i kopp-Det har visat efter röret öppnatstängs. att en

fåttkraftigt böjda från varandra. Det oklart vad harling. Båda ändarna är är som

Det går inte heller, vad har skett meddela sig i kopplingen.röret oavsettatt som

någon olja har kommit och vilken inverkan den i så fall harfastställaröret, utatt om

haft på branden.

skärningen i däckFigur 1 beskriver förhållandena på platsen där 4 äger rum.

med ledning vad framkommit vid förunder-Kommissionen bedömer harav som

10.40.börjatsökningen brandförloppet har före kstraxatt

första6.2 Vädret under råddningsinsatsens dag

Stockholm förmiddagen bryteri under branden näraLufttemperaturen är när ut

°C.°C. nederbörd+2 Temperaturen stiger under eftermiddagen till 5 lngennästan +

förekommer under dagen.
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13.00 blåser 3 sekund.sydvästlig. Kl detunder förmiddagenVinden är meter per

19.00 10uppgår till sekund.eftermiddagen ökar vindstyrkan ochUnder meter per

Samtliga Observa-västsydväst. mätningar har skett påVinden har vridit något till

Stockholm.toriekullen i

Åtgärder till Finn6.3 innan räddningsstyrkorna kommer

6.3.1 Fartygsgersonalens åtgärder

påden förste de anställda fartyget upptäckerFörste maskinmästaren är attsomav

2.förrådsburarna på däck Han vattentillförselnbrinner på taket tilldet vet atten av

sig kajen förombord avstängd och skyndar ned på öppnatill brandposterna är att

vid tappstället på kontorsbyggnadensventilen sitter vägg.som

Även känner till vattentillförseln bruten och skyndar sig i land.äröverstyrmannen att

ventilen och det tryck i slangen. Vattnet går emellertidBåda finner är öppen ärattatt

Försteledning, personal använder för med.till göraatt rentvarvetssomen annan

försöker byta slang och koppla till brand-maskinmästaren och överstyrmannen om

Docksassistentenledning upptäcker det fattas slanglängd.postsystemets attmen en

10har något minuter sedan bran-springer för hämta Det gått änatt meren ny. nu

den bröt ut.

till brand-land knappskyndat sig i tryckthar innan hanFörste maskinmästaren en

fallSjö kan i dettaOmkopplaren sannolikt i läge och larmetstårpå fartyget.larmet

NågonBryggan inte bemannad.maskinkontrollrummet. ärtill bryggan ochendast gå

i dettai maskinkontrollrummetframkommit inte hörtslarmsignal har enligt vad som

ombord har tryckt på brandlarm-och andraförste maskinmästarenförsta skede när

stängd.centralapparaten inte har varitluckan tillDetta tyder påknapparna. att

fartygets kom-till förste överNågon minut överstyrmannen styrmannenroparsenare

ges. Fartygetsoch brandlarm skallmunikationsradio det brinner på bildäck attatt

Efter ytterligaresig till bryggan.befälhavare meddelandet i sin hytt och begerhör

kommunikations-några rederiinspektören också överminuter meddelar biträdande -
stund åtradion Fartygsbefälhavarenfartyget måste evakueras. sägeratt senareen-

10.55 brunnit ioch det harbeordra utrymning fartyget. Klockan ärattpursern av nu

drygt 15 minuter.
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meddela alla måste lämnahögtalarsystem föranvänder fartygetsPursern att att

innanfinska och engelska. Redanpå svenska,meddelandetfartyget. Han utropar

många börjatdess har utrymma.

brandslangar från väggbrand-brandpersonal dragittiden har fartygetsUnder ut tre

Besättnings-2. skarvas till dubbel längd.däck En ledningarnainne påposterna av

får inget Ingen använder heller debrandenriktar strålrörenmännen vatten.mot men

hyttavdelningen intill.vid brandposterna eller ihandbrandsläckare hängersom

ombord efter stundansvarig för brandsäkerhetenMaskinchefen är ger ensom --
order åt besättningsmän hämta sin rökdykarutrustning på sig den. Efterochtre att ta

stund inser besättningsmännen de måste lämna fartyget och gör det.atten

20Det dröjer minuter efter branden har brutit innannära det kommer iatt ut vatten

fartygets brandpostsystem. Några minuter kommer räddningsstyrkan frånsenare

till Utryckningsledaren från NackaNacka platsen. inte fartygets brandper-attanser

sonal har den skyddsutrustning rökdykarinsatsen fordrar och be-som uppmanar

i land. Fartygetssättningsmännen brandpersonal kan alltså inte utgöraatt stanna

skyddsgrupp åt Nackas rökdykare. Besättningsmännen deltar inte heller isenare

brandsläckningen ombord.

åtgärder6.3.2 Varvets

frånvid hjälper till koppla slangen till fartygets brandpostnätPersonal varvet att

inte i släckningsarbetet.tappstället på kontorsbyggnadens medverkarvägg men

beordrar utrymning får kranförare i lyftkranenNågra minuter innan en uppepursern

vid fartygets babordssida i röken på däck 4 fyra verkar påattse personer som ropa

kättinglänga och lyfter dem tillhjälp. Han firar ned s.k. till männen och överenen en

dockvallen. Det sker med den ihopkopplade kättingen enda fotfäste.ena som

ochEn stund klockan några minuter i elva räddningsstyrkan frånärsenare nu-
Nacka just kommit till platsen upptäcker kranföraren antal påhar även ett personer-

8.styrbordssidan däck Han bedömer måste fåockså dessa hjälp för kunnaatt attav

komma ned på kajen. Tillsammans med några anställda vid lyfter kranförarenvarvet

personkorg på akterklaffen och skyndar själv till kranen på dockansöver styr-upp en
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Kranfäraren använder s.k kättingånga för lyfta fyra från fartygetöveratten personer
till dockvallen rekonstruktion.
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svetsarbeten hjälper kranförarenplåt- ochFörste förmannen förbordssida. attgenom

8.instängda på däcksammanlagtkorgen till dedirigera sex

räddningsstyrkorna6.4 Alarmgring av

räddningstjänstenombord order Iarma överförsteFartygets attstyrman pursernger

10.51 15 minuter efterSOS-centralen i Stockholm nära90 000. nårLarmet att-
SOS-cen-påbörjat. Pursern för larmoperatörenbrandförloppet beräknas ha uppger

Sally far-heter Albatross ochpå bildäck på fartygtralen det brinner attettatt som

syftarställer inga frågorFinnboda Varv. Larmoperatörenligger i docka påtyget som

omfattning och någragäller, brandensfartyg dettill klargöra vilken typatt omav

riskerar bli skadade.människor har skadats eller att

och larmar ledningscen-räddningstjänsten i NackaSOS-centralen larm hosstortger

Stockholm. för personalen iLarmoperatörenräddningstjänsten itralen hos uppger

Finnboda Varv ochbrinner i torrdockan pådet båtledningscentralen äratt somen

15 minuterbrandingenjören. Det har gått i det närmastede skulle behövaatt nu

började.sedan brandförloppet

omedelbartledningscentralen och fårbrandingenjören befinnner sig iJourhavande

vill hasamtalet frågar hanbesked branden. Den har tagit ytter-emot omom som

inte larmet har tillräcklig sub-Brandingenjören emellertidligare attanserresurser.

personal.med begäraför pådrag och beslutar väntastörre att attstans ett mer

MRCCsjöräddningscentralen vidSOS-centralen informerar polisen i Nacka och

SOS-centralenStockholm ombord på fartyget. larmar där-Radio det brinnerattom

efter ambulans till brandplatsen.ut en

SOS-centralen. sker fråntill Detvidstund ringer dockmästarenEfter även varveten

gångerlarmar tvåtill centralen. Dockmästarenförbindelsehjälptelefon med direkten

rök-och det behövsstark rökutvecklingtillfället detoch vid andra är attattuppger

räddningsstyrkanskärmenSOS-centralen kontrollerar påidykare. Larmoperatören att

interegistrerasvia hjälptelefonenlarmad vidtar inga åtgärder. Larmfrån Nacka ochär

dockmästarenmed säkerhet fastställa närgår därför intelarmprotokollet och deti att

efterskett kortSOS-centralen emellertid detta harhar tagit kontakt. attuppger
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larmet från fartyget till centralen innan den första râddningsstyrkan kommer till-
varvet.

Utryckningsledaren från Nacka över radio SOS-centralentillrapporterar styrkan äratt
framme och det behövs personal.att Personalen vid Iedningscentralenuppger imera
Stockholm, lyssnar på samtalet, märker på tonfallet i rapporteringensom det äratt

kraftig brand Östermalmsoch larmar på initiativ styrkan frånen eget brandstation.ut

Att Iedningscentralen väljer den stationen beror på skumbilen är placerad där.att

SOS-centralen vidtar däremot inga åtgärder. Sedan jourhavande brandingenjören

under färden till har begärt ännu styrkavarvet larmar Iedningscentralen styrkanen ut
vid Katarina brandstation. Brandmän och befäl iär Hammarbyhamnen för orien-att

sig ombord på fartygtera används för förläggningett flyktingar. Det harsom av nu
gått tio minuter sedan det första larmet kom till SOS-centralen och 25nästan mi-

sedan branden brötnuter ut.

6.5 Rägdningsstyrkornas utryckningar

Räddningstjänsten i Nacka rycker med tio i två släckbilarut och tankbilman en
10.54. Stf räddningschefen i Nacka följer med styrkan leder den inte. Hanmen
tjänstgör räddningschef i kommunen fram 8.00tillsom nästa dag ävenmen svarar

därefter för räddningschefens uppgifter i samband med insatsen. Utryckningsledaren

från Nacka brandförman tjänstgör t.f. brandmästare får under vägenen som som- -
till Finnboda jourhavande brandingenjören Stockholmi och ambulansveta att ären

larmade.

Under tiden styrkan från Nacka är på väg rycker jourhavandesom brandingenjören

och Iedningsoperatör till brandplatsen från Johannesen ut brandstation i Stockholm.

Når de Slussen brandingenjören rökmolnetpasserar överser Lidingö.vattnet mot
Han bedömer i det läget det är brand och begäratt framgåttstor led-en attsom
ningscentralen skall sända styrkan från ytterligare station till platsen. Någon mi-en

beger sig ävennut överbrandmästare vid Iedningscentralensenare ochen ytterliga-

Iedningsoperatör tillre en varvet.

Den följande sammanställningen visar insatstiderna för de styrkor deltar im.m. som
räddningsarbetet under de första timmarna.
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Station Antal Larm, Utryck- Vid Finn-

eIIer motsvarande ning, boda,kIman

SOS-centralen 10.511. - - -

1+92. 10.52 10.54 10.58Nacka

11.021 +13 Jourhavande

brandingenjören

24. Ambulans 10.54 10.54 11.00

Östermalm 105. 1+ 10.59 11.02 11.14

6. +9 11.01Katarina 1 11.02 11.08

Överbrand- 11.017. 1 +1 11.08-
mästaren

Styrkana i beredskap består enligt råddningstjånstplanen brandmåstare,av en
brandförman och brandmän. l den styrka rycker till ingårut varvet yt-en sex som

Stfterligare två brandmän. råddningschefen medföljer styrkan.

Strax 1.00efter omkring tio minuter efter har SOS-1 larmet kommit tillatt-
25centralen och minuter efter branden brutit finns stf räddnings-nästan att ut -

chefen i Nacka, räddningsledaren alltsåsom är jourhavande brandingenjören,

ledningsoperatör och råddningsstyrka på tio vid brandplatsen. Tio mi-en en man

omfattar ledningspersonalen fem och råddningsstyrkorna 20nuter senare man man.

Efter ytterligare tio minuter omkring 45 minuter efter brandens uppkomst finns- -

detlika mycket ledningspersonal tidigare 31och sammanlagt i råddnings-som man

styrkorna på brandplatsen.

6.2Figur visar översiktligt råddningsorganisationen under de första timmarna efter

insatsens början.
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k|11. -11.4kn nifr6.6 Rdnin e

ankomg;räggningglegargns6.6.1 vidLägg;

2. Röken täcker den hälftenEn kraftig rökutveckling pågår från branden på däck övre

öppning-fyra höga i akterstäven. Rök strömmar ävenden utmeter porten genomav

sidor.i fartygetsar

däckNacka har beordrat Vattenförsörjning till akterklaffen påUtryckningsledaren från

på klaffen. Rökdykarna förbe-2. En rökdykargrupp består stårtre uppesom av man

för livrädda. Avsikten skall söka sig ned i farty-reder sig gå och äratt att gruppen

30 däcket. Räddningsstyrkan frånvia trapphus inne på Nacka harget ett meter

ibörjat vidta åtgärder för förbättra vattenförsörjningen och orienterar sig lägetatt om

avvaktan på fler styrkor skall komma tillatt varvet.

6.6.2

brandingenjören kommer till fyra minuter efterJourhavande styrkan frånvarvet att

Nacka har anlänt. Han väljer Iedningsplats på kajen framför varvskontoret. Platsenen

150 från framgår figur 6.3,ligger dockan och fartyget. Detta ävenmeterca av som

beskriver placeringen räddningsstyrkornas inom varvsområdet.fordonav

Stf räddningschefen i Nacka beger sig till Iedningsplatsen och sammanträffar med

jourhavande mellan Stockholmsbrandingenjören, enligt avtalet bl.a. Nacka ochsom

skallkommuner brandingenjörsberedskap râddningsledare.om gemensam vara

6-8Räddningsledaren Stockholm.att påför Iedningscentralen i det trots vinduppger

in den akterklaffen rök denna medms i öppna mycket Han räknarväg.utpressas

det kommer bli komplicerad rökdykarinsats. Räddningsledaren påkallaratt att en

utryckningsledaren från Nacka fåroch två kvar ombord. Perso-årveta att personer

frånnal och fartyget berättar det fråga maskinist uppehållerärvarvet att om en som

i maskinkontrollrummet kvinna 2.sig och i hytt på däck Numret på hyttenen en an-

också.ges

Varvets personal 2.branden har börjat längst förut på däck Räddnings-attuppger

ledaren bedömer 100-125inträngningsvägen och därföräratt meter att resurerna
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försöka kom-Styrkan Nacka skallgenomsökning Iivräddning. frånbara räcker till och

2 maskinrummet.på däck och sig in i hyttavdelningen och ned itama

har fått2 denpå däck såskall sigfrån Nackarökdykargrupp snartEn enge

brandpersonal inte kanfartygetsbedömerRâddningsledarenskyddsgrupp. att

skyddskläder handen inte har deeftersomskyddsrupp,användas an-somsom

kommunikationsutrustning. Hanförfogar någoninte heller överochfordras an-ser
ochharbesättningsmännenoch konditionvilken utbildningoklartdet vidareser
därförRâddningsledarensäkerhet.för derasinte kanhanbedömer avseratt svara

med skyddsgrupp.rökdykarna från NackaKatarina försestyrkan frånlåta enatt

rädd-Under tiden hartillKatarina kommer fem minuterStyrkan från varvet.senare

frånSamtidigt med styrkanledningscentralen lägesrapport.ningsledaren gett en

iRâddningsledaren honomtill platsen.överbrandmästarenKatarina kommer ger

medsedandiskuteraråtgärderna ombord på fartyget. Hanföruppdrag att svara

2 detdäck ochmöjligt föra skum pådetanställda vid ärnågra attvarvet omom

Beskeden på denbrandventilation i fören på fartygetåstadkommagår att senare.
nödvändigtskulle bliförliga kan inte Detnegativa. Den öppnas.punkten är rampen

tid.detta skulleöppning i skrovet ochför ventilationens skull göra taatt en

ihar pågåttBrandenvarit på platsen i drygt tio minuter.Râddningsledaren har nu

ledningscentralen.på till35 Râddningsledarennågot minuter.än nyttrapporterarmer

Iivräddning. ln-inriktat pådet brinner förut i fartyget. ArbetetHan meddelar äratt

riskenbedömerRâddningsledarenträngning kan ske endast akterifrån i fartyget. att
däcket.in påövertändning Rökdykarna får därför inte sig längstför är stor. ge

medbrandmännenSkumbilen anländer till Râddningsledaren uppdrar åt attvarvet.

2. Någratill däckhjälp lyftkranar på dockvallarna föra två lättskumsaggregatuppav

får rädd-40 branden börjademinuter det har gått drygt minuter sedansenare --
frånpå kajenkvinna, med stöd två kommerningsledaren män uppsom avse en

hand henne.dockans botten. Ambulanspersonalen tar om

Räddnings-hela tiden.sig och redan mycket kraftig. Hettan ökarBranden sprider är

kommertill han förfogarbörjar bli tveksam de rökdykarresurser överledaren om som

110effekt. Han begär polisens s.k. bombrobot, bärbara vattenkanoner,att mmsge

maskinistenpumpbilen till Samtidigt den saknadeoch får hanslang varvet. veta att



52

fartyget.har kommit ut ur

branden bröt50 sedan11.30. gått omkring minuterDet harKlockan signärmar nu

En reservrök-till Finnboda.från Nacka kom30 sedan styrkanminuterochut ca
och Katarinafrån NackaRökdykargruppernapå klaffen.kommithardykargrupp upp

ombord.explosioneninträffar den förstalägedäcket. I dettasig påhar börjat ta

råddningsledarenspåfrån fartygetmaskinbefålfrån ochEn förman ett svararvarvet

frånplåtslagareombord. Engasbehållaredet finnsoklart varvetfråga det äratt om

det8. Andrapå däck sägersyrgasbehållareochacetylen- attdet finnsattuppger

inte tillhördessaställen i fartygetpå flerabehållareförekommersannolikt attmen

varvet.

rökdykarna. Han får efter explosionen be-Räddningsledaren kallar tillbaka strax

kvinnan har råddats. Räddningsledarenkräftat det nog den saknadeäratt som

rökdykarin-50 minuter efter brandens början avbrytabeslutar omkring attnu ---
2 pådäck och grundar sin bedömningpå attsatsen

U Livräddningen avslutad;är

2 verkar uppenbar;Risken för övertändning på däck

Rökutvecklingen tilltar;

100 ochlntrångningsvägen verkar längre än meter; attvara

En inträffat och flera kan kommaexplosion har ägaatt
rum.

det in-och bedömerbrandens utvecklinguppgifterRäddningsledaren får attomnya

från Katarina2. styrkanHanåt förloppet på däcknågontinggårlängre göra gerte att

Klockanutvändigt. årdockvallen börja släckaochtillorder attatt enagruppera om

började.brandensedantimme11.35. gått i det närmastedrygt Det har en

rggråtgg6.6.3 Rággninggsgyrkgrngs

för-till Finnbodaefter framkomstenRåddningsstyrkan börjarfrån Nacka attgenast

Åtta fåttminuter har personalenbereda akterklaffen.rökdykarinsats från senareen

Rökdykarledaren meddelarfram styrkans tankbil.till rökdykargruppen från attvatten
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Ledningspatsen eftermiddagen.under
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på däcket.skyddsgrupp för kunna sända rökdykarnahan behöver atten

vid led-Katarina överbrandmästarenUngefär samtidigt kommer styrkan från och

Överbrandmåstaren får i uppdrag för insatsen påningscentralen till platsen. att svara

rökdykargruppHan order åt styrkan från Katarina klargörafartyget. att somenger

Styrkan själv ordna medfrån från Katarina fårskydd åt Nacka.skall gruppenge

åt sina rökdykare.vatten

trapphusen. Det brinnerhela tiden bl.a. deBranden sprider sig öppna sanno-genom

2 livrädda och försök-på däck 4. Rökdykarna från Nacka skalllikt både på däck och

de skall sig in ifå information från fartygspersonalen hurvid kajenatt taomer nere

hyttavdelningen Styrkan Katarina bygger sinned i maskinrummet. frånoch vat-upp

på akterklaffen.och börjar klargöra rökdykargrupptenförsörjning från sjön uppeen

rökdykarna från Nacka på klaffen. DetEfter ungefär fem minuter kommer även upp

Styrkaninträngningsvägarna. har vidare hafthar tid få uppgiftertagit ettatt om

också reservrökdykargrupp på klaffen.det här läget finns detslangbrott. l en uppe

börja sig på däckets babordssida.från Katarina kan därmedRökdykarna ta

däckets styrbordssida. Det harGruppen går efter stund in på brun-från Nacka nuen

30 efter50 minuter. Det minuter för styrkan från Nacka ankomstennit i omkring tog

angreppstid påbörja släckningen. För styrkan från Katarinatill s.k. attvarvet var- -
20 minuter.angreppstiden knappt

mjölkbackar diversekonstaterar däcket fullt bråte, möbler, ochRökdykarna äratt av

kraftig. Rökdykarna från Nacka sig ungefärpå lastpallar. Rökutvecklingen årgods tar

det brinner kraftigt på25 på däcket innan de lågorna. De bedömer attmeter enser

100 och risken för övertändningsträcka omkring meter stor.anser varaav

pågått i omkring 55 minuter. l det läget inträffar den förstaBranden har explo-nu

sionen Rökdykarna känner tryckvågen och drar sig tillbaka. Räddnings-ombord.

De börjatledaren beslutar de skall avbryta sin insats. har redan lämna däcket ochatt

efterrökdykarledaren meddelar stund alla äratt ute.en

Räddningsledaren bedömer det inte längre går någonting åt branden pågöraatt att

däck 2. Han får de båda saknade har kommit till och beslutar väljarättaveta att att
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taktik. Råddningspersonalen skall i fortsättningen försöka släcka utvändigten annan

längs fartygets sidor.

saknade6.6.4 ungsänning gg bågeav

ombord. Kvinnan isaknadesbådadehar följande häntTidigare ar-sompersoner

fönsterventilen.11.00 och tittari sin hyttförevaknartistgruppen utstrax genom

brandlarm. Honljud påminneravståndoch hör pårök utanförHon ett omsomser

alldeles intill hytten.brinner ifår det väggenkorridoren ochdörren tillöppnar attse

Hon försöker få dörrenåtervänder i korridoren.ochsin kläderKvinnan hämtar ut upp

öppningen på centimeterfinns springa iinte. Detlyckastill trapphuset ett parenmen

brandlarmet be-trycker på knappen tillläge. Honfastnat i dettaoch dörren har men

alla fartyget.stund har lämnatefterdömer atten

återvänd-hörd. Röken tilltar emellertid och hondetta sigförsöker göraKvinnan trots

kläder för hindra rök-börjar dörren medHon tätagång till hytten.ännu attruntener

röken och hon inserpå golvet för slippain. Kvinnan lägger sigtränga snartattatten

försöka sig Ventilenhon kan ärfönsterventilendet bara är ta ut.att genom som

Kvinnan lutarstund få dem.Hon lyckas efterstängd med flera vingmuttrar. en upp

förmannen för plåt- ochpå hjälp. Försteöppningen ochsig svets-ut genom ropar

ned till kvinnan, får hjälpHan dirigerar personkorgenarbeten får henne. som avse

sig i korgen.fönsterventilen ochkomma övertvå anställda vid tavarvet att ut genom

sig ventilöpp-botten. Det visarlyfter ned dem till dockansKranföraren attsenare

38 i diameter.ningen endastär cm

i maskinrummet. Han fårvid brandens börjanbefinner sigAndre maskinmästaren

2 maskinrummetpå däck återvänder tillspringer förstdet brinner,veta att menupp

sig slanglängd ochMaskinmästaren medsin andningsutrustning.för hämta taratt en

2. går ända ned till durken. Han intetillbaka på däck Rökenskyndar sig serupp nu

återvänder andra gångenpå däcket. Maskinmästaren förmänniskornågra nuuppe

inte finns några därnere heller och måstemaskinrummet, konstaterar dettill taatt nu

Luften i behållaren börjar emellertid slut ochtill något de däcken.sig övre taavupp

påhelt han trapphusen kommermaskinmästaren är utmattad när ettgenom uppav

och han kan krypaEn läggs mellan fartyget dockvallen så över.däck 4. attstege ut
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Klockan 11.30.är nästan Det har 50gått minuter sedan brandförloppet börjadenu

och livräddningen är avslutad. Ungefär samtidigt försöker de första rökdykargrup-

sig 2.på däcktaperna

Produktionschefen vid och företrädare för rederiet samlar och vidvarvet en var en-
olika tillfällen alla har varit ombord för kontrollera ingen längre saknas.att attsom-

6.6.5

Vid Stockholmräddningsinsater har jourhavande brandchefen i normaltstora an-

åtgärderna Denför inre ledning i Iedningscentralen. för dennasvaret som svararav

funktion Sallybranden på Albatross bryter finns från 1 l-tiden och undernär störreut

delen Iedningscentralen.eftermiddagen i l det andra skedet räddningstjänstenav av

besöker han brandplatsen för överlägga med räddningsledaren.att

Jourhavande brandchefen beslutaromkring 1 1.15 ställa inom rädd-att resurserna

ningstjänsten Stockholmi till Nacka kommuns förfogande och tillämpa s.k. mini-att

Stockholm,miberedskap i det blir nödvändigt. En stund informerarhanom senare

Stockholmräddningschefen och stf räddningschefen i branden och det rådd-om

ningsarbete pågår. Jourhavande brandchefen får i uppdrag omedelbartatt tasom

kontakt med räddningschefen i Nacka för utreda ledningsförutsåttningarna.att

Avtalet mellan kommunerna endast brandingenjörsberedskapen och beröravser

inte funktionen jourhavande brandchef.

Jourhavande Stockholmbrandchefen i söker kontakt med räddningschefen i Nacka

och får denne har stf räddningschefen finns vidveta att semester att varvet.men 3

kl11.40-1.06.7 ndr keden niR nin

6.7.1 rderR nin l arn

Räddningsledaren har framgått beslutat välja taktik. Han lednings-attsom en ny ger

centralen lägesrapport och frågar det finns någon bogserbåt utrustad meden om

vattenkanon i närheten Stockholm. Ledningscentralen efter ungefär fem mi-av svarar

den bogserbåtennärmaste med släckutrustning ligger i Oxelösund.nuter att Rädd- g
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Fönsterventien kvinnan har tagit sig 38är i diameter.som ut genom cm
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Han begäraktuell.ningsledaren längre denbedömer då inte typen enresurs somav

Stockholm tillstund rökskyddsbilen ifå varvet.att utsenare

Strax ledningsplatsen. Rädd-vidföre stabsorienteringen12.00 sker den första

brandmâstarnaningsledaren, från Nacka,utryckningsledarenöverbrandmästaren,

Östermalm,från polisinsatschefen, led-räddningschefen i Nacka,Katarina stfoch

Brandmästarna be-ningsambulansens företrädare deltar.och förpersonal varveten

börjarfärgen utvändigträttar skrovet så höghos delar är attatt temperaturen nuav

lossna. har2 inte heller på däckDet sig på däck ochmöjligtär inte att ta som-
öppen med kunna begränsa2. Räddningsledaren räknarförbindelse däckmed att

branden räddnings-8. orderdäcken 7 och Hanuppåt kanske klaraoch attomger

branden vandra på utsidanstyrkorna skall söka hindrautvändig släckning attgenom

från 87 meddäck akterdelarna däcken och lätt-till och de skall fylladäck att av

skum.

Räddningsledaren Stockholm.brandchefen ii telefon för jourhavandebeskriver läget

Klockan personal det be-12.10. brandchefen meddelarär Jourhavande att mer om

hövs någon sådan förstärkning.kan Räddningsledaren begär intesändas till platsen.

Omkring 13.00 pågått ibranden har två och halv timme håller rädd-nästan --
ningsledaren presskonferens. Under tiden brinnerfår han det påävenveta atten

däck 8. Stf räddningschefen i Nacka har tillsammans med förman från varveten

undersökt stabiliteten hos fartyget och för räddningsledaren pallningenattuppger

och stöttningen fartyget i dockan intakt. Räddningsledaren får emellertidär vetaav

det sannolikt brinner också i maskinrummet. Han bedömer det total-att äratt nu en

brand. Det gäller i fortsättningen dockan tillskydda och fartyget inte välter.att attse

Kl 13.15 räddningsbefälet på platsen ochbörjar stabsorientering med bl.a.en ny

företrädare tänkbara uppslag tilloch fartyget. De deltar går igenomför varvet som

åtgärder. 2Det sprinklersystemet på däck inte kan användas.har redan framgått att

Det går visserligen räddningstjänstens pumpbil, enligtmed frånvattenatt mata men

maskinchefen något Några brandposterna påkommer detta inte resultat.att ge av

däck 2 står Omnämligen efter besättningens försök släcka. det gåröppna att att

ansluta vattenförsörjningen i påtill land, kommer rinna däcketsystemet vattnet att ut

och inte nå till sprinklerhuvudena, framhåller maskinchefen.upp
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fälla den förliga och på det rökAtt sättet ventilera ochvärmeut ansesupp rampen

Detinte heller möjligt. Klaffen inifrån detta.manövreras och branden förhindrarvara

kolsyrebehållarna koldioxidanlâgg-framgår ilandtagna för besiktningär ochatt att

ningen i maskinrummet därför rökdykareinte heller kan användas. Att sätta ombord

på däcken med lyftkran skulle risker gårinnebära för för dessa. Enligtstora varvet

det vidare inte någon räddningspersonal dengöra öppning i skrovet ochatt ta

Risken skärbrännarensvägen. är låga träffar oljeledning.stor att t.ex. en

påskall gåbeslutar i det läget arbetet i fortsättningenRäddningsledaren även utatt

debrandspridning. Räddningsstyrkorna skall fyllahindra utvändig försöka trapp-att

si-kan nås från utsidan med mellanskum. Vattenbegjutningen fartygetshus som av

skall fortsätta.dor och Iättskumsfyllningen

inträffarStrax efter stabsorienteringen, har pågått i omkring 15 minuter, nyensom

räddnings-fartyget. Efter ytterligareexplosion i främre delen 15 minuter kommerav

medStockholm och diskuterar olika lösningar räddningsarbetetchefen i till platsen i

rädd-stfVid ledningsplatsen finns också polisinsatschefenräddningsledaren. samt

räddnings-räddningsnämndens ordförande i Nacka. Senareningschefen och träffar

chefen företrädare för länsstyrelsen och föräven varvet.

halv tim-Stockholm 14.00före ochRäddningschefen i kommer närastrax tre en-
Nackaefter branden har brutit med stf räddningschefen i attöverensatt ut omme -
och jour-brandingenjören skall fortsätta leda arbetet påjourhavande platsen attatt

RäddningschefenStockholmhavande brandchefen i har det övergripande ansvaret.

ibekräftar därefter i samtal med jourhavande brandchefen räddningstjänstenatt

Stockholm tar det totala för insatsen.ansvaret

Räddningschefen beslutar tillkalla fartygsinspektör sjöfartsinspektionen.frånatt en

Kustbevakningen åtar sig lägga oljelänsa fartyget.att ut runten

Räddningsledaren ordnar avlösningar få kol-med personalen. Han begär utattav

dioxid räddningsledarenoch ytterligare skumvätska till Vid 14.30-tiden börjarvarvet.

betrakta beslutarden del fartyget ligger 2ovanför däck Hanförlorad.att av som som

nöd-räddningspersonalen fyllaskall söka maskinrummet viamed mellanskumatt en

utgång tiotal inne på däck 2. anslutningVarvet skall göraett metersom mynnar en
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koldioxid i maskinrummet.kan förassåskrovet attgenom

till vad han tidi-det ibeskedräddningsledarenstund fårEn motsatsattomsenare -
maskinrummet och bot-beslutarmaskinrummet. Hanbrinner iantagit inte attgare -

kangasbehållaredebedömerRäddningsledarenskall skyddas. att somtentankarna

ochverkar hadäcketpåexploderat. Branden mattats2 hardäckfunnits påha nu

där.släckaförsökskallräddningspersonalen göra attett nytt

6.7.2

I andra skedet räddningsarbetet sig rökdykargruppen från Katarina påav ger upp

dockvallen för möjligt hindra utvändig spridning. Röken mycketär be-attena om

svärande och brandmännen bär andningsskydd utanför fartyget.ävennu

Strax 12.00 10efter har bilen med 1 brandslang kommit till och rädd-varvetmms

ningspersonalen börjar bygga vattenförsörjningssystem. En stund ärett nytt senare

polisens bombrobot på plats. Den placerasäven på akterklaffen tillsammans med en

vattenkanon. På grund all bråten inne på däcket kan den emellertid inte sig in.taav

Innan dess har några rökdykare krypande försökt skjuta vattenkanonen framför sig.

Hettan har emellertid tvingat dem avbryta.att

Andra rökdykare försök komma pågör däck 4 landgångöver mellanett attsom en

fartyget och dockvallen måste också dra sig tillbaka. Några försöker från korg iatt en

Iyftkranen nå in ventilerna på däck 6 sinamed strålar lyckas inte hel-ena genom men
Även försökenler. akterifrån fylla fartyget skummed blir resultat ochatt utan perso-

nalen avbryter så småningom. Branden fortsätter därför sprida sig i fartyget.att

Under eftermiddagen får några rökdykare i uppdrag undersöka det brinneratt om

i maskinrummet.även De sig in på däck bryter lucka till maskinrummettar upp en

upptäcker inte någon brand där.men

6.7.3 Jourhavande brandchefens åtgärder

Strax efter 12.00 talar jourhavande brandchefen i Stockholm med räddnings-

ledaren i telefon och får branden. Räddningsledaren beskriver lägetrapporten om
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pågått nägra påBranden har i timmar. Det brinner deäven övre däcken.nu
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StockholmRåddningschefen ihan sig behöva.och vilka avsersom anserresurser

ber honom kontaktbrandplatsen jourhavande brandchefenbege sig till och att taatt

i räddningsledaren för utreda rädd-räddningschefen Nacka och medmed stf att

utreda ledningsförhällandena Nacka-ningsläget insatsförutsåttningarna,och att

Stockholm räddnings-behovet samlat Iedningsansvar underoch bedöma ettatt av

insatsen. 14.00diskussion framgått efter och rädd-En sådan äger straxrumsom

Stockholmjourhavande räddningstjänsten iningschefen för brandchefen attuppger

för insatsen. Jourhavande brandchefen därmedtar det totala ansvaret attnu anser

han genomförandetansvarig för räddningsinsatsen.är av

Vid 15.30-tiden jourhavandekommer brandchefen Stockholmi till förvarvet att

överlägga räddningsledarenmed situationen och de åtgärder bör vid-om om som

tas.

Jourhavande brandchefen skriver i sin redogörelse

Efter med räddningsledarengenomgången där stf räddningschefenäven i Nacka
närvarar, fastställs Beslut i B|Slstort insatsen skall inriktas räddaett att mot att
fartygets tankutrymmenamaskinrum, och dockan.

l BlSanalysen föregick de klara beslutet fick till följdövertre parterna attsom attvar
fartyget bildäcket lämnades fortsatta offensiva insatsåtgärder. Beslutetutanovan var
därför helt avgörande för det fortsatta räddningsarbetet. Ordern leder dock till att re-

koncentreras och maskin- och tankrum dockan räddas. Beslutetsurserna att samt
förstodsvårt fatta då alla risken för total skada i det fortsatta arbetetattvar att en

uppenbar, inte bara för fartyget, även för dockan.var utan

6.8 under återstående delen insatsenRågdningsarbgte; den av

Râddningsarbetet under den återstående delen insatsen från 16.00tisdag tillav -
fredag 9.00, räddningstjänstennär upphör följer de riktlinjer jourhavandesom-
brandchefen han har fastställt efter samråd med räddningsledarenatt och stfuppger

räddningschefen i Nacka. Räddningspersonalen lyckas skydda maskinrummet. Det är

hela tiden mycket hett i fartyget. Brandmännen släcker de bränder uppstår isom

olika efter hand det går komma på däcken. Några brandmänutrymmen fårattsom

lättare brännskador. Praktiskt allt brännbart i fartyget 2ovanför däck brinnertaget

upp.
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Mycket slåckvatten samlatshar i fartyget företrädare föroch och förvarveten en

sjöfartsinspektionen bedömer stabiliteten hos flytdockan. Det år bådas uppfattning

dockan inte riskerar kantra. Fartyget har emellertid inte tillräcklig stabi-att att egen

litet och kan följaktligen inte sjösättas, något skulle hända med dockan.trotsom

Räddningsledaren beslutar därför det skall öppningsprängas inne i fartygetatt en
där.på däck så gårdet avleda släckvattnet har samlatsatt att som

Den kronologiska redogörelsen i 4 beskrivningBilaga utförligare rädd-ger en av

ningsarbetet under den återstående delen insatsen.av

åfk6.9 m.m.ern

2.skars ned till däckochFinlandi1990 tilljuniibogserades ettFartyget varv

nybyggeanvändas tillskullemindre sektioner, ettistyckade skrovetvarvet som

delarochendast propellraremellertidvisade sigDetbeställt. atthadeSally Linesom

utnyttjas.kundemaskinanläggningfartygetsav

förägareersättninghar begärtförsåkringsgivare varvetsoch dessRederiet av

550till milj. kronor.uppgårSkadeståndsanspråkenSally Albatross.påskadorna

far-i belastningen närförändringarföljdtilluppkomdockan,Skadorna på avsom
2omkring milj. kronor.tillberäknatsändrade form, harhettanpå grundtyget av

iräddningstjänstenberäkningaruppgår enligträddningsarbetetförKostnaderna som

enligtersättningerhållit statligharKommunen2 milj. kronor.tillhar gjort näraNacka

960 000 kronor.drygtmedräddningstjånstlagen37 §
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Sally Albatross efter branden fartyget blev i det taraförstört.närmaste-
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BEDÖMNINGARKOMMISSIONENS7

Åtgärder brandenföre7.1

Vgrvgt7.1

Sallypå Albatrossöverenskommelse utförandet arbetenaEnligt den somom av

skulle de allmänna ordnings- och säker-med Finnboda ABSally Line hade ingått

Sveriges Varvsindustriförening gälla under tidenantagitshetsbestämmelser avsom

innebär, i kapitelFöreskrifterna har redovisatslåg vidfartyget attvarvet. somsom

säkerhet ordning vid ochsamordningen skydd, ochför varvetvarvet om-avsvarar

vid samordningsansansvarigefartyget ligger Denbord under den tid varvet.som

reparationsingenjör skall informera och planera all verksam-normalt varvets om--
föreskrifter och anvisningar och vidtaharpå fartyget. Han utfärdahet rätt attatt er-

och olycksfall på fartyget och inomåtgärder till skydd skador, ohälsaforderliga mot

varvsområdet.

samband medförhållandena igenomgångvid sinkonstaterarKommissionen av

väsentligasäkerhetssynpunkt fannsochdet från skydds-ombordhetarbetena att

från sida.ledningen arbetenaplaneringen ochbrister i varvetsav

skyddsåtgärder brandvakt förvidtagit innebar företagetDe att utsettvarvetsom en

Denne hade röjt undan vid arbetsplatserna ochbevakning hetarbetena ombord.av

och plåt. Det fannstäckt under dessa med svetsbrandduköver utrymmena en en

till brandpostnätet på fartyget. På grund frysriskenledning för tillförsel vatten avav

emellertid kommit denna brandvattenledninghade rederiet och överens attvarvet om

skulle tom.vara

Kommissionen skyddsåtgärder otillräckliga.att varvets sammantagetanser var

Grundläggande för säkerheten den utför skärarbetena iakttar försiktighet.är att som

skärningen sedan han först hade kon-visserligengenomfördeGrovplåtslagaren
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arbetsplatsen på det föreskrivet. Han förvissade sig emellertidtrollerat sätt ärsom

Grov-brandvakten fanns på plats under hela tiden arbetet pågick.inte att somom

gjorde någonting för hålla kontakt med brandvaktenplåtslagaren inte närt.ex. att

igen.efter avbrottet började skärahan

antagit föreskriver för ombordskyddsbestâmmelser har arbetenDe varvetsom som

Se-innebär uppenbara risker för brand samråd skall ske med skyddsingenjören.att

dan befattningen skyddsingenjör utgått företagets organisation ankom-som ur egen

uppgiften på den samordningsansvarige reparationsingenjören. Kommissionenmer

det med hänsyn till 2mängden brännbart material på däcken och 4attanser av om-

Sally Samrådbord på Albatross förelåg sådana uppenbara risker. borde alltså ha

den ansvarige förskett mellan förmannen brandvakten och reparationsingenjören.

skulle på platsen ha instruerat brandvakten riskerna och det behovDen senare om

skyddsåtgärder förelåg. Något sådant hade intesamråd ägt Det har vidsom rum.av

förundersökningen framkommit reparationsingenjören inte kände till detatt ansvar

hade för samordning bl.a. skydd, säkerhet och ordning ombord. Enligthan redo-av

uppgifter han vidare insattvisade dåligt i de föreskrifter från arbetarskyddssty-var

reglerar skyddsåtgärderna.relsen som

fickBrandvakten i uppdrag arbetsledaresin dockassistenten bevaka allaattav - -
de hetarbeten skulle ske under tiden fartyget låg vid Innan arbetetvarvet.som som

med började pågick fleradet i dagar gick förste förmannen för plåt-spygatterna - -
svetsarbetenoch med honom för instruera. På dagrunt att morgonen samma som

branden bröt bad dockassistenten brandvakten till personal fickut att varvets vat-se

de rengöringsarbetentill skulle ske på fartyget.utvändigt Dockassistententen som

insettborde ha brandvakten för denna kundeuppgift eftersättaatt tvungen attvara

sin bevakning hetarbetena. Dockassistenten lämnade inte några instruktionerav om

hur brandvakten skulle fördela arbetsuppgifterna han utföra båda.tvungen attom var

Kommissionen brandvakten begick flera misstag. Han förskulle det förstaattanser

inte ha lämnat hetarbetsplatsen. Brandvakten skulle antingen ha meddelat dockassi-

han inte kunde gå i land så länge hetarbetetstenten pågickatt eller han ändåom-
skulle ordna med till rengöringsarbetena ha tillvatten någon tjänst-sett att annan-
gjort brandvakt. Brandvakten skulle för det andra inte ha brutit ledningen för till-som
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tillförsel släckvatten fartyget. Med skulle det ha varit möjligtgrenrör hållaett attav
ledningarnabåda och det behövdes snabbt koppla låta alltöppna och vatt-om om

gå till fartygets brandpostnät. För det tredje det brist brandvakten ochnet attvar en

inte denplåtslagaren höll kontakt med varandra arbetena fordrade. De skullesom

hur skärningenha och svetsningen skulle gå till, vilka skyddsåtgärderresonerat om

behövde vidtas och vilka tider dagenunder den aktuella verksamhetensom som

pågå.skulle Något sådant samråd ägde inte rum.

Brandvakten vidare inte reda på hetarbetena hade upphört han hannärtog om se-

återvände ombord på fartyget. Efter kort stund gick han åter i land dennanare en -
gång för Iunchrast. Mycket talar för branden bröt sedan brandvakten vidatt ta att ut

detta tillfälle hade lämnat fartyget. Enligt skyddsföreskrifterna han skyldig be-attvar

vaka arbetsplatsen efter skärningen hade Kommissionenäven avslutats. kon-att

också brandvakten inte hade dragit någon brandslang det hade varitstaterar att ut -
lämplig beredskapsåtgärd utrustad med handbrandsläckare.endastutanen var en-

Även planeringen skyddet hade enligt kommissionen flera brister. Sprinklersys-av

2på däck gick inte använda. Det särskilt allvarligt och rede-temet att att varvetvar

riet kommithade brandvattenledningen skulle Enligtöverens kom-att tom.om vara

missionens mening skulle brandvakten sannolikt inte ha kopplat bort brandvatten-

ledningen och denna för tillförsel tillanvänt rengöringsarbetena intevattenav om

och rederiet hade beslutat ledningen skullevarvet att tom.vara

Kommissionen vill i detta sammanhang peka tillförseln frånpå detatt vatten tapp-av

ställe på kontorsbyggnadens brukade användas helt otillräcklig förvägg som var

brandoostsystemet på fartyget. Vid tappstållet gick det nämligen endastatt ta ut om-

70kring liter minut vid 50mottryck vattenpelare. Detta har fram-ett meterper av

kommit vid mätningar kommissionen har låtit utföra.som

Till de redovisade förhållandena kommer sektioneringen förhindraskallatt som

brandspridning inte intakt. Slangar och kablar låg i dörröppningarna gjordevar som

flera de brandavskiljande dörrarna inte kunde Andra dörrarstängas.att av var upp-

ställda på grund de målningsarbeten förekom ombord.av som

Bristerna i säkerheten ombord och den höga brandbelastningen samverkade till att



Förrádsburen hetarbetspatsen där branden började.under
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branden fick det förlopp har beskrivits. Ett 100-tal fanns ombord nårsom personer

branden bröt och konsekvenserna skulle lätt ha kunnat bli allvarligareännu änut som

blev fallet. Kommissionen vill framhålla de 15 artisterna, såvitt framgått utred-att av

inteningen, bekanta med de speciella förhållanden rådde fartygetpå detnärvar som

låg i docka och därför för riskerstörre de flesta andraän uppehöllutsattavar som

sig ombord branden brötnär ut.

Kommissionen olika förbiseenden och misstag från deatt varvsanställdasanser

sida till väsentlig del berodde på brister i rutiner för planering, ledning och tillsyn av
arbetena ombord och vid tillämpningen de föreskrifter gäller för utförandeav som av
hetarbeten inom företaget. Mycket talar också för den disciplin nödvän-äratt som

dig i brandskyddsfrågor dålig inom företaget. Detta berodde enligt kommis-var

sionens bedömning på ledningen för företaget inte såg till deatt anställda följdeatt

de instruktioner för arbeten på fartyg gällde når uppenbara risker för brandsom

förelåg. Mycket talar för den utbildning i brandskydd personalenatt hade fåttsom

otillräcklig. Det gällde bl.a. brandvakten och den samordningsansvarigevar repa-
rationsingenjören.

Försäkringsgivarna har bl.a. med anledning branden på Sally Albatross precise-av

och skärpt villkoren för försäkring anläggningarrat där tillfälliga hetarbeten skallav
översynenutföras. har resulterat i instruktioner från försåkringsgivarnas sida förnya

planering och genomförande sådana arbeten.av

Kommissionen föreslår att

Sjöfartsverket får i uppdrag utforma förslag till regler för säkerheten för dematt-
bor eller andra skäl vistas ombord på fartyg ligger vid Reglernasom av som varv.

skall syfta till myndigheterna skall kunna ingripa med förelägganden och förbud,att

tillfredsställande skydd inte kan erhållas.ettom

Sveriges Varvsindustriförening rekommenderas informera sina medlemmaratt- om
högade krav på brandskydd gäller vid hetarbeten på fartyg såsom tillgång påsom -

personal för brandberedskapen, utbildning personalen, planering brandskyddetav av

och tillgång på brandsläckningsutrustning.
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7.1.2 Rgdgrigg

hållit sjö-Sallypå Albatrossbefälhavarenhar på begäranStockholms tingsrätt av

bedömthartingsrätteninnebär, såbranden. Detanledningmedförklaring somav

fallskulle i dettaRederietbranden brötdrifti närförhållandena, fartyget ut.att var

hadeföreliggeruppgifterombord. Enligt desäkerhetenförhaft helaha somansvaret

far-kommissionenenligtdetta följertill Avöverlämnats attemellertidfartyget varvet.

fartygssäkerhets-på detoch sätti driftkundeinte varvetatt somtyget varaanses

skydd ohälsasamordningen tillförhadeföljaktligen motföreskriverlagen ansvaret

ombord.olycksfalloch

ordnings- och säker-allmännaEnligt deemellertid ocksåRederiet hade ett ansvar.

fungerar.säkerhetsanordningarfartygetsrederiet tillskallhetsföreskrifterna attse

funktionsduglig och in-brandsläckningsutrustningen skallDet innebär bl.a. att vara

brandskyddetflera brister ibedömningenligt kommissionensDet fannskopplad.

vidtagit åtgärder.borde harederietsådan karaktär ävenombord attsom var av

2 pulver. Deväggbrandposterna på däck innehöllHandbrandsläckarna vid varav

till användningslag kunde förutses kommaBE Klass och alltså dettyp somav

När i stället kom gå i kryss-utnyttjades för bilar. fartygetdäcketnär atttransport av

följaktligen ändrades borde pulversläckar-ningstrafik verksamheten på däcketoch

eller i varje fall ha kompletterats med andrabytts släckareha mot typut av annanna

släckare.

framgått ansvarig för brandsåkerheten ombord ochMaskinchefen tidigarevar som

inte handbrandsläckar-få släckningsarbetet. Han ansåg emellertidförsökte i gång att

sinnågon Maskinchefen har vid förundersökningenskulle ha varit till nytta. somna

inte gick komma åtuppfattning framhållit det på grund hettan och röken attatt av

branden med släckmedel än vatten.annat

kommissionens bedömning iHandbrandsläckarna vid brandposterna kunde enligt

tidigt haft viss verkan vid släckning branden, släckarnaskede ha ävenett av omen

Besättningsmännen bordeframhållits avsedda för andra bränder.typersom var av

under förhållanden försökt använda de upptäckte det intealla ha släckarna när att

kom något slangarna. Kommissionen vill framhålla det i hyttavdelningenivatten att

intill brandplatsen fanns handbrandslâckare ABE Klass besättnings-typav som

hademännen kunnat hämta och försökt bekämpa branden med. inte heller dessa
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å

pá 2En väggbrandposterna däck efter branden. Brandsangen ochav
handbrandsáckaren intehar använts.
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användning.tillemellertidkomsläckare

användaförsökteombordingenanmärkningsvärtdetKommissionen att ensanser

tillräckligtintepersonalenpåDetta tyderhandbrandsläckarna.tillgängligade att var

brand- ochNågoninträffade.det slaghändelseövad införochutbildad somaven
varvsbesökvidråderförhållandenspeciellafrån deutgicksäkerhetsövning somsom

inteframkommitvadhade enligtdockaligger ifartygetframför allt när ge-som--
nomförts.

den fastaingick ikoldioxidbehållarnaocksåKommissionen konstaterar att som

kundeFartygetrevision.ilandtagna förmaskinrumi fartygetssläckutrustningen var

tidenombord undertill sprinklersystemettillräckligt medfåvidare inte somvatten

ochvattenmängdernämligen mycketfordrarsläcksystemDettai docka. storadet låg

tillförsel hadesådanland. Förtappstället ifrånmedförsörjaskunde inte vatten en

från sjön.kapacitetmedtryckökningspumpar vattenbehövts togdet stor som

vid Be-liggerfartygetallmänhet närpassagerarbilfärja iärDäcket på tomt varv.en
far-detsamma näralltså intevattensprinklersystem ärfungerandehovet somettav

framhållits användesSomombord. harantal bilartrafik och hariär ett storttyget

förråds-för lagringbilarförSally inte längre2 på Albatrossdäck utantransport avav

möb-hel delDet fanns ocksåkryssningsfartyg behöver.och enettannat somvaror

på däcket.verkstädertillfälliga mindreoch flerabyggmaterialler,

användningenändradedengrundpåfanns detuppfattningkommissionensEnligt av

möjligtblivitskulle hadetsåutrustningen,kompletteraskäl attstarkadäcket attav
så-vidtagit någrahadeellerrederietVarkeni drift. varvetsprinklersystemethållaatt

åtgärder.dana

på fartyg-till brandpostnätettillförselfanns det ingenNår branden bröt vattenut av

förse sprinklersystemetomkopplingmöjligtinte hellerdärmedDet att genomet. var

fartygsbefäl-framhållaKommissionen villkvantitetermed mindre attvatten.ens

maskinchefenombord inte minstställningandra i arbetsledandehavaren och som-
brandvattenför-kontrolleratombord borde habrandsäkerhetenföransvarigvar -

vidden bristfälliga kapacitetenförhållandena,sörjningen och anmärkt på även

fickbrandvattenledningenAtttappstället på kontorsbyggnadens vägg. tomvar
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detskedet närinledandedetiräddningsarbetetförkonsekvenseromfattande

branden.släckamöjligtfortfarande attvar

elleruppgiftnågonfannshellerdet intevidarekonstaterar omKommissionen att

rederietsanvändasskullegasbehållarede en-varselmärkning egnaavsomav
skulle ha kun-Dettabrand.vidundanförasskulleombord ochtreprenörer ensom

och för mån-ombordråddningspersonalenbåde förkonsekvenserallvarligafånat

fartyget.utanförniskor

låtit brand-hadesannoliktfartygsbefälhavarenunderstrykavillKommissionen att

sig-framhållits,tidigareinnebar,Sjö. Deti läge attlarmanläggningen stå som

höras äninte skulle ha kunnatpå fartygetlarmstållena annatfrån någotnalerna av
ljud-bemannad. NågonBryggan intemaskinkontrollrummet.och ipå bryggan var

till central-på luckanDetta tydermaskinkontrollrummet.fram tillgick inte attsignal

stängd.inteapparaten var

9denplaneraduppkomst ägabrandensrekonstruktionEn att marsrumvarav

ledningrederiet. Rederietsföreträdare förmedSamråd hade skett motsatte1990.

skadaskommafartyget kundemotiveringmedrekonstruktionen attemellertidsig att

händelseförloppet gickbedömningenunderlaget förviktig delEnytterligare. avav

möjlighetervilkaha kunnat visaskulle dessutomRekonstruktionenförlorad.därmed

branden.eventuellt släckaochsnabbt begränsapulverslâckarnameddet fanns att

förnågra riskerskebedömning kunnatenligt kommissionenshade yt-Detta utan

skador.terligare

föreslårKommissionen att

Sjöfartsverket får i uppdrag tillse det vid finns tillfredsställandeatt att varven an--
ordningar för försörjning med till brandposter och vattensprinklersystem påvatten

fartyg ligger i docka.som

Sjöfartsverket får i uppdrag i samråd med räddningsverket över bestäm-att se-
melserna personlig skyddsutrustning för den personal på fartyg förom som svarar

livräddning och brandsläckning ombord.
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7.1.3 Räddningstjänsten i Nacka kommun

a Förebyggande åtgärder brandmot

Kommunen enligt räddningstjänstlagen 19861 102 för åtgärder vidtas, såsvarar att

bränder och skador till följd bränder kan förebyggas.att Kommunens kontrollav av
brandskyddet sker bl.a. brandsyn. Kontrollen kan resultera i brandsyne-genom ett

Ägarenföreläggande. eller innehavaren byggnad eller anläggning i sådanaärav en

fall skyldig vidta och bekosta brandskyddsåtgärderna.att

Kommissionen har tidigare i i drag redogjort för brandsyneverksam-rapporten stora

heten i Nacka kommun. Brandsyn ägde vid Finnboda Varv åren 1982, 1983 ochrum

1986. Enligt de brandsynebestämmelserna år anläggningar i land s.k.varvetsnya

två-årsobjekt, dvs brandsyn skall ske år.vartannat

Räddningstjänsten i Nacka kommun hade kommit överens med brand-varvet attom

skulle äga under 1990.år Varvets anläggningar i land klassificeradeärsyn rum som

mekanisk verkstad, med de risker normalt förekommer inom sådan verksam-som en

het. Jämfört med andra riskobjekt i kommunen bedömer inte räddningstjänsten före-

anläggningar i land speciellt kompliceradetagets eller farliga från brandrisk-som

synpunkt. Kommissionen delar räddningstjänstens uppfattning hur börvarvetom va-
klassificerat.ra

Bestämmelserna brandsyn i räddningstjänstlagen omfattar inte förhållandenaom

ombord på fartyg. En skyldighet påtala risker föreligger emellertid enligt kom-att

missionens mening inteäven det frågaär brandsyneobjekt. Av förarbetenaom om

till räddningstjänstlagen framgår det förebyggande arbetet åvilar många olikaatt

myndigheter inom deras respektive verksamhetsområden. Med många ansvariga

myndigheter går det inte dra någon skarp gräns mellan ansvarsområdena. Ettatt

samarbete måste därför komma till stånd mellan Syftetmyndigheterna. är att spe-
cialkunnandet inom olika områden skall kunna utnyttjas för öka skyddetatt mot

olyckor. Räddningstjänsten i kommunen har räddningstjänstlagen särskiltettgenom

för främja samarbetet och verka för brister i säkerhetenatt vid olikaansvar att an-
läggningar rättas till.

Risken för brand detär största hotet vid reparations- och underhållsarbeten på

fartyg. Faran för människor blir särskilt dessa är förlagda ombord medanstor om
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ligger i docka. Enligt mening borde räddningstjänstenfartyget kommissionens i

i samband vid verkstäderna påNacka med brandsyn ha gjortt.ex. varvet en- -
riskbedömningallmän och påtalat de speciella förhållanden föreligger vidsom re-

parationer och liknande arbeten ombord på fartyg. Räddningstjänsten borde också

ha sökt bedöma varvspersonalens brandskyddskunnande och utrustning,varvets

möjligheterna förse fartyg i docka med släckvatten. Om räddningstjänstent.ex. att

funnit brister i brandskyddet, borde den ha föreslagit åtgärder kunnat förbättrasom
skyddet för dem bor ombord på fartyg i docka. Behovet bedömningart.ex. som av

från räddningstjänstens sida särskilt eftersomär andra berörda myndigheterstort,

inte har det kunnande inom brandskyddsområdet fordras.som

Planeringbi räddningstjänstens insatser vid varvetav

Brandsläckning ombord på fartyg kan fordra mycket snabbtstora resurser, som

måste på Dettaplats. bör utgångspunkt för utformningen Iarm-vara vara en av en

plan för insatser vid fartygsbrand. Den larmplan gällde vid tidpunkten försom

Sallybranden på Albatross och avsåg fartygsbrand vid Finnboda Varv inne-som

utryckningbar insatsstyrka enbart från räddningstjänsten i Nacka. Den larmadeav en

styrkan inte större än normalt vidrycker lägenhetsbrand ellerutvar t.ex.som en en

trafikolycka. Kommissionen kommunens larmplan för fartygsbrand skulle haattanser

inneburit styrkor vid flera Stock-stationer alltså hos räddningstjänsten iävenatt -
holm skulle ha larmats redan från början.ut-

Ett hinder för sådan planering alarmeringen skulle kunna sådanatten av vara en

beredskap skulle innebära vissa kostnader kommun.för Nacka För samarbeteett

redan på Iarmstadiet talar emellertid den omständigheten medverkan frånatt t.ex.

räddningstjänsten Stockholmi under alla förhållanden skulle komma fordras vidatt

fartygsbrand Finnbodapå Varv. Kostnader skulle uppstå räddningstjänsten ien om

Stockholm behövde förbereda insatser orientera sig inom varvsområdetattgenom

och däröva skulle enligt kommissionens mening bli begränsadattgenom men av

storlek.

Räddningstjänsten i del andra kommuner med förhållandevis erfarenheteren stora av
insatser i samband med bränder på fartyg har omfattande Iarmplaner. Sommer ett

exempel på sådan larmplan redovisar kommissionen i Bilaga 5 vilkaen resurser som
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vid tidpunkten Sallyför branden på Albatross skulle larmas vid fartygsbrand iut en

Göteborgs-hamn.

Enligt räddningstjänstens insatsplan Finnbodaför Varv skulle det inte behövas några

Somspeciella förberedelser för släckning brand fartyg.på har framgått redo-av av

visningen i kapitel 3 bestod planen endast skiss områdetöver med ochvägarav en

de byggnadernasolika lägen och markerade. Det fanns också förteckningnamn en

inom området och hur debrandfarliga förvaradesvisade vilka varvaror somsom

varvsområdet.ingick vidare två flygbilder överplacerade. l insatsplanen

uppfyller sådan insatsplan inte kraven i rådd-Enligt kommissionens bedömning en

insatsplanering. Planen borde framför allt ha omfattatallmänna råd förningsverkets

släckning brand ombord på fartygåtgärder skulle ha syftat till underlättaatt avsom

Genom skulle det varit möjligtvid sådana förberedelser halåg i docka varvet.som

effektivare insatser på tidigare stadium än blev fallet vidåstadkomma ettatt som

branden på Sally Albatross.

föreslårKommissionen att

räddnings-till den kommunalai allmänna rådRäddningsverket får i uppdrag att-
i den förebyggande verk-den vid tillsynframhålla angelägenhetentjänsten attav

anläggning vilka risker för brandeller innehavarensamheten klargör för ägaren av en

på brandsyn,inte omfattas kraveti objektkan föreligga även t.ex. ettavsomsom

fartyg ligger i docka.som

larm-rekommendera kommunernaRäddningsverket får i uppdrag överattatt se-
Sally Albatross.erfarenheterna insatsen påinsatsplanerna med beaktandeoch av av

översynen kräverinsatser vid alla slag olyckorbör personella ochstoraav somavse

materiella resurser.

Yrkgsinspgkgigngln7.1 .4. siöfartsinsggkgigngngçh

tagitsSally Albatross hade på för reparation och underhåll för vissemot varvet samt

ombyggnad. Detta innebar arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 198626att

med föreskrifter vissa arbeten på fartyg tillämplig. Det förelåg alltså till-om ettvar
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enligt arbetsmiljölagen.synsansvar

Yrkesinspektionen har tillse arbetsmiljölagens bestämmelser efterlevs. In-att att

spektionens tillsyn sker vid besök på arbetsplatser, på fartyg ligger vidt.ex. som

intervallet mellan rutinbesök från inspektionens sida brukar till tolvvarvet. sexvara

månader.

för rutininspektion och någon anledningFinnboda Varv stod inte i göra sär-tur att

Sallykänd. Arbetena på Albatross blev därför inte föremålskild inspektion intevar

branden. Någon obligatorisk kontroll brand- och olycksbered-för inspektion före av

varvsarbeten påbörjas inte föreskriven i arbetsmiljölagen eller i deinnan ärskapen

har utfärdats med stöd lagen.förordningar avsom

Sallysjöfartsinspektionen har med hänsyn till Albatross under några veckor skulleatt

inte då Somligga i docka på fartyget användes till sjöfart. följdvarvet attansett en

förelåg enligt sjöfartsinspektionen inte något tillsynsansvardetta enligt fartygs-av

säkerhetslagen. Någon inspektion brand- och Sallyolycksberedskapen på Alba-av

således inte aktualiserats fartygethar under tiden låg vid varkentross varvetsom -
yrkesinspektionen eller sjöfartsinspektionen.avav

Som framgåtthar den tidigare redogörelsen delar kommissionen sjöfartsin-av

uppfattningspektionens fartyget under varvsvistelsen inte användes till sjöfartatt

det inte i drift terminologi.och enligt sjölagens Någon skyldighet utföraatt attvar

tillsyn enligt fartygssåkerhetslagen fanns inte. gårDet enligt kommissionens mening

inte heller rikta kritik yrkesinspektionen för utebliven tillsyn.att mot

Erfarenheterna från branden på Sally Albatross visar emellertid finnasdet kan skälatt

olycksberedskapenföreta något slag inspektion brand- och på fartygstörreatt av av

i fallinnan varje omfattande varvsarbeten får påbörjas. Kommissionen attmer anser

fråga bör utredasdenna l samband med utredningennärmare. bör övervägas om en

sådan inspektion skall ske yrkesinspektionen enligt arbetsmiljölagstiftningen ellerav

sjöfartsinspektionen enligt fartygssäkerhetslagen. Varvets uppgifter iav samman-

hanget och räddningstjänstens roll i tillsyn brandskyddet möjligheternat.ex. attav -
brandsyn allmänt kontrolleravid och kunnande det gällernärsett ett varvs resurser

ibrandskyddet bör också belysas. Kommissionen vill framhålla bestämmelsernaatt-
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SOLAS-konventionen möjliggörden s.k.fartygssäkerhetslagen och tillämpningen av

vadpå fartygbrandsäkerheten änomfattande inspektioneringående och avmer

medger.arbetsmiljölagstiftningen

föreslårKommissionen att

överenskommelsenverka för den europeiskaSjöfartsverket får i uppdrag att att-
vid Kontrollentillämplig fartyg liggerhamnstatskontroll blir även på som varv.om

ombord.tillsyn säkerhetenhamnstaten förinnebär att svarar av

Sjöfartsverket får i uppdrag klargöra avgräns-Arbetarskyddsstyrelsen och att-
samband medtillsyn säkerheten iförde båda myndigheternasningen avansvarav

i tillsyns-överenskommelse samarbetevid och träffapä fartygarbeten ettomvarv

företa något slagdet finns skälutredningen bör framgåAvverksamheten. att avom

på fartyg innan i varje fallolycksberedskapen störreinspektion brand- och merav

räddningstjänstens roll ifår påbörjas. Den kommunalavarvsarbetenomfattande

sammanhanget.brandskyddet bör iövervägastillsynen av

livr7.2 nln n r rrrv

vid upptäckteoch svetsarbetenförmannen för plåt-kranförare och försteEn varvet

fartyget. Den rådig-för sig ned frånbehövde hjälpmänniskor ombordflera att taatt

alltvisade räddade dömabåda varvsanställdabeslutsamhet deochhet attavsom

tiotallivet på ett personer.

ombordskede alla hade varitsamlade i tidigtProduktionschefen vid ettvarvet som

saknades.därvid konstateras ingen längreoch det kundebranden brötnär attut

Även räddningsinsatsen.viktig deldetta en avvar

kninnin h |7.3 nin n livr rnn

nin in7.3.1 nin frrAllmn nrnm r

omfattande fartyg avviker i hög grad från bränder i byggnaderEn brand på störreett

eller anläggningar fartyg i omfattning beståri land. Det beror framför allt på storatt
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människor ombord.Personkorgen kranforarén använde han undsattenärsom
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konstruktioner i byggnaderavskiljande störremetaller. Bärande ochstål och andraav

betongmineraliska materialväsentlig graddäremot ipå land utgörs t.ex. sten,av -
för brandsläckningsvåråtkomligt änvidare betydligtEtt fartygoch tegel. är enmera

byggnad.

för-skilda materials olikamedsammanhänger bl.a.brandförloppetiSkillnaderna

relativt långsamt.materialetsstålHos uppvärmsoch leda värme. ytamåga upptaatt

Detta innebärledaStål emellertid hög förmåga värme.har transportattatt aven

omständigheter tillombord leder dessasnabbt. Vid brandinne i stål skervärme en

brandrummetsstål viss tidbordläggning efterdäck, skott och antar tempe-att enav

fartygskonstruktionen. Detta orsakar flåckvisaSamtidigt snabbt ileds hettan utratur.

konstruktionsdelarna.täcker de berördaunder den beklädnadbrandhärdar som

kraftig rökutveckling och mycket högökad brandspridning,Följden blir enenen

medför stålets hållfasthet minskar, vilketinne fartyget. Deti atttemperatur senare

i konstruktionerna.till bl.a. deformationerleder

Brandförsvarsföreningen1lSvenska skulleutförts inomberäkningar harEnligt som
minuter fylla passagerarfartyg medtill delenfyra störrehyttbrand redan efter etten

grad försvårari mycket högskapar miljörökutvecklingrök. En sådan ut-en som

mellan hyttendörrenför dessa beräkningar ârförutsättningarnarymning. En attav

där den brin-i korridorenuppstålld. Samma sak gäller bl.a. dörraroch korridoren är

trapphuset övriga korridorerochdörrar mellan det centralafinns ochnande hytten

i fartyget.

ombordi olika väsent-ansamling släckvattenfartyg i sjönFör år utrymmenett enav

i fartygets jåmviktsläge.farliga förändringarbedömning riskerna förlig faktor vid av

samlas,tvårskeppsled i vilkahöjd- och deBelågenheten i vatten-vattnetrumav

i samverkan kan leda tillbetingelsertyngd och fria ytor ärmängdernas attsom

heltfartygets stabilitet äventyras.

Vid brand i fartyg i flytdocka inverkar slåckvattnet inteett på fartygetstorrsatt stabi-

litet på sätt fartygetnär ligger i sjön. Fartyget och flytdockan utgör till-samma som

där flytdockans egenskaper blir utslagsgivande.ett system Någon risksammans

för det släckvatten har samlats i fartyget skallatt sätta säkra jämviktsom systemets

1 Barbro Ahén, Staffan Bengtson, Rökspridning på passagerarfartvo. Svenskastora
Brandförsvarsföreningen, September 1988.
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emellertidvattenmängderna ökarsamladeDe i fartygetnormalt inte.föreliggerfara

dockan.och stöttning ipallningfartygetsbelastningen på

sammanfattasbrandobjekt kankaraktäriserar fartygförhållandenAndra somsom

beskrivning.följandeenligt

och förhållandevis långa.schakt tränaårFörbindelseleder, korridorer, trappor, m.m.

kopplardolda. Ventilationssystemensvårtillgängliga ochoftaSchakten är samman

Smala rökfyllssprider sig. korridorerbrand lättvilket innebärolika brandceller, att en

i fartygetlagts i korridorerna innebrandslangar harandra. Desnabbare än utsom

kommerleder till avbrott i vattentillförseln. Till dettasig, vilket oftakan vika att

regel håller dörrarna öppna.brandslangarna som

beklädnader och ytskikt olika slag,Stålskrovet fartyg täckt medi är t.ex.ett av

korrosionsskyddande brand kraftiglim, färg och ämnen, vidplaster, som en ger

brandgaser. Vid värmepåverkan deformeras stâlkon-rökutveckling och alstrar

Däck bucklas, stängda dörrar kan inte och öppna dörrar gårstruktionen. öppnas

inte stänga.att

Skrov överbyggnader skall skydda vind och sjö och kraven på täthetoch ärmot

därför hettan, röken brandgaserna kvarVid brand även och inne istora. stannaren

OmDet allmänhet svårt ordna effektiv brandgasventilation. far-fartyget. iär att en

vid kaj det emellertid under vissa förutsättningarligger i docka eller bör gåtyget att

öppning i skrovet.skära en

7.3.2 Alarmgring

SOS-centralensa åtgärder

SOS-centralen larmade omedelbart de enligt larmplanen för Nackaut resurser som

skulle användas vid fartygsbrand inom kommunen, dvs räddningsstyrkankommun en

i ambulans ochvid brandstationen Nacka, jourhavande brandingenjören, ären som

för räddningstjänsten i bl.a. Nacka Stockholmsoch kommuner.resursen gemensam

Den samtalet fick brann bildäcklarmoperatör det på frå-tog emot veta attsom men
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.

ombord.korridorernaibland väggarnadeformerarHettan annat
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inte fartygets storlek, brandens omfattning några människorgade ellerom om om

skadats eller i fara ombord. Enligt kommissionens meninghade detta all-var var en

varlig brist i handläggningen larmârendet. Den från början otillräckliga informa-av

kom försena alarmeringen detionen betydligt större efter baraatt av resurser som

visade sigkort stund behövas vid insatsen.en

SOS-centralen fick ytterligare två besked i dessa fall direkt från varvet om- -
branden ombord. Det framgick också det det stark rökutveckling ochattnu var

behövdes rökdykare. Den Iarmoperatör dessa samtal vidtog ingatog emotsom

åtgärder. Larmoperatören borde de uppgifterna lämnades ha insett attav nya som

det allvarlig brand och skulle ha underrättar Stockholm.ledningscentralen ivar en

SOS-centralen vidtog inteför övrigt heller några åtgärder utryckningsledarennär

Nackafrån vid framkomsten till meddelade SOS-centralen det behövdesvarvet att

ytterligare personal.

Handlâggningen SOS-centraleninom visar sålunda på allvarliga brister.

Kommissionen föreslår att

SOS Alarmering AB rekommenderas över rutinerna i verksamheten såatt se att-
Iarmhanteringen blir säkrare. Personalen skall vid mottagande larm inhämtaav
tillräckliga uppgifter och till den utryckande personalen får såatt uttömmandese

ibesked möjligt.som

SOS Aarmermg AB rekommenderas i samråd med räddningsverketatt vidta-
åtgärder förbättrar den grund- och vidareutbildning larmpersonalensom skallsom

genomgå.

frågorKommissionen återkommer i avsnitt 7.5 till alarmeringsorganisationen iom
Stockholms lån.

åtgärderbi Ledningscentralen; jourhavandeoch brandingenjärens

Ledningscentralen Stockholmi fick endast det brinner i båt på Finnbo-veta att en



personaleninnebarIedningscentraleninformation hos attfannsdet inteda. Att mer

IedningscentraleniPersonalenhändelsen.bildriktignågonfickintedär genast av

frånstyrkanänville hadennebrandingenjörenjourhavande resurserfrågade merom

sub-intebrandingenjörenjourhavandeenligtDet fannsavböjde.hanNacka, men
minuterfemhan knapptemellertid närsågpådrag. Han senareför störreettstans

hadeursprungligenvad hanomfattande änbrandenSlussenpasserade att var mer

då ytterligarebegärdeochbedömt resurser.

med de riskerobekanthan inteframhållitbrandingenjören harJourhavande att var

kommis-Enligtombord på fartyg.bränderråder vidförhållandenspeciellaoch som

brandvidinsatsmedräknatbörjan hafrånredan attborde hanmeningsionens en

änfordra störreskulle kommaVarvFinnbodavidfartyg attpå resurserombord ett

uppstårStora problem nästanlarmats.hadeNackafrånräddningsstyrkaden som

karaktär,materialetsbrännbaraombord, dettrångadegrundalltid på utrymmenaav
på fartygBränderbrandgasventilationen.medsvårigheternaochrökspridningen

särskiltdeti docka årliggerOm fartygetrökdykarinsatser.oftadärförfordrar stora

måste habrandingenjörenJourhavandebrandsläckningen.tillfå framsvårt vattenatt
det behöv-insettborde haochNackaräddningstjänsten i attförlarmplanentillkänt

denskulle fråninsatsenPlaneringenmateriel.ochpersonalbetydligtdes avmera

vid larmet.redanbörjathautgångspunkten

i kom-Stockholm hördeiräddningstjänstenIedningscentralen hosPersonalen i

utrycknings-SOS-centralen fråntillmeddelandetitonfalletmunikationsradion på

emel-larmadeLedningscentralenbehövdesdeti Nackaledaren att resurser.mera

LedningsoperatörenKatarina.stationen,belägnaden närmastlertid inte som varut

placerad där. DetÖstermalm, räddningstjänsten ärhosskumbileneftersom varvalde

begärde för-ochfrån fartygetrökmolnetbrandingenjören sågjourhavandeförst när

minutergått åttahade dåDetlarmadesKatarinastyrkan från ut. se-stärkningar som
frånOm styrkanbranden.beskedsjälv fåttbrandingenjörenjourhavandedan om

borde den habrandingenjören,jourhavandemedsamtidigthadeKatarina larmats

till platsen.Nacka komfrånstyrkansamtidigtungefärpå platskunnat somvara

innanminutervidframmefrån Katarinastyrkan varvetframgåttSom har sexvar
Östermalm bedöm-kommissionensunderstrykerDettill platsen.komfrånstyrkan

Kommissionenbörjan.frånredanha larmatsKatarina skullefrånstyrkanning att
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har i avsnittet räddningstjänstens planering framhållit det Iarmplanen förattom av

fartygsbrand vid Finnboda Varv borde ha framgått Nacka, Katarina och eventuelltatt

ytterligare någon station skulle ha Iarmats.

7.3.3 Räddningsinsatsen i första skedet

Styrkan från Nacka hade åtta minuter efter ankomsten till fått fram frånvarvet vatten

tankbil till sin rökdykargrupp, då stod på akterklaffen. lnträngningsvägensom uppe

emellertid lång och utryckningsledaren tillät inte rökdykarna gå och börjavar att

livrädda skyddsgrupp. Kommissionen denna bedömningutan riktig.atten anser var

Kommissionen delar också uppfattningen hos utryckningsledaren från Nacka far-att

brandpersonal med den utveckling branden hadetygets ägt och medav som rum-
Ävenden utrustning personalen hade inte borde sig i fartyget igen. jour-som ge-

havande brandingenjören gjorde riktig bedömning hannär inte lät besätt-senare en

ningsmânnen tjänstgöra skyddsgrupp åt styrkan från Nacka. Några fartygetssom ur

brandstyrka borde emellertid fåttha i uppdrag hjälpa till på akterklaffen. Deatt uppe

kunde ha orienterat rökdykarna lämpliga inträngningsvâgart.ex. och andra förhål-om

landen ombord.

Rökdykarna från Nacka fick först till uppgift livrädda, dvs finna de bådaatt att perso-

kvinnan och andre maskinmâstaren fortfarande befann sig ombord. Dener som- -
emellertid inte klara över hur de skulle sig i hyttavdelningen och ned ivar ta ma-

skinrummet. De skaffade sig information vid kajen från några de anställda pånere av

fartyget. Under tiden detta pågick begav sig rökdykarna från Katarina påsom upp
akterklaffen. Efter omkring fem minuter fanns rökdykarnaäven från Nacka och en re-
servrökdykargrupp där Det innebar rökdykarna från Katarina kunde börjaattuppe. ta

sig in på däcket för börja bekämpa branden efter någon minutatt också rökdykar--
från Nacka. Enligt kommissionens mening det förhållandevis lång tid in-gruppen tog

de båda styrkorna kunde samordnas och börjanan angreppet.

Branden hade styrkan frånnär Katarina kom till inte spritt sig ovanför däckenvarvet

2 och 4. Det slog visserligen kraftiga lågor ventilationsöppningut igenom en ena
emellertidsidan. Kommissionen håller inte för uteslutet det skulle ha gått hej-att att

da spridningen, den förstärkning tillkallades hade varit på platsen tio minuterom som

tidigare och angreppstiden kunnat minskas lika mycket. Resurserna i det inledande



på Iasttrucken.i gasaflaskanförsta explosionen ombordDen -
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skedet för små för det under de omständigheter förelåg skulleattvar som vara- -
möjligt samtidigt utföra Iivräddning och komplicerad brandbekämpning.att Rädd-en

ningstjänsten fick inrikta sina till början begränsade på förbereda liv-atten resurser

räddning.

Att branden blev för för den första styrkan berodde bl.a. på brandbelastningen,stor

mängden Iättantändligt material och den belamrade inträngningsvägen. Den kraf-av

tiga rökutvecklingen försvårade utrymningen de befann sig ombord.av personer som

Kommissionen räddningsarbetet i det första skedetatt från alarmeringenanser -
hos SOS-centralen till dess rökdykarna efter den första explosionen drogs tillbaka -
inte präglades den snabbhet och effektivitet fordrades. Räddningsledaren fickav som

inte tillräcklig information och försökte inte omedelbart redan när han i lednings--
centralen fick besked branden skaffa sig fler uppgifter. Detatt för lång tidom tog-
för rökdykarna börja tränga i fartyget. Brandenatt kunde under den tiden fritt spri-

da sig i fartygets inredning. När branden efter ungefär timme hade spritt sig uppåten

fartyget,i fanns det enligt kommissionens mening storlekenpåoavsett resurserna-
inte möjligheter rädda maskinrummet.änsattes attsom mer--

Sammanfattningsvis skulle effektivare planering och ledning räddningstjänstenen av

inneburit bl.a.ha att

Räddningsstyrkorna skulle förstärka personalen från Nacka hade larmats ti-som-
digare blevän fallet;som

Räddningsledaren hade fått information från fartygspersonalen bl.a. brand-mer om-
belastningen ombord, riskerna för explosioner och de tillträdes- och inträngnings-
vägar rökdykargrupperna skulle ha behövt anlita; ochsom

De olika styrkornas förberedelser för rökdykarinsatserna ha samordnats på ett-
tillfredsställande och brandbekämpningensätt ha kunnat börja tidigare än blevsom
fallet.

Kommissionen föreslår att

Räddningsverket får i uppdrag informera den kommunala räddningstjänstenatt om-
dede särskilda förhållanden råder vid brand på fartyg och svårigheter isom om som

allmänhet föreligger vid räddningsinsatser ombord.
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krlrvivinninL7.4 r

lnin7.4.1 R nvrrn

vidräddningsinsatserledningfrågoraktualiserarAlbatross avSallypå omBranden
Somanspråk.imåsteolikaflera tasfrånomfattande organnärolyckor resurserstora

påför insatsenräddningsledaren6 har svaratkapiteliredogörelsenframgått av
tillochytterligare settbegärttaktiken, resurserbeslutatHan harbrandplatsen. om

angränsandeochStockholmområdelanvändning.tillkommit ett somdessaatt
räddningsarbe-samtidigtinträffathaolyckorallvarliga somandrakundekommuner

beredskapdärför hamåsteRäddningstjänstenpågick. enpå fartygetbrandenvidtet

olyckor.vid dessaingripa ävenkunnaför att

brand-jourhavandefunktiondetfinnsStockholmi somräddningstjänsten onInom
räddningstjänsteninomanvändningensamordna resursernauppgiftmed avchef att

kanvilkabedömaskall bl.a.brandchefen somresurserJourhavandei kommunen.
godtag-övrigtihållerräddningstjänstensamtidigt eninsatservid olika somsättas

beredskap.bar

Stockholmiräddningstjänstenfrånerhållitharkommissionenredogörelserdel som
jour-uttryckförekommerSally Albatrosspåbranden somvidräddningsarbetetom

beskrivitsocksåharräddningsarbetet. Detförbrandchefen har ansvarethavande
insatsen.förövergripandehaft det ansvaretbrandchefenjourhavandeattsom

någonellerräddningschefenärräddningstjänst somkommunaliRäddningsledare

gällerdeträddningstjänstlagen nårframhållavillKommissionen atthardenne utsett.
rädd-detnämligenformän somreglerarinteinsats ansvar,ledning avenmerenav

räddnings-bemanningochorganisationförplandet avNärhar.ningsledaren enav
befo-alla dehar hanräddningsledareärtjänstemanframgårledarfunktionen att en

honom.räddningstjänstlagenallt detoch gergenheter ansvar som

händelseförloppetbeskrivitharStockholmi gerräddningstjänstenpå vilketDet sätt
rädd-åtgärderdeprövahaftbrandchefenjourhavande somattintryck attett av

ordningsådanKommissionen attvidta. envidtagit eller anserattningsledaren avsett

deltarandraoch hosorganisationen organden sombåde inomosäkertdetgör egna
Räddningsledarensker.arbetedetförhar ansvaret sommed somvemresurser

Omhonom.räddningstjänstlagensjälvständighetden gerhaarbetetmåste i som
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räddningschefen i den kommun där olyckan har inträffat eller den tjänstgör isom-
ställe inte delarhans räddningsledarens uppfattning vilka åtgärder börom som-

vidtas, skall han givetvis överta för insatsen eller någon göraansvaret utse attannan

det. Allt bidrar till skapa oklarhet räddningsledareär och i prak-attsom om vem som

tiken leder räddningsinsatsen riskerar minska effektiviteten i arbetet.att

Kommissionen vill understryka ingenting direkt talar för samarbetet mellanatt att

räddningsledaren och jourhavande brandchefen Stockholmi inverkade negativt på

ledningen insatsen vid branden Sallypå Albatross. Det emellertidär lätt tänkaav att

sig situationer jourhavande brandchefennär eller andra befattningshavare och- -
räddningsledaren har olika meningar vilka behövs i räddningsarbe-om resurser som

och hur de skall användas. En sådan oenighet skulletet kunna påverka effektiviteten

i räddningstjänsten.

Kommissionen föreslår att

Räddningsverket får i uppdrag fästa kommunernas uppmärksamhet på rädd-att-
ningsledarens och befogenheter enligt räddningstjänstlagen. Räddningsverketansvar

bör i detta sammanhang också belysa hur ansvarsfrågorna bör regleras i ett samar-

betsavtal två ellernär flera kommuner samverkar brandingenjör i beredskap ochom

klargöra dennes förhållande till ledningen för räddningstjänsten i den kommun där

olyckan har inträffat och räddningsinsatsen äger rum.

7.4.2 Samarbete mellan kommunerna Stockholms-områdeti

AlbatrossFörhållandena vid branden på Sally komplicerades den omfattandeattav

räddningsinsatsen fordrade samarbete mellan två kommuner. Brandenett ägde rum

i Nacka kommun, medan större delen i räddningsarbetet kom frånav resurserna

Stockholms stad den jourhavandeäven brandingenjör räddningsledaresom var-
under större delen insatsen. När räddningschefen Stockholmi efter drygt två tim-av

uppdrar åt jourhavande brandchefen utreda ledningsförhållandena Nacka-mar att

Stockholm är innebörden det skall klaras räddningstjänsten Stockholmatt iut om
har hela ansvaret för insatsen. Avtalet brandingenjörsberedskapom gemensam

reglerar nämligen endast jourhavande brandingenjörens roll räddningsledare.som

Ledningen för räddningstjänsten Stockholmi ville under räddningsarbetets gång få



sammanhålletbehovetklargöraNacka föri etträddningstjänstenmed attkontakt av

samlat bordeinsatsenbedömdebrandchefenJourhavande attledningsansvar.

resursbehovet ochutveckling, detinsatsenspåStockholm beroende storaövertas av
brandchefenjourhavandeenligtBeredskapslägeti övrigt.beredskapshänsyn var

osäker.utvecklingenochmycket ansträngt

framkommithändelsenundersökning attkommissionensmedsambandhar iDet av

Räddnings-insatsen.försvaradedenansågStockholmiräddningstjänsten att

hadedenöverenskommelsen så ansvaretemellertiduppfattade atti Nackatjänsten

insatsen.för

ledande före-anmärkningsvärtsynnerligenmening det attärkommissionensEnligt

räddningsar-tidenunderkommunernabådai deräddningstjänstenförträdare som

framhållavillKommissionenfråga.denna attuppfattningar ihade olikapågickbetet

detkunnat övertaskulle haaktuella falletdetbrandchefen ijourhavande vardet som
Övertagandeträddningsledare.hadebrandingenjörenjourhavande somsomansvar

räddningstjänsten iförutsatteavtalför detske inom attså fall fåtthade i somramen

brandingenjör. En-jourhavandefunktionenbemannadetillfälletStockholm för som

beslutakunnathadelänsstyrelsenellerNacka kommun atträddningschefen idast

räddningsledare skulleegenskapbrandingenjören ijourhavandenågon än avannan

inte aktuelltdeträddningarbetet,följdeLänsstyrelsen attför insatsen. men varsvara
någoneller vidtaför insatsenskullemyndigheten överregionaladen ansvaret an-ta

åtgärd.nan

redovisade oklar-allt deSally framförpå Albatrossvid brandenomständigheterna -
räddnings-intryckkommissionenledningsförhållandenai attettheterna avger-

slaginsatser detledatillräckligt för kunnasighade förberettintetjänsten att somav

frågadet om.var

bemanningenmedharuppmärksammatkommissionenproblemEtt avannat som

det kom-ochkommunerde fyrabrandingenjör Avgöra.jourhavandefunktionen att

brand-jourhavandemedinsatsersamarbetsavtalhar ingåttmunalförbund omsom

Brandförsvarsförbund medSolna-SundbybergsochStockholms staddeltaringenjör

köper be-kommuneroch NackaLidingöEkerö,övrigabrandingenjörer. De tre --
itjänstgörbrandingenjörerdepraktikeninnebär iDetde andra.redskapen att somav
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Lidingö och Nacka kommuner bara undantagsvis får tillfälleEkerö, deltaatt som

räddningsledare till och med i den kommunen. De har möjligheter detgöraattegna

från jourhavandede brandingenjören eller vid insatser iövertar sambandansvaretom

med mindre olyckor i det fallet förersättare den brandmästaresenare som som-
utryckningsledare.normalt är

Erfarenheten visar emellertid kommunens brandingenjörer nästan aldrigatt taregna

Omöver de inte tjänstgör räddningsledare kommer dettaansvaret. få fleraattsom

negativa konsekvenser. Det blir för det första svårt för den berörda kommunen att

rekrytera brandingenjörer, med hänsyn till brandingenjörsutbildningenssom -
innehåll inställdaär på arbetsuppgifterna omfattar utryckningstjänstatt med ansvar-
för insatserna. För det andra kommer de ändå anställning i kommun medtarsom en

sådan organisation få begränsade eller inga erfarenheter räddnings-att egna av

insatser. Följden kan bli brandingenjör i kommunensatt tjänst såstannaren som

småningom till stf räddningschef eller räddningschef själv ha haftavancerar utan att

räddningsledare vid i varje fall insatser.störreansvar som

Enligt kommissionens mening är fleråriga personliga erfarenheter utrycknings-av
tjänst nödvändigt underlag inte bara för det operativaett arbetet föräven deutan

flesta andra uppgifterna högre räddningsbefäl för i den förebyg-som t.ex.svarar -
gande verksamheten, planeringen räddningstjänsten, handläggningenav av per-
sonalfrågor och arbetet med utveckling räddningstjänstens materiel.av

7.5 AIarmgringsgrganisgtiongn i §tockholm§ län

7.5.1 Principer

Den första informationen det inträffat utgör grunden för vilka personella ochom som

materiella i första skedet skall larmas. Alarmeringsskedet i räddnings-resurser som

tjänsten är därför alltid mycket viktigt. Det har betydelse alla väsentliga faktastor att

vad har hänt och förhållandena på platsen kommer fram.om som

Stora krav måste ställas på larmcentralen. Den larm skall inte baratar emot ettsom
lyssna måste också initiativ förutan få relevantfram riktigta och information.att en
Personalen inom larmcentralen skall vid alarmeringen råddningsstyrkan ellerav
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på fartygetbilden visar bryggantotalförstördinredning blevFartygets -
branden.efter
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i oförvanskad form. Denföra informationen vidarerâddningsstyrkorna tar emotsom

90 000-samtalet så insatt i räddningstjänstens verksamhet han eller honbör attvara

innebär situationen på olycksplatsen inte oklar för rädd-ställa frågor ärkan attsom

vidare alarmeringen skall gå snabbt. Personalen inomningspersonalen. Kravet år att

behövs komplettera och korrigera deIarmcentralen skall också det uppgifterom som

lämnats.först har

bli informationAtt i det första skedet låta söka kan ha hämmande verkanatt mer en

blir fördröjd felaktig. Alarmeringenkan bidra till insatsen eller vid branden påattsom

Sally Albatross belyser tydligt svårigheterna hos Iarmcentral analy-taatt emot,en

och vidarebefordra information. Det aktuella fallet illustrerar med lika tyd-storsera

lighet svårigheterna ställa frågor kompletterande uppgifter. Det haratt som ger som

hänt visar också de kompletterande uppgifterna när de i central ochatt tas emot en

räddningstjänstenalarmeringen till delen sker frånstörsta central iblandav en annan

inte når fram till den skall larma räddningsstyrkorna.utsom

läniSto kholms7.5.2 Förhållan en

Alarmeringen kommunaladen räddningstjänsten sker i nio de sammanlagtav av

Stockholms22 kommunerna i län i två Dessa nio kommuner försteg. storsvarar en

SOS-centralenmajoritet länets befolkning. inom detta område samtaltar emotav

90 000 från den behöver hjälp vidarebefordraröver och beskeden ellersom -
kopplar den larmande till Iarm- eller Iedningscentralen i kommunen, i sin tursom-
larmar räddningsstyrkorna. Det finns på grund denna organisation olikaut treav

larmnummer i länet. Kommunerna har denna organisation önskar integreringsom en

alarmering och ledning inom sin organisation och avtal medatt ettav egen anser

SOS-centralen, enbart utför alarmering, inte kan denna integrering.som ge

Alarmeringen räddningstjänsten vid Sallybranden på Albatross visar tydligt påav
system, alltde problem föreligger med sådant framför när kommunerettsom som

har olika slag alarmeringsorganisation skall samverka vid insats. Räddnings-av en

tjänsten i den kommunen och ambulans larmades SOS-centralen,från medanena en

räddningsstyrkorna i den andra kommunen fick besked från den Iedningscen-egna
tralen. Det har framgått del den begränsade information SOS-centralenatt en av som



överföringen larmet från denvidgick förloradförst ringdeerhöll från den avsom upp

centralen till den andra.ena

svårabeskrivits kan få mycketförhållanden här hardeKommissionen att somanser

larm-Den nuvaranderäddningstjänsten i länet.effektiviteten hosförkonsekvenser

acceptabel.intebakgrundendenorganisationen är mot

ninndemmunför7.5.3 K tre

uppmärksam-hari Stockholms länräddningstjänstenalarmeringenFrågorna avom
KommunförbundetSvenskautredningisammanhang,i olika senast sommats en

SOS Alar-på uppdraghar utförtutredningsmansärskildanlitandemed avenav --
AB.mering

räddningstjänsten iledningalarmering ochbildenutredningen konstaterasl att avav

bakgrund. Traditionen kringhistoriskharskilda lösningarnasplittrad. Delänet är en

motsättningar mel-direktaskäldel kvar. Ett ärlever tilltelevakternade s.k. annaten

räddningskårer.SOS Alarmering och vissalan

Länetsutredningen.förändras, framgår detemellertid påhållerAttityderna att av

gällerNär detutvecklad samverkan.avseenden väli fleraräddningskårer har en
utred-Enligtmycket.fortfarandesidanå andradetsaknasledningochalarmering

förutsätterledning. Detochalarmeringintegreraangelägetdetärningsmannen att

iledningscentralerantaletminskningpågårutvecklingden avtvärtemot ensom
nödvändigtdet blikanräddningstjänstenfordras inomsamverkandenFörlänet. som

iRäddningstjänstenlänet.ledning iochalarmeringcentral förhaatt gemensamen
samarbeteerbjudit flera kommunersammanhang ett om eni olikaStockholm har

skulleStockholms länikommunerför allaledningscentralMedledningscentral. en
skulle kommaSamverkanväsentligt. attökakommapersonalenhoserfarenheten att

deskaparföreslagnaDetledningen.inslag i systemetnaturligtbliochunderlättas ett

framhåller utred-och ledning,alarmeringintegreringförförutsättningarnabästa aven

ningsmannen.

SOS-As framtidUtredningHermelin,JohanKommunförbundetSvenska1 om
1989-04-05.



utredninmmunförbundetsvKerinKom7.5.4

Sam-i regiskettutredningen harredovisadedenkompletteringEn avsenareav

samråds-Stockholm. Den utredningsmanSOS-centralen irádsgruppen vid som

rapport den kommu-ledningalarmering ochsinföreslår ihar anlitat att avgruppen

Stock-ledningscentraler ivid regionala larm- ochskall skeräddningstjänstennala

holms län.

jourhavandesamarbetepå detdessa centraler byggerregioner förindelningen i om

Utanför dettaolika delar länet.planeras iellerbrandingenjör äger tre avrumsom

Utrednings-Norrtälje och Värmdö kommuner.närvarande endaststår församarbete

ansluta sig till ochkommuner kommerdessa bådamedräknar även attattmannen

detEnligt utredningenalarmeringsfunktionen. ärutnyttja densåledes gemensamma

kommande lednings-i eventuelltkommer deltasannolikt deemellertid inte att ettatt

i regionerna.samarbete de tre

ledningscentralernaDe regionala larm- och skall enligt förslaget samlokaliseras med

RC 90räddningscentraler för ledning befolkningsskyddde och räddningstjänst iav

krig räddningsverket, länsstyrelsen och kommunerna planerar.som

Enligt de överväganden har skett sedan den kompletterande utredningen ladessom

fram skall de Iarm- och ledningscentralerna förläggas till Botkyrka, Stockholmtre

Sollentuna.respektive

framhåller i utredningenUtredningsmannen kostnaderna för central ochatt etten

alternativ med decentraliserad alarmeringsfunktion inte harännu kunnaten anges.

emellertid skillnadenHan konstaterar i kostnader för den tekniska utrustningenatt

enligt de båda alternativen försumbar.är

slutsatserKommissionens7.5.5

Kommissionen Stockholmsdet nödvändigt kommunerna i län vidtar åtgär-attanser

der så mottagandet larm och alarmering räddningstjänstens sker påatt av av resurser

i princip i hela länet. Räddningstjänstens Sallysätt insatser vid branden påsamma

Albatross visar vilka risker föreligger räddningsledaren får ofullständiga be-som om

sked och inte möjligheter värdera och bedöma uppgifterna i larmen. Att för-attges

1 Samrådsgruppen Hans Andersson, Komplettering utredning SOS-Asav om
framtid, Delrapport juli 1990.



längre behöverintekommunernaberördai dealarmeringensåmottagandetenkla att

nödvändigt.heltutgångspunktendenfråntvå ärske i steg

SOS-centra-utfört påKommunförbundet harSvenskadenutredningarnaBåda som-
idéutgår frånmedkompletteratsamrådsgruppenoch denuppdrag omlens ensom -

angelägetdetkommissionensamverkanregionalioch ledningalarmering ansersom

realiserar.kommunernaatt

ledningalarmering och ärframhållasammanhangetvill i det härKommissionen att

mycket starktmellan dem årSambandeträddningstjänsten.inomfunktionerolikatvå

utföra åt-larmcentral kanEnräddningsinsats.faseninledandei den senareav en

larm- ochinsatsen. Begreppetlederåt denservicekaraktäruppgifterskilliga somav

innebär kommunernautredningarnabådai deförekommer attledningscentral som
medskall kunnaLarmcentralenfunktionerna.de bådaintegrerar vara gemensam

ledningscentralen.

fortsättningen skallSOS-centralen iså ävenförslagethar uppfattatKommissionen att

med funktionsamlokaliserasfunktion skalloch dennaför alarmering att en somsvara

och service åt räddnings-samordningkvalificeradledning, dvs förför ensvarar

lederstab åt denfungeraFunktionen kommerledaren. permanentatt somsom en

både ekonomiska ochsannolikt medförasamlokalisering kanEn sådaninsatsen.

och ledningscentralcentral larm-medfördelar. Valet mellanpraktiska ett system en

framförmed beaktandecentraler bör skeregionalaorganisation medoch tre aven

uppgifterdetillförlitlighet i bedömningarnaochkompetensallt behovet somavav

iskall fungera bådecentralenbedömningarnaSårbarheten påverkarin.kommer -

beredskap och i krig.fred och under

allt kravet på kunnande.i talar framförledningscentral länetenda larm- ochFör en

allsidigheten iomfattningen ochledningscentralen fårochPersonalen i Iarm- genom

uppgifternahanteraoch kommer kunnaerfarenhetverksamheten attstor somen

betydande fördeleffektivt Enstabsarbetet på sätt.fullgöraoch kunnakommer ett

ledning statligalarmering ochkombinerakommer kunnaorganisationenår att avatt

samordningen mellan debetydelse förräddningstjänst. Detta harkommunaloch stor

räddningstjänst.samhälletsolika grenarna av

Även med centralermotiv förskulle finnasberedskapsskåldet ett system treavom
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kommissionen helt avgörande skäl talar föratt organisation medanser centralen en
för alarmering ledningoch räddningstjänsten i lånet.av

Kommissionen föreslår att

Kommunerna i Stockholms län rekommenderas samlokalisera alarmering ochatt-
ledning inom räddningstjänsten till central i länet.en



möbler.blandförvarades annatbörjadebrandenPå däcket där
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BEDÖMNINGAR8 SAMMANFATTNING KOMMISSIONENSAV

Å8.1 rfrr rn n

8.1.1 varvet

Det fanns från säkerhets- och skyddssynpunkt väsentliga brister i planeringvarvets

och ledning de hetarbeten skulle ske Sallypå Albatross.av som

De varvsanstålldas handlande visar det förelåg brister i rutinerna för planering,att-
tillsyn och tillämpning de föreskrifter gäller vid utförande hetarbeten inomav som av

företaget. Ledningen för såg inte till personalen följde de instruktionervarvet att som

gällde när uppenbara risker brandför förelåg. Utbildningen otillräcklig.var

En grovplåtslagare vid utförde skärningen orsakade branden. Hanvarvet som-
kontrollerade arbetsplatsen på det sätt föreskrivet. Grovplåtslagarenär för-som

vissade sig emellertid inte brandvakten fanns på plats under hela tidenattom som

det aktuella arbetet pågick, hannär efter rensning munstycket började skärat.ex. av

igen.

Brandvakten skulle inte ha brutit ledningen för tillförsel släckvatten till fartyget.av-
lämnatHan skulle inte heller ha platsen där skärningen ägde meddelautan attrum

grovplåtslagaren. Brandvakten höll vidare inte kontakt med plåtslagaren på det sätt

arbetena fordrade.som

Brandvaktens arbetsledare dockassistenten instruktioner andragav- om upp-- -
gifter åt brandvakten. Denne skulle bl.a. till det fanns till rengöringsar-att vattense

betena på utsidan fartyget. Dockassistenten borde ha insett brandvaktenav att var
eftersättatvungen sin bevakning.att Han instruerade inte brandvakten hur denneom

eventuellt skulle fördela de arbetsuppgifter skulle utföras.som



samordningenhade förhantill detkände inteReparationsingenjören avansvar-
ombord.ökat säkerhetenkunde haåtgärdervidtog ingaochskyddsåtgårderna som

Sektione-brandförloppet.förbetydelsehadepå fartygetförhållandenandraEn rad-
2 använda. Detgick intepå däckVattensprinklersystemetintakt.inte attringen var

rederiet brandvattenled-medkommit överensallvarligtsärskilt attatt varvet omvar

skulleningen tom.vara

Bed3_[i_e_t8.1.2

den2däckpåvåggbrandposterna typvidfannsHandbrandslåckarna var avsom-
verksamheten påbilar. Näranvändes fördäcketfordrades transportnär avsom

bordekryssningsfartygtillgjordesSally Albatrossföljdändrades tilldäcket att omav
andra släckare.medkompletteratsfalli varjeellerha byttshandbrandslâckarna ut

haborde åtgärderpå däcketbrandbelastningenochhetarbetenagrund ochPå av-
nårvattensprinklersystemet ävenanvändamöjligtvaritdet hadevidtagits, så attatt

docka.låg ifartyget

heller ingentinggjordei slangarnaingetbrandpersonal fickFartygets vatten men-
utbildningpå denhandbrandslåckarna. Det tyderförsöka användastället attiför att

otillräcklig.genomgåttpersonalen hadeövningoch varsom

brandlarmanläggningentillomkopplarensannolikt låtithadeFartygsbefälhavaren-
ochtill brygganha gått framljudsignalen skulleinnebarSjö, vilketistå läge att

bemannad. lngen iintei fartyget. Brygganoch intemaskinkontrollrummet ut var

centralappa-luckan tillDet tyder pånågon signal.maskinkontrollrummet hörde att

funktion.således inte ilarmanläggningenstängd ochinte att varraten var

gasbehållaredevarselmârkninguppgift ellerinte någonDet fanns somavom-
skullefartyget ochombord pårederiets entreprenöreranvändasskulle somegnaav

fåskulle ha kunnatsläckningsarbetet ochpåDetta inverkadevid brand.föras undan

människoroch förräddningspersonalen ombordbåde förkonsekvenserallvarliga

fartyget.utanför
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kommunniN knin n8.1.3 R

Räddningstjänsten i Nacka hade den gjorde brandsyn vidnär för snävvarvet en-
Räddningstjänstenpå sina skyldigheter. skulle ha gjort allmän riskbedömning,syn en

påtalat de speciella förhållanden föreligger vid reparationer och liknande arbetensom

på fartyg kontrollerat varvspersonalens brandskyddskunnande ochsamt varvets

brandsläckningsutrustning, möjligheterna förse fartyg i docka med släckvat-t.ex. att

Om räddningstjänsten det hade behövts, skulle den också ha kunnatansettten. att

åtgärder bl.a. till skyddföreslå för dem förlagdaär ombord på fartyg i docka.som

Larmplanen medförde ingen omedelbar utryckning de styrkor behövs vidav som-
fartygsbrand. Den larmade styrkan inte större normalt ryckerän viden utvar som

lägenhetsbrand. Larmplanen borde ha omfattat alarmering personal frånt.ex. en av

flera stationer således från räddningstjänsten Stockholm.även i-

släckning.lnsatsplanen för brand på Finnboda fyllde inte kraven i rädd-av varv-
ningsverkets allmänna råd för insatsplanering. Den innehöll ingen instruktiont.ex.

med särskilda uppgifter insatser ombord på fartyg.om

eki h rk sins ktionen8.1.4 f n n

Fartyget användes under varvsvistelsen inte till sjöfart. Det inte i drift enligtvar-
sjölagens terminologi. Någon skyldighet utföra tillsyn enligt fartygssâkerhetslagenatt

förelåg inte.

Varvet stod inte i för rutintillsyn yrkesinspektionen och någon anledningtur av att-
särskild tillsyngöra hade inte framkommit. Någon obligatorisk kontroll brand- ochav

olycksberedskapen innan varvsarbeten påbörjas inte föreskrivenär i arbetsmiljölagen

eller i de förordningar har utfärdats med stöd lagen.som av

Åtgärder8.2 brandennär brutit u;

8.2.1 Varvet

Ett tiotal människor ombord i fara under den första timmen efter brandensvar ut--
brott. Den rådighet och beslutsamhet några varvsanställda visade i sambandsom

med undsåttningen räddade allt döma livet på dessa.attav



8.2.2

inte tillräckligtinhämtadesamtaletdet förstaLarmoperatören emottogsom-
Detta försenade alarme-fartyget.larmade frånfrån deninformationmycket som

Stockholm.iräddningstjänstenfrånbåda styrkornaderingen av

vidarebefordrade utryck-förstärkninginte den begäranSOS-centralen om som-
heller uppgiften detoch intetill centralenNacka riktadefrån attningsledaren om

lämnades,beskedenframgick bl.a.Det attfrånsamtal ävenkommit varvet. somav

brand.allvarligfrågadetrökdykare ochfordradeinsatsen att enomvar

eni kh Imnin tn8.2.3 nin nrlnvi rL

förtillräckligt underlagStockholm fick inteiJourhavande brandingenjören att-
hainledande skedet. Efteri detskulle ha behövtsdesnabbt begära attresurser som

insågSOS-centralenNackautryckningsledaren frånmeddelandepå detlyssnat gav

på ini-brand och larmadeallvarligdeti Iedningscentralenpersonalen egetatt var en

Stockholm.ifrån stationtiativ styrkanut en

brandingenjörenjourhavandeRäddningsledaren8.2.4

ytterligareskaffa sigefter larmetomedelbartinte attförsökteRäddningsledaren-
fråndentill änstyrkorflerbegäramed varvetdröjdeochbrandeninformation attom

hade larmats.redanNacka som

effek-ochsnabbhetdeninteprägladesskedetförstai detRäddningsarbetet av-
samordnasrökdykargruppernatid för attlångförDetfordrats.hadetivitet togsom

släcka.försökamedgångikommaoch attatt

brand-använda fartygetsinteräddningsledarenriktigt beslutDet attett avvar-
ombordexplosionenden förstanärrökdykargruppernadra tillbakapersonal och att

gjortemellertid hakundebrandstyrkafartygets nyttaeller någraNågoninträffade. ur

förhål-och andrainträngningsvägartill rökdykarnainformationlämnaatt omgenom

ombord.landen
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8.2.5

Det på vilketsätt räddningstjänsten har beskrivit händelseförloppet intryckettger-
jourhavande brandchefen Stockholmi haft de åtgärderatt pröva rädd-av att som

ningsledaren vidtagit eller vidta. En sådan ordning gör det osäkert bådeavsett att

inom den organisation och hos andra har för detegna ansvaretorgan vem som

arbete sker.som

Om räddningschefen eller den tjänstgör i hans ställe, jourhavandesom t.ex.- -
brandchefen inte delar râddningsledarens uppfattning vilka åtgärder börom- som
vidtas, skall han överta för insatsen eller låta någonansvaret det.göra Alltannan

bidrar till skapa oklarhet råddningsledareatt är och ledersom rädd-om vem som en
ningsinsats riskerar minska effektiviteten i arbetet.att

Det har efter branden framkommit räddningstjänsten Stockholmiatt ansåg att-
den svarade för insatsen. Räddningstjänsten i Nacka uppfattade emellertid

överenskommelsen mellan de båda kommunerna så den behöll Detatt ansvaret.

är synnerligen anmärkningsvärt företrädare för räddningstjänstenatt under tiden som
räddningsarbetet pågick hade olika uppfattningar i denna fråga. Det intryckettger av

räddningstjänsten inte hade förberettatt sig tillräckligt för kunna leda insatser vidatt

olycka det slag det frågaen av som var om.

8.3 Alarmeringsorganisationen Stockholmsi län

Den splittrade alarmeringsorganisation förekommer inom Stockholms län kansom-
få mycket svåra konsekvenser för effektiviteten i räddningstjänsten i länet och är där-

för inte acceptabel. Det är nödvändigt kommunerna i länet vidtar åtgärderatt så att

mottagandet larm och alarmering räddningstjänstens sker påav av ettresurser en-
hetligt sätt och så enkelt möjligt.som

De båda förslag till samlokalisering alarmering och ledning i respektiveen av- en
centraler har utarbetats itre sammanhang utgår från idéannatsom en om sam-

verkan det är angeläget kommunerna genomför. Helt avgörandesom att skäl talar

för organisation med central fören alarmering och ledning fören gemensam

räddningstjänsten i länet.





REKOMMENDATIONER SAMMANFATTNINGKOMMISSIONENS I9

föreslårKommissionen att

för demsäkerhetenregler förförslag tillutformauppdrag.Sjöfartsverket får i1 att.
Reglernavidliggerombord på fartygskäl vistasandraellerbor varv.somavsom

och förbud,föreläggandenmedingripaskall kunnamyndigheternasyfta tillskall att

kan erhållas.skydd intetillfredsställandeettom

tillfredsställandefinnstillse det vidi uppdragSjöfartsverket får2. att att an-varven

påvattensprinklersystemochtill brandpostermedförsörjningförordningar vatten

i docka.liggerfartyg som

bestäm-räddningsverket övermedi samrådi uppdragSjöfartsverket får3. att se

förpå fartygpersonalskyddsutrustning för denpersonligmelserna svararsomom

brandsläckning ombord.livräddning och

överenskommelseneuropeiskaverka för denfår i uppdrag.Sjöfartsverket4. att att

vid Kontrollenliggerpå fartygblir tillämplighamnstatskontroll även varv.somom

ombord.tillsyn säkerhetenförinnebär hamnstatenatt avsvarar

klargörafår i uppdrag avgräns-och sjöfartsverket5. Arbetarskyddsstyrelsen att

i samband medtillsyn säkerhetenningen de båda myndigheternas för avav ansvar



i tillsyns-samarbeteöverenskommelseträffavid ochpå fartygarbeten ettomvarv

något slagfinns skäl företaframgå detutredningen börAvverksamheten. att avom

innan i varje fallpå fartygolycksberedskapen störreochbrand-inspektion merav

räddningstjänstens roll i till-kommunalapåbörjas. Denfårvarvsarbetenomfattande

i sammanhanget.brandskyddet bör övervägassynen av

medlemmarinformera sinarekommenderas6. Sveriges Varvsindustriförening att om

fartyg såsom tillgång påvid hetarbeten påbrandskydd gällerpåde höga krav som -
brandskyddetpersonalen, planeringutbildningbrandberedskapen,personal för avav

brandsläckningsutrustning.tillgång påoch

kommunala räddnings-denråd tilli allmännafår i uppdragRäddningsverket7. att

förebyggande verk-i denvid tillsyndenangelägenhetenframhållatjänsten attav

risker för brandanläggning vilkainnehavarenellerför ägarensamheten klargör av en

brandsyn,påomfattas kravetintei objekt ettföreligga t.ex.kan även avsomsom

ligger i docka.fartyg som

larm-överrekommendera kommunernafår i uppdragRäddningsverket8. attatt se

Sallybranden påinsatsen viderfarenheternamed beaktandeinsatsplanernaoch av

Översynen olyckor kräveralla slagvidbör insatser storaAlbatross. somavavse

materiellaochpersonella resurser.

rädd-uppmärksamhet påfästa kommunernasiRäddningsverket får uppdrag9. att

Räddningsverketräddningstjânstlagen.enligtbefogenheterochningsledarens ansvar

regleras iansvarsfrågorna börhurockså belysasammanhang etti dettabör samar-

ochberedskapbrandingenjör isamverkareller flera kommunerbetsavtal tvånär om

i den kommun därräddningstjänstenförtill ledningenförhållandedennesklargöra

räddningsinsatsen ägerochhar inträffatolyckan rum.
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10. Räddningsverket får i uppdrag informera den kommunalaatt räddningstjänsten

de särskilda förhållanden råderom vid brand på fartyg ochsom de svårigheterom
i allmänhet föreligger vid räddningsinsatsersom ombord.

SOS1 1. Aarmering AB rekommenderas över rutinerna i verksamheten såatt attse

larmhanteringen blir säkrare. Personalen skall vid mottagande larm inhämta till-av

räckliga uppgifter och till den utryckande personalen får så uttömmande be-attse

sked möjligt.som

12. SOS Aarmermg AB rekommenderas i samråd med räddningsverket vidtaatt

åtgärder förbättrar den grund- och vidareutbildning Iarmpersonalen skallsom som

genomgå.

13. StockholmsKommunerna i län rekommenderas samlokalisera alarmering ochatt

ledning inom räddningstjänsten till central i länet.en
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BiLaQELJ.

Avtal storstockholmsområdetbrandingenjörsjour inomom

nedanståendeMellan brandförsvarsförbundkommuner och
förhar ordnande brandingenjörsjour inom berördaenav

utryckningsområden träffats följande

V T A LA

§ l

Ekerö, Lidingö, Nacka Stockholmsoch kommuner samt
SolnaSundbybergs brandförsvarsförbund har enats om

påbrandingenjörsjour närinom bifogade karta ej
tryckt område.angivet

Område samtliga de avtalsslutande kommunernas geo-
områdegrafiska

§ 2

åtarStockholm sig att sitt brandförsvargenom svara
för verksamhetens ledning och administration. Stock-

åttondelarholm tillskjuter 7 brandförsvarsför-och
åttondelbundet l erforderligt antal brandingen-av

jörer i jouren. Jourbil förare, förlägg-med garage,
ningsutrymmen tillhandahållsoch arbetsrum Stock-av
holm vid Johannes brandstation.

samrådEfterAnm. åttondelmellan parterna kan den som
fråntillskjuts brandförsvarsförbundet, för viss

§jfr 3,tidsperiod övertas kommun.av annan

Brandingenjör ingår i jouren skall delegeradsom vara
brandräddningscheferna för omfattandejourenav av

kommuner och brandförsvarsförbund att, närmast under
respektive chef, ha fullt ledningsansvar detinom hela

områdetjouren omfattade intill dess brandingenjörav
från kommun eller brandförsvarsförbundet övertaregen
ledningen inom sitt ansvarsområde eller brandingenjören
i jour överlämnar ledningen till annat befäl inom resp
ansvarsområde.



§ s

år2minsttjänstgjorthaböri jourenBrandingenjör
dessutomochräddningstjänsterfarenhetgodhasamt av

jour-inomjourtjänstgöringförgodkäntsochutbildats
området.

tillbilagaframgårjourtjänstenför avInstruktionen
avtal.detta

erläggeravtaldettaenligtåtagandenStockholmsFör 1990förbrandförsvarsförbundetochkommuneranslutna
tagitshänsynharberäkningenVidersättning.Följande

utryckningsfrekvens.ochbefolkningsunderlagtill

000G5Ekerö
000100Lidingö
000220Nacka
000190SolnaSundbyberg

000555

FörkostnadenhärutöverbestriderSolnaSundbybergI
ibrandingenjörerantalerforderligtåttondell av

jouren.
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Instruktion för brandingenjör i ingåendejourtjänst i
brandingenjörsjour för storstockholmsområdet

l

Jourtjänstgöringen fullgöres normalt vid Johannes brand-
station i Stockholm.

Under jourpassen skall jourhavande brandingenjör vara
väl informerad beredskapssituationen inom jourom-om
rådet, övningar andra föroch verksamheten nödvändiga
upplysningar. skallHärvid samband över kommunikations-
radio, personsökare eller telefon upprätthållaskunna
kontinuerligt.

2

Jourhavande brandingenjör har högst 1,5 minuters an-
spänningstid.

3

Jourhavande brandingenjör larmas alternativt underrättas
LC enligt gällande larmplaner och instruktioner. Hanav

beslutar därefter åtgärder.erforderligaom

4

Jourhavande brandingenjör är i Stockholm underställd
jourhavande brandchef och underrättar denne enligt
instruktion.

5

Jourhavande brandingenjör skall informera och handleda
brandingenjör under utbildning i samband full-med
görandet jourtjänsten.av

6

Jourhavande brandingenjör fullgör under jourtid arbets-
uppgifter vid räddningsavdelningen enligt dejnstruktioner
och bestämmelser berör honom.som

Jourhavande brandingenjören besvarar under icke kontors-
förfrågningartid från allmänheten lämnarsamt infor-

mation till och andra massmedier i samband medpress
utryckning.

7

Jourhavande brandingenjören skall följa brandchefens i
.Stockholm föreskrifter angående arbetsplats föroch

läggningsutrymmen vid Johannes brandstation.



ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTERORDNINGS- OCH
för fartyg liggande vid för underhållreparation, och ombyggnadvarv SVF-SAFE8l7

Fastställda Sveriges Varvsindustriförening 1987av

§1
Inledandeanmärkningar
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Bilaga 4

HÄNDELSEFÖRLOPPET KRONOLOGISKl ORDNING

inledning

Denna bilaga är redogörelse i kronologisk ordning för de viktigaste händelsernaen

inträffade i räddningsarbetet och för de åtgärder räddningsorganensom fram-som -
för allt ledningen för dessa vidtog. Redogörelsen baseradär på uppgifter kom-som-
missionen har inhämtat från i första hand räddningstjänsten i Nacka och Stockholms

kommuner från SOS-centralen. En del beskrivningensamt är grundad på uppgifterav

protokollen från sjöförklaringen vid Stockholms tingsrätt 29-31denur januari 1990

och från polismyndighetens förhör med personal vid rederiet och räddnings-varvet,

tjänsten.

En preliminär redogörelse för händelseförloppet kommissionen hade utarbetatsom

översändes i 1.990september till de berörda räddningstjänsten i Nacka och Stock--
holm, SOS-centralen, och rederiet för granskningvarvet och Svarenyttrande. be--
kräftade i uppgifterna i den utarbetadestort redogörelsen.sett Beskrivningen över-

ensstämde också med de uppgifter tidigare hade lämnats vid överläggningarsom

med företrädare för bl.a. räddningstjänsten i Nacka och Stockholm.

De tider för händelser och åtgärder är isom antal fall beräknade.anges Tid-ett

punkterna i allmänhet någonnär del förloppet inledsanger eller när åtgärdav en
börjar vidtas. Det i många fall minst flera minutertar innan de redovisade händel-

har ägt eller åtgärderna vidtagits.serna rum



händelseförloppetförredogörelseKronologisk

åtgärdellerHändelseKlcaDag

börjarBrandförloppet10.40Tisdag
strax1990-01-09

före

på däckTvå 2entreprenadarbetare10.45
märkervid ochtaketrök uppeser

brinnerdetatt

åker i hissen för attDen uppene
sina arbetskamratervarna

försig akterutbegerandreDen
påpersonalmöjligt larmaatt om

lågor-bedömer atthanfartyget -
höga,omkring meter2,5ärna

ungefärbrinner harytanatt som
mått atti diameter och sersamma

kraftigochär svartröken

på farty-maskinmästarenFörste10.48
påbrinnerdetattupptäckerget

förråden föruttill etttaket av
däckpå babordssidan 2av

brandlarmknappintryckerHan en
i lägeställtärbrandlarmet-

därförkanlarmetSjö och en-
maskin-gå till ochbryggandast

kontrollrummet

ochbemannadinteärBryggan
nå-funnitsalltså intedethar

uppfattakunnathardär somgon
ljudsignalen

enligt vadNågon larmsignal har
iinte hörtsframkommit ma-som

skinkontrollrummet
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maskinmästarenFörste vet att
vattenledningen till brandsläck-

påningssystemet fartyget är av-
stängd isigoch skyndar land för

ventilenöppna vidatt det tapp-
påsitterställe kontorsbygg-som

nadens vägg

Några besättningsmän10.49 drar ut
brandslang börjaför släckaatt

får inget vattenmen

Även fartygets överstyrman kän-
till vattentillförselnattner

påär bruten sigoch skyndar ned
kajen för ventilenöppnaatt

vägenUnder ned meddelar han
förste styrman över fartygets
kommunikationsradio att det

påbrinner bildäck att brandlarm
skall ges

Fartygets befälhavare hör med-
i sindelandet hytt och beger

påsig brygganupp

Maskinchefen ansvarigärsom-
för brandsäkerheten ombord -
befinner sig i sin hytt och

ocksåhör imeddelandet kom-
munikationsradion

påsigskyndarHan ned däck 2
åtoch order tre far-ger man ur

tygets brandstyrka sinhämtaatt
pårökdykarutrustning sigoch ta

den

Överstyrmannen10.50 förste maskin-och
mästaren upptäcker efter en

frånstund att slangen fartyget
från påoch slangen tappstället

kontorsbyggnadens intevägg är
sammankopplade

börjar ihopDe koppla slangarna
finner ändå inteatt detmen

någotkommer tillvatten fartyget

visar sigDet att brandvatten-



påisärledningen kopplats ytter-
ligare ställe däroch att detett
också slanglängdfattas en -

springerdockassistenten för att
hämta nyen

ikranförare lyftkranenEn uppe
babordssidavid fartygets upp-

kraftig rök, kommertäcker somen
i höjdmidskeppsut fartygetur

livbåtarna får samti-hanmed -
pådigt däckfyra 4personerse

hjälpbehöversom

firarKranföraren ned s.k.en
kättinglänga i lyftkroken och

tillöver dem dockvallenlyfter
ihopkoppladeoch med denenen

kättingen fotfästeendasom

larmarFartygets SOS-cen-10.51 purser
påi Stockholm uppdragtralen av

förste styrman

larmoperatörenförPursern uppger
påligger i dockaatt fartyget

brin-Finnboda och detattVarv
på bildäckner

stort larm hosSOS-centralen10.52 ger
iräddningstjänsten Nacka

också led-SOS-centralen larmar
vid räddnings-ningscentralen

tjänsten i Stockholm attom en
påuppstått fartygetbrand har

informerar polisen i Nackaoch

sjö-informerarSOS-centralen10.53
vidräddningscentralen Stock-

brinnerRadio detholm attom
på fartyget

frågarLedningscentralen jour-
brandingenjören,havande som

befinner sig i ledningscentra-
villlen, denne ha fler styr-om

frånän larmatskor har utsom
Nacka
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brandingenjörenJourhavande be-
uppgifternadömer iatt larmet

inte tillräcklighar substans
pådragför ett större

Biträdande rederiinspektören med-
delar över kommunika-fartygets
tionsradio måsteatt alla ombord

brandkår-lämna fartyget och att
skall larmasen

Även viddockmästaren varvet lar-
ringerSOS-centralen hanmar -

två gånger från hjälptelefonen
vidoch tillfälletandrauppger

att det behövs rökdykare

via hjälptelefonLarm registre-
vid tidpunktenrades för branden

inte i SOS-centralens larmproto-
koll inteoch det har kunnat
klargöras exakt när de har ägt

SOS-centralen attrum uppger-
det har skett efter att centra-

tagit frånlen har emot larmet
fartyget

frånRäddningsstyrkan10.54 Nacka
tvårycker tio iut med man

släckbilar tankbiloch en

räddningschefenStf i Nacka
följer med styrkan ledermen

inteden

SOS-centralen larmar ut en am-
bulans, befinner sig vidsom
Södersjukhuset fårnär den larm

Utryckningsledaren från fårNacka
tillunder vägen varvet veta att

jourhavande brandingenjören i
Stockholm och ambulans ären
larmade

10.55 Jourhavande brandingenjören i
Stockholm och ledningsopera-en
tör tillrycker ut brandplatsen
i befälsbilen

Fartygets befälhavare ger pursern



viai högtalarsyste-uppdrag att
evakueringbeordraombordmet av

meddelan-han utfartyget ropar-
på finska och engel-svenska,det

ska

på styrbords-Kranföraren dockans10.56
påfårsida antalett personerse

måstebedömer att dedäck och8
sig ihjälp sättakunnaha att

säkerhet

frånhjälp varvetpersonalMed av
på babords-med kranenlyfter han

påsidan akter-personkorgupp en
därefterskyndarklaffen och

påsjälv till styr-över kranen
bordssidan -

plåt-för ochFörste förmannen
hjälper kranförarensvetsarbeten

tilldirigera korgenattgenom
såposition, kranförarenrätt att

börja lyfta nedkan sex perso-
på däck 8ner

ingår iBesättningsmännen som
får vattenbrandstyrkafartygets

i slangsystemetdet egna

räddningschefen rädd-ochStf10.58
frånningsstyrkan Nacka kommer

till varvet

Utryckningsledaren kontakttar
fårbesättningen, veta attmed

två är ombord ochkvarpersoner
SOS-centralen att detmeddelar

behövs personalmera

får kopiaUtryckningsledaren en
påöver ettplan fartygetav en

från personal4-blad fartygetsA

frånRäddningsstyrkan bör-Nacka
jar förlägga att kunnaut slang
gå in räddaöver akterklaffen och

båda är ombordde kvarsom

iLedningscentralen hörStockholm
frånpå itonfallet meddelandet

brin-utryckningsledaren att det
riktigtpåner
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Ledningscentralen larmar10.59 ut en
Öster-på frånstyrka elva man

brandstationmalms och uppdrar
åt skumbilenden att bemanna

Befälsbilen jourhavandemed
brandingenjören Slus-passerar

spridahan rökmolnetsen ser-
sig över Lidingövattnet mot och
bedömer relativtdet äratt en
stor brand

brandingenjörenJourhavande be-
ytterligaregär station tillen

platsen bedömeroch att det be-
hövs rökdykarkontrollanten

förstaDet tillambulansen11.00 kommer
varvet

Ledningscentralen11.01 larmar ut styr-
från Katarinakan brandstation

imed bilarelva treman

överbrandmästareEn och led-en
frånningsoperatör räddnings-

tjänsten i Stockholm rycker ut
till i befälsbilvarvet en

brandingenjörenJourhavande11.02 kom-
till väljervarvet ochmer en

påledningsplats kajen framför
kontorsbyggnaden meter150ca
från dockan och fartyget

räddningschefenStf i Nacka beger
sig till ledningsplatsen och sam-

jourhavandemanträffar med brand-
ingenjören, enligt avtal mel-som
lan kommunerna brand-om gemensam
ingenjörsberedskap skall vara
räddningsledare

Mycket rök strömmar ut öpp-genom
ningen påi aktern fartyget och
räddningsledaren tillrapporterar
ledningscentralen att det kommer
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kompliceradbli rökdykar-att en
insats

påRäddningsledaren kallar ut-
frånryckningsledaren Nacka och

tvåfår är kvarveta att personer
ombord

från ochPersonal varvet fartyget
ledningsplatsentill ochkommer

frågaärmeddelar att det om en
uppehåller sig imaskinist som

kvinnamaskinrummet och somen
påsig ibefinner däckhytt 2en
ocksåhyttens nummer anges-

sig maski-visar attDet senare
maskinmästarennisten är andre

på fartyget

Räddningsledaren beslutar att11.04
användas förstyrkorna skall att

båda avsikten ärrädda de att-
sigförsökarökdykare skall ta

på iinin däck kommasamt2
hyttavdelningen i maskin-och ned
rummet

för rädd-personalVarvets uppger
ningsledaren bör-branden haratt

påjat däcklängst förut 2

in-Räddningsledaren bedömer att
trängningsvägen är meter100-125

åt utryckningsledar-och uppdrar
låtafrån rökdyk-Nacka atten en
på såsig in däcketargrupp ge

fåtthar skyddsgruppsnart den en

ledningscen-Räddningsledaren11.05 ger
i lägesrap-Stockholmtralen en

port

Ledningscentralen jourhav-söker
iande brandchefen Stockholm

från fårStyrkan Nacka fram vat-11.06
fråntill rökdykargruppen tank-

bilen
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från11.08 Styrkan Katarina och befäls-
bilen med överbrandmästaren och
ledningsoperatören tillkommer
varvet

finns påDet 20 plats inu man
olikade styrkorna

Räddningsledaren tillsäger över-
brandmästaren att det behövs
mycket personalmer

frånRökdykargruppen Nacka, som
fåtthar till uppgift att rädda

bådade är kvarpersoner som om-
bord, försöker påatt kajennere
få frånuppgifter fartygsperso-
nalen hur den skall sig intaom
i hyttavdelningen där den sakna-

kvinnande befinner sig och ned
i maskinrummet där maskin-andre
mästaren sannolikt finns

Överbrandmästaren får11.12 i uppdrag
räddningsledaren att ledaav ar-

påbetet ombord fartyget

Överbrandmästaren11.12 åtuppdrar
frånstyrkan gåKatarina att upp

på akterklaffen och klargöra en
rökdykargrupp skallsom vara

åtskyddsgrupp frånrökdykarna
fårNacka styrkan själv klara-

sin Vattenförsörjning

Räddningsledaren diskuterar med
vidpersonal varvet finnsdetom

någon möjlighet att ordna brand-
ventilation påi fören fartyget

gåroch det att föra in skumom
på däck 2

Förste11.13 förmannen plåt-för och
svetsarbeten dirigerar i röken
lyftkranens personkorg tillned

ventilöppning på däcken där2,
kvinna på hjälpen ropar

fårKvinnan hjälp två anställ-av
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vid utatt krypavarvetda genom
ventilöppningen det tar en- å

innan överkan kommahonstund
2kranföraren lyf-i kanochkorgen 5

till bottendockansned demta

i Stock-brandchefenJourhavande11.14
inreför led-holm, svararsom

iledningscentralenvidning
ställabeslutar attStockholm,

ytterligare rädd-hosresurser
tillningstjänsten i Stockholm

räddningsledarens förfogande
minibered-tillämpa s.k.attoch

nödvändigtblirdetskap om

ÖstermalmsfrånSkumbilen brand-
tillstation varvetkommer

fortsätterpersonal attVarvets
inmöjligheterna föraattbedöma

på öppning-däck deskum 2 genom
ifinns fartygetsomar

Räddningsledaren rapporterar
brin-till ledningscentralen Det

insatsiförut fartyget, enner
akterifrån, risk-endastskekan

övertändning är ochstorfören
får inne iinterökdykarna vara

fartyget

från Katarina angörStyrkan11.15 en
börjartill sjön draochpump

vidaretill ochdockanslang upp
till akterklaffen

på skumbilen kom-Brandförmannen11.18
fårledningsplatsentill ochmer

tvåi lätt-förauppdrag att upp
till däckskumsaggregat 2

fårLedningscentralen lä-11.19 nyen
begär hosochgesrapport SOS-

ytterligare ambu-centralen att
tillsändasskall varvetlanser

från Katarinarökdykargrupp11.21 En
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påbefinner sig akterklaffen
gå påfå in däckbegär attoch 2

får detvänta, eftersomgruppen-
någoninte finns skyddsgrupp

återstående styrkandelenDen av
Östermalmfrån stegbiloch en

från brandstationBrännkyrka kom-
finnstill varvet det numer -

i ledningensammanlagt 36 man
räddningsstyrkor-i olikaoch de

på platsenna

får kvin-Räddningsledaren se en
tvåstöd mänmed kom-som avna

på frånkajen dockansmer upp
botten

produktionschef kommerVarvets
ritningar tillövermed fartyget

ledningsplatsen

i Stock-Jourhavande brandchefen11.22
informerar räddningschefenholm

räddningschefen i Stock-och stf
räddnings-holm branden ochom

arbetet

får iJourhavande brandchefen
räddningschefen iuppdrag av

Stockholm att omedelbart ta
räddningschefen imedkontakt

lednings-förNacka att utreda
förutsättningarna, dvs att kla-

jourhavande brandche-utra om
i skallfen Stockholm ha ansva-

insatsen vidförret varvet av-
gällermellantalet kommunerna

brandingenjörsbered-endast
inteskapen och berör funk-

tionen jourhavande brandchef

Även frånrökdykargruppen Nacka11.27
finnsreservrökdykargruppoch en

på akterklaffennu uppe

fårfrån KatarinaRökdykargruppen
går påin däcketsvatten och ba-

bordssida
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från bör-NackaRökdykargruppen11.28
påinsig däckets styr-jar ta

bordssida

däcketattkonstaterarRökdykarna
bråte, mjölk-möbler,är fullt av

pådiverse gods pallarbackar och
når ända nedtätär ochröken-

till däcket

påinne däcketOmkring meter25
från Nackarökdykargruppenser

kraftigtlågorna brinnerdet-
på ungefärsträcka 100 me-aven

in i fartygetter

från Katarina be-Brandmästaren
risk över-förärdetdömer att

tändning

tillRäddningsledaren är tveksam
rökdykarinsatsen kommer att geom

polisensbegäreffekt ochönskad
Vattenka-bärbarabombrobot,s.k.

ochslang110 pump-mmzsnoner,
tillbilen varvet

maskinmästarenandresaknadeDen
vid relingeni rökenupptäcks -

relingenmellanläggs utstegeen
så han kanattdockvallen,och

överkrypa

i stock-brandchefenJourhavande11.29
räddnings-kontakt medsökerholm

fåri attoch vetaNackachefen
att stfsemesterdenne har men

iräddningschefen kommunen
räddningscheftjänstgör som

inträf-kraftig explosionEn11.32
inne i ärdetfartygetfar san--

pånolikt last-gasolflaska enen
påinne hardäcktruck 2, ex-som

ploderat

tryckvågen ochkännerRökdykarna
någottillbakasigdrar

från och varvetfartygetPersonal
frågapå räddningsledarenssvarar
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finnsär oklart detdetatt om
gasbehållare ombord

plåtslagare vid varvetEn uppger
finnsemellertid acetyl-detatt

syrgasbehållare på däckoch 8en-
ombordhar arbetatandra som-

sannolikt finns be-säger detatt
hållare på ställen ombord,flera

tillhörinte varvetatt dessamen

fårRäddningsledaren bekräftat
kvin-är saknadedet nog denatt

påkommit kajennedharnan som

Räddningsledaren beslutar att11.33 av-
rökdykarinsatsen ombordbryta

på liv-grundar beslutet attHan
risk-räddningen är avslutad, att

påövertändning däckför 2en
rökutveck-verkar uppenbar, att

inträngnings-lingen tilltar,.att
änvägen längreverkar 100vara

explosion inträf-och haratt en
väntasfat och flera kan

frånRökdykarledaren för styrkan
Katarina rökdykarnameddelar att
är ute fartygetur

fårRäddningsledaren att denveta11.35
kvinnanräddade den hadevar som

rapporterats saknad

Räddningsledaren bedömer att det11.36
går någon-inte längre göraatt

åt påting däckbranden och be-2
omgrupperingordrar styrkaav en

till dockvallenena

fårLedningscentralen lä-11.37 nyen
gesrapport

frågarRäddningsledaren lednings-11.39
någonfinnscentralen det bog-om

serbåt i närhetenmed vattenkanon
Stockholmav
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från Katarina ärRökdykargruppen11.41
måstepå ochdockvallenuppe

andningsskydd även utan-bäranu
för fartyget

Ledningscentralen meddelar att11.44
bogserbåtennärmaste med vat-den

finns i Oxelösund ochtenkanon
interäddningsledaren bedömer

möjligheten ak-längre den som
tuell

Räddningsledaren begär rökskydds-11.53
från tillbilen varvetStockholm

iRäddningstjänsten Nacka kallar11.54
fridygnsledigin personal

vidStabsorientering äger11.55 rum
räddnings-ledningsplatsen med

överbrandmästaren, ut-ledaren,
frånryckningsledaren Nacka,

från Katarina ochbrandmästarna
Östermalm, iräddningschefenstf

polisinsatschefen, led-Nacka,
ningsambulansens personal och en
företrädare för varvet

så kraftigär attBranden nu
fartygsplåt-påutvändigtfärgen

intebörjar ärdetlossnaen -
påsig inmöjligt däckatt ta 4

olikaför de styrkornacheferna
insatserintebedömer derasatt

särskilt stora effekterger

Företrädaren för detvarvet anser
någoninte risk att fartygetvara

ivältaskall dockan

Räddningsledaren räknar med att
uppåtbegränsakunna branden och

däckenkanske klara och7 8

åt räddningspersona-uppdrarHan
släckningutvändiglen att genom



133

påförhindra branden vandraratt
frånutsidan tilldäck däck och

påförsöka fyllaatt aktern
lättskumdäcken och med6 7

fårLedningscentralen läges-12.02 en
rapport

från KatarinaBrandmästaren med-12.04
däckdelar att med ett stort6

brinnerantal hytter

Räddningsledaren beskriver i te-12.10
jourhavandelefon läget för

ibrandchefen Stockholm

Jourhavande brandchefen meddelar
ytterligareatt personal detom

tillbehövs kan sändas platsen

Bilen med slang kommer12.13 110 mms
till räddningsperso-varvet och

börjarnalen bygga ett nytt vat-
tenförsörjningssystem

Rökdykare försöker krypande12.18 att
skjuta sigframförvattenkanonen
på pådäcket avbryter grundmen

hettan efter meter10-15av

påPolisens ärbombrobot plats
påoch placeras akterklaffen med

vattenkanonen

frånUtryckningsledaren12.20 Nacka
påbrinnermeddelar att det

livbåtarnadäcket ovanför och att
alltså spritt sig invän-branden

digt till däck 6

från KatarinaRökdykare gör12.29 ett
påsig införsök att ta däck 4

landgången frånmidskepps över
tilldockvallen fartyget men av-

några påminuterbryter efter
grund hettanav
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på med attakterklaffenArbetet12.30
få vattenkanonenin ochroboten
på fortsätterdäck 2

från KatarinaRökdykare12.41 avser
från i lyftkran-korgatt enaen

pånå ventilernain genomen
strålarsinadäck med6

iräddningschefen Nacka ochStf12.52
från sigförman varvet begeren

i undersökafördockan attned
istabiliteten fartyget

hållerRäddningsledaren12.55 en press-
konferens

fårtiden dethan veta attUnder
påbrinner däckäven 8

iBeredskapsläget Stockho1ms-om-13.00
rådet ansträngt och ut-är mycket

osäkervecklingen händelsenav -
ijourhavande Stock-brandchefen

in-föransvaretholm attanser
räddnings-bör övertassatsen av

itjänsten Stockholm

rädd-berbrandchefenJourhavande
vidiningschefen Stockholm att

rädd-söka kontakt medvarvet
ningsledaren med rädd-och stf

iningschefen för att ut-Nacka
insats-räddningsläget ochreda

förutsättningarna, utredaatt
ledningsförhållandena Nacka-

bedöma behov-Stockholm och att
ledningsansvarsamlatet ettav

räddningsinsatsenvid

räddningschefen i NackaStf13.03 upp-
räddningsledarenför attger

ipallningen fartyget dockanav
intaktär
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räddningschefen iStf13.09 Nacka,
från Katarinabrandmästaren och

samråderfartygets styrman med
påhjälp ritningarnaav uppe ena

möjligheternadockvallen attom
till maskinrum-trapphusetgenom

imet komma ned fartyget

drar slutsatsenDe att det nu
ocksåbrinner i maskinrummet

fårRäddningsledaren besked om
detta räknaroch med att det nu
är totalbranden

stabsorientering13.15 ägerEn ny rum
räddningsledaren,med stf rädd-

ningschefen i utrycknings-Nacka,
frånledaren Nacka, brandmästarna

från Östermalm,Katarina och po-
lisinsatschefen, frånpersonal
ledningsambulansen, företräd-en

för maskinchefenvarvet samtare
påoch maskinbefälett annat far-

gårtyget igenomdeltagarna-
tänkbara uppslag

framgårDet redogörelsernaav som
pålämnas brandenatt är uppe

däck finnsoch att det7 mycket
pårök vilketdäck innebär8, att
sannolikt brinnerdet även där

vertikalasnabbaDen brandsprid-
påningen tyder iatt dörrarna de

stårflesta trapphusen öppna

Företrädaren för varvet meddelar
någoninteatt det är fara för

stabiliteten

Överbrandmästaren attuppger ro-
inte påboten kan komma fram däck

och att försöket2 avbrutitshar

Räddningsarbetet iskall fort-
gå påsättningen hindraut att

utvändig brandspridning och att
möjligt via trapphusen begrän-om

invändigaden spridningensa

Räddningsledaren beslutar att
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räddningspersonalen skall dum-
in imellanskum de trapphuspa

nå frånvi utsidankan

Vattenbegjutningen fartygetsav
sidor lättskumsfyllningenoch
skall fortsätta

stabsorienteringenStrax efter13.30
inträffar explosion i främreen
delen fartygetav

Räddningsledaren jourhavan-13.32 ger
de brandchefen lägesrap-en ny
port

båda avlösningargörDe upp om
tillförselpersonalen ochav om

ytterligare skumav

frånPersonal Farsta brandsta-
tion tillkommer förvarvet att

från Katarinaavlösa styrkan

del försökerpersonalenEn av
ilägga skum aktertrapphuset men

ingendetta effektger

ÖstermalmfrånBrandmästaren13.33 med-
räddningsledarendelar att det

påbrinner dockans botten

Två tillskumkanoner anländer13.35
varvet

Räddningschefen i13.45 Stockholm
till disku-kommer varvet och

olika lösningar iterar rädd-
ningsarbetet räddnings-med
ledaren

13.50 SOS-centralen meddelar rädd-
ningstjänsten i Värmdö kommun

hållaatt den skall beredskap
insatserför iäven östra delen

Nacka kommunav
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Räddningschefen i Stockholm kom-13.56
räddnings-överens med stfmer

i jourhavan-chefen Nacka attom
brandingenjörende skall fort-

påsätta att leda arbetet platsen
jourhavandeoch att brandchefen

i övergripandeStockholm har det
ansvaret

Räddningschefen talar kort där-
i jourhavandeefter telefon med

brandchefen och rädd-attuppger
ningstjänsten i Stockholm tarnu

ledningsansvaretdet totala för
insatsen

Jourhavande brandchefen anser
ansvarigdärmed äratt han för

räddningsin-genomförandet av
satsen

fårRäddningsledaren14.01 veta att
försöket att fylla trapphuset

misslyckatsmed skum har

underifrånövervägerHan att fyl-
maskinrummet koldioxidla med och

åt ledningsoperatöruppdrar en
fåmöjlighetenundersöka att kol-

dioxid

fårRäddningsledaren14.12 veta att en
sjöfartsinspek-företrädare för

tionen tillkommer varvet om ca
minuter20

får också beskedHan att 27om
påkoldioxid finnaston kan

vidplatsen 16-tiden och be-
ställer denna mängd

informerar14.24 SOS-centralen rädd-
ningstjänsten i Haninge kommun

beredskapsläget i Stockholms-om
området
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börjarRäddningsledaren betrakta14.29
liggerfartygetdelden somav

förloradovanför däck 2 som

i läge ärrädda dettaVärt att
maskinrummet bottentankarnaoch

intei maskinrummet kanbranden-
påfärgentotal, eftersomvara

undervattensdelaraktrefartygets
påverkadeinte är hettanav

Räddningsledaren beslutar att
maskinrummet med mellan-fylla

nödutgång frånviaskum ma-en
omkringskinrummet mynnarsom

påintio däckmeter 2

öppningskäraskallVarvet en
såunderifrån i fartyget, att

maskin-in ikoldioxid föraskan
vägenrummet den

tillRäddningsarbetet attsyftar
undvikamöjligtgöra det att en

brand, lederokontrollerad som
till och lyftkranarnadockanatt

påverkadeblir hettanav

informerar jourhav-SOS-centralen
brandingenjören i Haninge-ande

Huddinge-Tyresö beredskapsläg-om
områdetiet

literYtterligare omkring 000114.50
tillskumvätska anländer varvet

fåttNågra irökdykare har14.57 som
undersöka detuppdrag att om

brinner i maskinrummet har kom-
påmit in däckstycke bry-ett 2,

maskinrum-tillluckater upp en
någoninteupptäckermet men

brand

informerar miljö-SOS-centralen15.08
ihälsoskyddskontoret Nackaoch

påbranden fartygetkommun om

Östermalmfrån be-Brandmästaren15.12
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intekräftar börjatatt det har
brinna i maskinrummet han ser-
ingen rök eller eld där nere

stabsorientering i närvaro15.15 Ny av
räddningsbefäl, maskin-fartygets

polisinsatschefen,chef, personal
i ledningsambulansen, företräda-

för fartygsinspektörenvarvet,re
från sjöfartsinspektionen och en

Skandiarepresentant för

cheferna olikaför de styrkorna
inomredogör för sinaläget sek-

påbrinnertorer det däcken 6-
påsannoliktoch och även7 däck

3 .

Räddningsledaren föreslår en mas-
siv insats med flodsprutor

avråderFartygsinspektören be-
framhållerstämt och att de övre

måste fådäcken brinna i kon-
trollerade former

Räddningsledaren beslutar att
maskinrummetskydda och botten-

tankarna

Räddningsledaren bedömer att de
gasbehållare eventuellt harsom

påfunnits inne däck har2 nu ex-
ploderat

Räddningspersonalen skall göra
påett försök släckaatt däck 2,

där branden har mattats delen

15.30 Jourhavande brandchefen i Stock-
holm tillkommer platsen för att
överlägga räddningsledarenmed

situationen åtgärderoch deom om
vidtaskan i räddningsarbetetsom

bådaDe beslutet attenas om
skydda maskinrummet och botten-
tankarna

Jourhavande brandchefen i Stock-
holm meddelar att han har över-
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påinsatsentagit föransvaret
från räddningschefenstfvarvet

jourhavan-i attochNacka kommun
brandingenjören kvarskall stanna

räddningsledaresom

på isbrytaren OdenFartygschefen
till för attvarvetkommer er-

bjuda hjälp

Räddningsledaren ber honom att
hållamörka del be-under dygnets

behövsför detredskap att om
brandplatsenkunna belysa

polisbåt på utanförär platsEn
får uppgifttill attochdockan
räddningspersonaldenta somupp

i vattneteventuellt faller

släck-larmarSOS-centralen ut15.45 en
från Skogås brandstationbil och

frånstegbil Tyresö brandsta-en
anledningtion rökutveck-med av

servicehus iling i Farstaett

iLedningscentralen Stockholm
från Katarina tillstyrkansänder

servicehuset

tillkoldioxidBilen kommermed16.00
tillkopplasoch slangenvarvet

fartyget

på fortsätterdäck attBranden 2
avta

fårLedningscentralen läges-16.03 en
rapport

gåttfrån Nacka harStyrkan16.07 upp
på däck 4

frånräddningsingenjör kustbe-En
tillvakningen kommer varvet och

räddningsleda-överens medkommer
kustbevakningen skallattren om

in för händel-länsa dockan, den
uppståoljeutflöde skulleettse
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Räddningsledaren överväger att
öppning ispränga fartygetsen

få brandventilationför attbog
förenut genom

i Stock-brandchefenJourhavande16.15
återvänder lednings-tillholm

centralen

vill hjälpRäddningsledaren ha17.42
i Uppsala med attföretagettav

öppning i förenspränga en

däckförvarasNödraketer 818.14 som
antänds

inifrånexplosionkraftig hörs18.26 En
svårtär attfartyget det av--

göra den har skettvar

brin-är detklarlagt attDet18.45 nu
på däck 8ner

Avlösningar ägerpersonalenav
rum

pågå inbörjarRökdykargrupper
ärdäck utbrunnetdet mesta2 -

är starkoch hettan mycket

sprängaFöretaget skall kom-19.18 som
intetill kan ut-varvetmer men

plåten ärföra arbetet, eftersom
för het

Räddningsledaren begär att var-
i stället göra öpp-skallvet en

ning i skärbrännaremedbogen

iJourhavande Stock-brandchefen20.00
tillholm kommer varvet

Räddningsledaren talar med far-20.32
tygsinspektören före-och med en
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stabili-förträdare varvet om
teten hos dockan

meddelar att han harDen senare
påmärkenmycket goda dockan

fården slag-och genast ser om
sida

går irökdykargrupp ned20.40 En ma-
skinrummet för rekognosceraatt

syrgasbehål-acetylen- ochEn en
står påmitt ilare brandennu

däck 8

Räddningspersonalen riktar en
stråle behållarna förmot att

gårkyla rökdykargruppdem, en
behållarna påombord och ut drar

prick-akterdäcket, varefter en
från sprängningsföretagetskytt

oskadliggör dem

Räddningsledaren beslutar att en
presskonferens äga föl-skall rum

påjande dag kl Johannes11.00
brandstation

kraftig övertändning inträf-21.15 En
på någotfar de övre däckenav

sig inRökdykarna arbetar sakta
på däck 2

påsigrökdykargrupp22.05 En tar nytt
in i maskinrummet upptäckermen
ingen brand där

jourhavande brandingenjör23.00 En ny
räddningsledarenavlöser stf-

räddningschefen i Nacka lämnar
varvet

iJourhavande brandchefen23.20 Stock-
lämnarholm varvet

rökdykargrupp sigEn medtar
påhjälp inlyftkranenav ena

däck 8
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J

avbry-börjar släckaGruppen men
bätt-ärdetstundefterter en -

in-församlaatt resurserre
maskin-på iochdäck 2satser

rummet

brin-iavloppsledning plastEn00.20Onsdag
smälta plastenoch den1990-01-10 avner

därmaskinrummet,irinner ned
mindre brandorsakarden somen

med pul-rökdykaresläcks av en
versläckare

informerar stfRäddningsledaren
ii dennesräddningschefen Nacka

i avloppsled-brandenbostad om
ningen

ägerAvlösningar personal rum02.40 av
fortsättningen rädd-i turas-

Värmdö,iningstjänsten Nacka,
Solna-SundbybergTyresö och om

rädd-de treföratt en avsvara
vidningsstyrkorna varvet

pågår hela nat-Rökdykarinsatser
ten

tidenfinns helarökdykargruppEn
till-därmaskinrummet hari och

bådegång skumtill ochvatten

fårfrån lät-NackabrandmanEn06.55
tillförsochbrännskadortare

sjukhus

i Stock-brandchefenJourhavande08.00
rädd-första dagensoch denholm

till varvetningsledare kommer
räddningsledarenträffaroch som

nattenunderhaft ansvarethar
räddningschefen och stfsamt

iräddningschefen Nacka

rädd-Räddningschefen stfger
iiningschefen kommunen upp-
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insatsenförattdrag svara

blir rädd-räddningschefenStf
första dag-denningsledare och

räddningsledare skadeplats-ens
chef

i Stock-brandchefenJourhavande
brandingen-jourhavandeochholm

insats-förjören svaratharsom
varvetlämnarnattenunderen

överläggning mellanägerEn09.00 rum
räddningstjäns-förföreträdare

försäkringsgivarevarvet,ten,
rederietoch

beslutar attnärvarandeDe
restvärdesarbetetstarta re--

maskin-ikognoscering skeskall
rummet

densläckerRökdykargruppen
hyttavdelningen och bas-ibrand

hotär ettdäckunder 2tun som
maskinrummetmot

antalskär ettsvetsareVarvets
rädd-i ochöppningar förklaffen

in rök-sätterningspersonalen
ventilera däck 2för attfläktar

också iöppningar däck 2skärDe
hyttkorridorernatillned

sig tillRäddningsledaren beger10.30
brandstation för attJohannes

presskon-i planeradededelta
ferensen

första dag-denSkadeplatschefen
räddningsledare övertar an-ens

insatsenledningförsvaret av

led-Räddningsledaren meddelar11.20
insatsen be-ningscentralen att

pågå minstytterligareiräknas
timmar24
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åter-iräddningschefen NackaStf12.00
till medvarvet ochkommer enas

räddningsledaren denneattom
behålla sitt medanskall ansvar,

räddningschef bär dethan som
övergripande för rädd-ansvaret
ningsinsatsen

sammanträderberördaAlla parter14.00
i konferensrum och be-varvets
slutar starta rest-att snarast
värdesarbetet

saneringsföretagEtt skall ut-
föra arbetet

hålPolisen i skjuter iNacka de14.10
såärrutor fortfarande hela,som

ångarök, värmeatt och kan ven-
tileras ut

iär mycketDet hett fartyget -
på plåtenglöderdel ställenen
så kraftigt ledljusdenatt ger

räddningschefen i läm-Stf Nacka17.00
varvetnar

Avlösningar äger17.35 rum

Uppgiften för den personalennya
hindra spridningär att brand-av

till maskinrummet tillochen
bottentankarna

påRisken finns brandenatt de
sprider sig tillövre däcken ma-

skinrummet och det är angeläget
rökdykarinsats-släckaatt genom

inne i fartygeter

fårbrandman lättare20.05 bränn-En en
till sjukhusskada försoch

jourhavande brandingenjör23.00 En
räddningsledarenavlöser
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Avlösningar ägerpersonalenTorsdag 01.20 av
1990-01-11 rum

plötsligt iökarBranden omfatt-
påning däcken och under8 97,

bryggvingebabords

brandingenjörjourhavandeEn04.00 av-
räddningsledarenlöser

explosioner in-eller fyraTre
på däckträffar 8

kraftig explosion ägerEn04.10 rum
påförut däcklängstutomhus 8,

uppgiftenligt har fun-där det
nits ett svetsaggregat

från och rede-Personal varvet06.30
riet förklaffenattbefarar

falla ned hydraul-skall om
brinnerslangarna av

påbrännskadasbrandman08.00 En ryg-
sjukhustillförsochgen

iräddningschefen Nacka kom-Stf
till varvetmer

brandingenjörenJourhavande08.45 som
vid insatsens bör-hade ansvaret

jan ledningenövertar

iRökdykargrupperna bas-arbetar
tuavdelningen under däck samt2
på däcken och5 6

överläggning med alla berörda09.00 En
iäger konferensrumvarvetsrum

fårLedningscentralen besked10.00 om
Stockholms medverkan med perso-

från två stationer,nal under-
håll ledningoch be-kommer att

i ytterligarehövas dygnett
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iRäddningschefen be-Stockholm11.00
orienteraför attsöker varvet

frånsig klskall 12.00han-
jourhavande brandchefvar

påStabsorientering led-äger11.40 rum
samtliganingsplatsen chefermed

för styrkorna

påbrinner delfortfarandeDet en
ställen ombord

Räddningsledaren styrk-beordrar
gå igenom fartyget yt-attorna

gångterligare en

slagsida före-ochDockan har12.30 en
trimmarträdare för denvarvet

hål-åtfår slagsida andraDockan13.00
frialigger vätskeytorlet det-

påverkarvilketi fartyget, sta-
biliteten

Räddningsledaren beordrar all
påpersonal ombord fartyget att

gå i land

Räddningsledaren nöd-det14.00 anser
fåvändigt far-att ut vattnet ur

sättet ärtyget enklaste sanno--
hål ilikt spränga däcketatt ett

finnsdär vattnet

iAlla berörda samlas kon-parter
ferensrummet och beslutar att ut-

klargöraskall ense en grupp som
fria finnsvätskeytornadevar

äroch hur de destora

består räddningsledar-Gruppen av
fartygsinspektören, etten, ma-

frånskinbefäl fartyget och en
frånförman varvet
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Räddningstjänsten i Stockholm15.00
pressmeddelandesänder ettut

förhindra ryktenskall omsom
kantring

visarrekognosceringGruppens17.00
ligger flera hundra tondetatt

påsjöari däcktre storavatten
4

Fartygsinspektören gör över-en
inteslagsberäkning och attanser

sjösättningfartyget klarar en
så länge far-att kantrautan -

ligger i ärdockan dettyget
emellertid inget problem

Räddningsledaren beslutar att
öppning i däcketspränga un-en
sjöarna och att tader de tre

på däck harned vattnet 2, som
spygatter

måste öppningarna neddessInnan
hyttavdelning-maskinrummet,till

tätasbastunochen

Avlösningar personalen äger19.35 av
rum

Sprängningsföretaget spränger20.10
öppningar i däcket vatt-tre -

rinner iton nednet ca 400
någrainom minuterfartyget

återupptarRäddningspersonalen20.15
släckningsarbetet, framförsom

går på släckaallt ut att ett
småbränder i främststort antal

förrådhytter och

frånPersonal skärvarvet upp
branddörrar och bygger be-upp
lysning

Räddningsledaren jourhavan-20.30 ger
ide brandchefen Stockholm en

beskriver si-lägesrapport han-
tuationen lugnsom
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iräddningschefen läm-NackaStf
varvetnar

återgårPolisbåten sintill bas22.30

Avlösningar äger23.00 rum

pågår räddnings-EftersläckningFredag 01.45 -
situationenbedömerledaren1990-01-12 som

lugn

tillöverlämnar ansvaret che-Han
läm-för styrkorna ochfen en av

varvetnar

räddningsledareförsta dagensDen07.50
insatsenförövertar ansvaret

Räddningsledaren order att08.20 omger
arbetet skall avbrytas

träf-för de berördaFöreträdare09.00
i konferensrumfas varvets

räddningschefen i Nacka be-Stf
räddningstjänstenslutar att

upphöraskall



reason s åüigLä 150
nBRANDFORSVAREI LARMPLANER

Räddningsavd vdRwmr
6 2L 1 1

Cs-sGodkändDatumUpprdtndRnvidcrud
88-09-01Ab, La

T0

FARTYGSBRAND

på larmasFartyg ellervid kaj vid kajTill fartyg varv
påeller varv

FordonBåt PersonalStation

1+1+3BilmotorsprutaRespektive
3Maskinstege

1+3BilmotorsprutaNärbelägen

1+0+0+TBefälsbilH
1+1Ledningsbuss

2Hävare

2SkumbilF +
lättskumkärra
Brandbåt Göte 2+1520

på skall brand-på sjösstillellerTill fartyg reddenFartyg
bât ombordinsatsstyrkaGöte medeller 520 larmasredden en-
ligt följandetill sjöss

FordonBåt PersonalStation

1+1+3F Bilmotorspruta
2Transportfordon

Brandbåt Göte 2+1520

1+3BilmotorsprutaH
1+0+O+1Befälsbil

på meddelasvilketlast,Försök fartygetsta redaFartygslast
vakthavande brandingenjör.

DockSOS-centralen.ambulans efterAmbulans Skicka behov via
på alltidtill fartyg ellerskickas vid kaj envarv

ambulans.
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Rogmr Sid

Räddningsavd 2L16 2

ledningscentral.Meddela polisensPolis

beredskap.chef iMeddelaChef i
beredskap

hamnens-trafikledningscentral ochMeddela alltidGöteborgs
fartygets last.efterhör bland annatHamn om

sjöfartsinspektionen.alltidSjöfarts- Larma
10.i pärmSe jourlistainspektionen nr

helikopter för hjälp medrekvirerasHelikopter Vid behov per-
materieltransporter.sonal- och

under rubriken Helikopter.Se resurspärmen

påAktuella Brand-ACSe telefonnummer iTELEFONNUMMER pärm samt
resurspärmen.
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