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Till Statsrådet och chefen för

Försvarsdepartementet

bemyndigadeRegeringen den december21 dir. che-1992 1993:4
fen för Försvarsdepartementet tillkalla kommitté med uppgiftatt en

utreda påfrestningar och risker fredstidadet samhälleti och vissaatt
frågor totalförsvaretsinom civila del.

Med stöd bemyndigandet förordnade chefen för Försvarsde-av
den februari ledamöter12 landshövdingen1993partementet som

ÅkeKrönmark,Eric ordförande, riksdagsledamöternaäven Carnerö,
Henriksson,Birgit Robert och Göthe f.d.Jousma riksdags-Knutson,

ledamoten Lindblad, riksdagsledamotenHans Christer Skoog, f.d.
riksdagsledamoten Oswald Söderqvist riksdagsledamöternasamt

Thorén,Rune WegestålKarin och Vestlund.Iréne
Till sakkunniga den februariutsågs departementsrådet12 1993

Suzanne departementsrådetFrigren, Hafström och kanslirå-Marie
Åkedet Sundin den april departementssekreteraren13 1993samt

Lindgren.Karin entledigadesFrigren den februari sak-1 1994. Som
kunnig förordnades dag departementsrådet Kåks.Kerstinsamma

förordnadesSom den februari12 direktören1993 Janeexperter
Cederqvist, överdirektören Gunnar Holmgren, avdelnings-numera
chefen Sandborgh ochBjörn generallöjtnanten Gustaf Welin samt
den september kanslirådet1 Ulf1993 den februariBjurman, 1 1994
forskningschefen Roland Nordlund och den april byråche-1 1994
fen Ulf Broström. CederqvistJane den april15 1993ersattes som

Ågren.kommittén sektionschefeni Birgittaexpert av
sekreterareSom kommittén förordnadesi den februari12 1993

avdelningschefen Sven Frid.Rune
harKommittén antagit och riskutredningen.Hot-namnet

Utredningen har enlighet medi direktivsina utarbetat antalett
beskriver påfrestningarscenarion och risker det fredstidaisom sam-

hället. Arbetet med har skettscenariona samverkani med eller ge-
inhämtande synpunkter från företrädare för antalnom av ett cen-

trala statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner och
andra enligt utredningens bedömning skulle kommaorgan som att
beröras händelseförloppen.av

Utredningen har tidigare idelbetänkandet SOU 1993:89 Mass-
flykt till Sverige asyl- och hjälpsökande redovisat det först utarbe-av



Även med dearbetettade resultaten övriga scenarionascenariot. av
innehållerbetänkandenSamtliga dessaredovisas delbetänkanden.i

händelseförloppen, huvuddragen denredogörelser för de tänkta i
berördaverksamheternarättsliga regleringen de viktigaste ärsomav

uppkom-de problemhändelseförloppen, överväganden somomav
förslagföretag och enskildaför andramyndigheter, samtorgan,mer

Åt-problemen.eller minskasyftar till elimineratill åtgärder attsom
skadebegränsande.förebyggande ellergärderna kan vara

framkommitförslagen harallra flestaredogörelse för de iEn som
huvudbetänkande.finns också utredningensmedarbetet iscenariona

frågorde särskildautredningenbetänkande behandlardetta ävenI
och särskilda beslutenligt direktivenutredningen regeringenavsom

uppgifthaft tillhar överväga.att
huvudbetänkandet säk-härmed överlämnaUtredningen får Ett

Stadendelbetänkandenasamhälle Sverige,Utan stannarsamtrare
jordbruk Skåne,slårRadioaktiva ipå ämnen utvatten,vattnet utan

lamslår Uppsala.och Gasmolnelektronikkomponenter Samt-Brist på
enhälliga.liga betänkanden är

slut-Störtflod Dalälven kommerdelbetänkandetArbetet med i att
föras under våren 1995.

Stockholm den januari 199511

KrönmarkEric

Åke RobertHenriksson jousmaBirgitCarnerö

SkoogLindblad ChristerGöthe HansKnutson

WegestâlThorénOswald Söderqvist KarinRune

VestlundIréne

FridSven Rune



Innehåll

Förkortningar 13...................................................................... ..

Sammanfattning 1 7.................................................................. . .

Författningsförslag 41............................................................... ..

Utredningsarbetets bakgrund1 och genomförande 57
........... ..risker och ökad1.1 Nya säkerhet 57............................... ..Utredningens uppdrag1.2 58.......................................... ..Inledning1.2.1 58................................................ ..Påfrestningar1.2.2 och risker fredstidadeti

samhället 59................................................ ..Utvecklingen1.2.3 totalförsvaretsinom civila
del 61.......................................................... ..Sambandet fred-krig1.2.4 62

............................... ..Riksdagsskrivelse1.2.5 kemikalieolyckorom
och farligt gods 62...................................... ..Skrivelse1.2.6 hänsyn till hälsa och säker-om
het den fysiska planeringeni 63

.................. ..Skrivelse1.2.7 risk- och beredskaps-ettom
Karlstadi 63centrum .................................. ..Utredningens1.3 uppdragetpå 63syn ............................. ..grundläggande1.4 Några begrepp 65

.............................. ..Betänkandets1.5 disposition 68
...................................... ..

Risker och hot2 dragnågra dei decenniernassenaste-
utveckling 71...................................................................... ..olyckor2.1 Stora och allvarliga viktigastörningar i

samhällsfunktioner Sverigei åren 1950-94 71
........... ..Bakgrund2. 1 1 71. ............................................... ..2.1.2 Konsekvenserna dragi stora av

olyckorna och störningarna 72
................... ..iakttagelser2.1.3 Några skadebilden underom

perioden 1950-94 73
................................... ..



Innehåll6

andra länderoch naturolyckorKemikalie- 77i2.2 ......... ..
Bakgrund 772.2.1

............................................... ... vidKemikaliolyckor och olyckor2.2.2i trans-
farligt gods 78port av; ................................. ..

Naturkatastrofer 842.2.3
.................................... ..

katastrofer3 85Tre2.2.4
........................................ ..

i hotbildensäkerhetspolitiska 892.3 Den .......................... ..
V Inledning 892.3.1 ................................................ ..

försvarsbeslut..Hotbilden enligt 901992 års2.3.2

siktUtvecklingen Sverige på års 93i 5-103 ............................
Bakgrund 933.1l .............................................................. ..

94Sverige år 20053.2 mot .............................................. ..
Inledning 943.2.1 ................................................ ..j utvecklingeninternationella 953.2.2 Den

............ ..
tjänstesektorndenIndustrin och 96privata3.2.3å ..

sektornoffentliga 973.2.4 Den
............................ ..

Energiförsörjning 993.2.5 .....................................
infrastruktursatsningarPlanerade 1003.2.6 .......... ..

Informationsteknologi 1013.2.7 ............................ ..
Kompetensutveckling och forskning 1033.2.8 ........

104Sveriges regioner3.2.9 ......................................
Befolkningsutveckling 1053.2.10

............................ ..
Sysselsättning 1073.2.11 ......................................... ..

framtidenTotalförsvarets hotbild 108i3.3 ..................
samhällets beredskapFramtida krav 109på3.4 ................ ..

fredstidUtvecklingen 109i3.4.1 ............................ ..
hotbildensäkerhetspolitiska 1113.4.2 Den ........... ..

olyckor och allvarliga sju scenarion 1 13störningar4 Stora -
Bakgrund 1134.1 .............................................................. ..

Utredningens uppdrag 1134.1.1 ..............................
uppdragetUtredningens 113på4.1.2 syn .............. ..

Vad 116scenario4.1.3 är ett ................................ ..
116Utredningens sju scenarion4.2 ................................... ..

Bakgrund 1164.2.1 ............................................... ..
Massflykt asyl- ochtill Sverige4.2.2 av
hjälpsökande 117

............................................
omfattande avbrott i4.2.3 Ett vatten-

försörjningen 811
............................................

avbrott elförsörjningen 119Långvariga i4.2.4 ...... ..
Nedfall radioaktiva i4.2.5 ämnen ettav
jordbruksområde 120

................................... ..
högteknologiskatillförselnAvbrott i4.2.6 av

121varor ...................................................... ..



Innehåll 7

Utsläpp4.2.7 ammoniak från järnvägs-av en
tankvagn 121................................................ ..4.2.8 Stora Dalälvenöversvämningar i 122

............ ..Problemen4.3 ochi utredningens förslagscenariona
till åtgärder 123........................................................... ..Förebyggande4.3.1 åtgärder 123

........................... ..Räddningstjänst4.3.2 126å ..................................... ..Hälso- och4.3.3 sjukvård 129
............................... ..Socialtjänst och4.3.4 utrymning 132

..................... ..Ordning och säkerhet4.3.5i 134
............................. ..Skydd sabotageåtgärder4.3.6 137i mot .................. ..Reservförsörjning4.3.7 el- ochinomj vatten-

områdena 140............................................... ..Åtgärder vid nedfall4.3.8 radioaktivaav
i ämnen 147.................................................... ..Åtgärderl vid brist4.3.9 elektronik-på
i komponenter 1 5 3

.......................................... . .Information4.3.10 155............................................ ..skillnader4.3.11 mellanNågra åtgärderna inför
händelser fred och verksamheten krigi 161

telekommunikationer4.4 Störningar i och datasystem 163
.Telekommunikationer4.4.1 163

............................ ..4.4.2 Datasystem 167
............................................. ..

Styrning åtgärder vid5 allvarliga viktigastörningar iav
samhällsfunktioner 1 79......................................................... ..Syftet med5.1 styrningen 179

............................................ ..Bakgrund5.1. 1 1 79............................................... ..Räddningstjänst eller5.1.2 räddnings-inte
tjänst 1 80..................................................... ..Helhet verksamheten5.1.3 i 182

............................ ..Verksamheten5. .4 krig1 i 821................................ ..för5.2 Principer styrningen 183
........................................ ..Likformighet5 .2.1 831.......................................... ..Ledning eller5.2.2 samråd 1 83

............................ ..Skälen för olika5.2.3 lösningar 185
...................... ..kommuner,5.3 Styrning läninom och centrali på

nivå 81 6...................................................................... ..olika5.3.1 Tre nivåer 186
...................................... ..Lokal och5.3.2 regional nivå 187

.......................... ..Central5.3.3 nivå 881........................................... ..Koordinering mellan5.4 län 189
....................................... ..5.4.1 Principer 1 89................................................. ..Civilbefälhavaren5.4.2 eller länsstyrelsen 190

..... ..5.5 Begränsningar i elområdetstyrningen inom 192
.......... ..



Innehåll8

ledningsorganensregleringenrättsliga5.6 Den av
193och befogenheteransvar ....................................... ..
193Inledning5.6.1 ................................................ ..

frågor 194Konstitutionella5.6.2 ........................... ..
Undantagslagstiftning 1955.6.3 ............................. ..
Räddningstjänstlagen 1955.6.4 ............................. ..

människor-myndigheter-massmedier 197Kommunikationen6 ..
197Bakgrund6.1 .............................................................. ..

riskkommunikation 199ochRiskupplevelse6.2 ............... ..
riskbudskapet 199Mottagaren6.2.1 av ................. ..

riskbudskapet 200Sändaren6.2.2 av .......................
riskbudskapet 202Förmedlaren6.2.3 av ............... ..

2036.3 Varning ............................................................... ..
204Akutfasen6.4 .............................................................. ..
204Sändaren6.4.1 ................................................ ..

Förmedlaren 2066.4.2 ........................................... ..
207Mottagaren6.4.3 ............................................ ..
208Följdfasen6.5 ............................................................. ..
208Mottagaren6.5.1 ............................................ ..
208Förmedlaren6.5.2 ........................................... ..
209Sändaren6.5.3 ................................................ ..

informationsverk-för utvecklingUnderlag6.6 av
210samheten

............................................................... ..

samhällsplaneringen 213Säkerhetskrav i7 .............................. ..
213Bakgrund7.1 .............................................................. ..
214Avgränsningar7.2 ....................................................... ..
214Definitioner7.2.1 ............................................ ..

arbetsområdet 215Avgränsning7.2.2 av ............... ..med säker-myndigheters arbeteNågra7.2.3
samhällsplaneringen 216hetskrav i ............... ..

och samhälls-planeringBeredskapshänsyn i7.3
218utveckling ............................................................. ..

syfte 218Verksamhetens7.3.1 ............................... ..
innehåll 219Verksamhetens7.3.2 ............................

220fysiska planeringenDen7.4 ........................................ ..
naturresurslagen 220och bygglagenPlan-7.4.1 -

221Ansvarsfördelning7.4.2 ....................................
hälsa ocharbetet medErfarenheter7.4.3 av

222säkerhet
.................................................. ..

223fallbeskrivningar7.5 Fem ........................................... ..Älvstranden 2247.5.1 Norra ................................. ..Ånge 226Centrum7.5.2 ........................................ ..
227Grödingebanan7.5.3 ...................................... ..



Innehåll 9

Teleanläggningar berg7.5.4 i 228
.......................... ..Elförsörjningen kommun7.5.5 i 229en ................. ..för tillämpning7.6 säkerhets-Förutsättningar av

kraven 230.................................................................. ..Fördelning för åtgärder7.6.1 ansvaretav som
minskar riskerna 230

.................................... ..fysiska planeringen7.6.2 Den 232
......................... ..Kunskaper ökar medvetenheten7.6.3 som om

säkerhetskraven 234
...................................... ..Utredningens förslag7.7 235

............................................. ..Problemen och grundprinciperna7.7.1 i
sammanfattning 235

..................................... ..ochAnsvar styrmedel7.7.2 237
............................. ..Skyddsavstånd och7.7.3 vägvalsstyrning 240

........ ..Koordinering myndigheternas7.7.4 arbete 241av
Kunskapsunderlag7.7.5 244

.................................. ..

Kemikalieolyckor och olyckor8 vid farligttransport av
gods 247............................................................................... ..Arbetets syfte och8.1 uppläggning 247

............................. ..Inledning8.1.1 247
................................................ ..Utredningens uppdrag8.1.2 248

............................ ..Sambandet med8.1.3 andra delar utrednings-i
arbetet 251

.................................................... ..till8.2 Anpassning internationella traktater och
rekommendationer 251

................................................ ..vägledande8.2.1 OECD:s principer 253
................ ..rekommendationer8.2.2 OECD:s Polluter-om .

Pays-principen 255
........................................ ..UNECE-konventionen8.2.3 gränsöver-om

skridande effekter industriolyckor 257av ..... ..förslag till direktiv8.2.4 EU:s 280
.......................... ..Utredningens överväganden8.3 och förslagövriga 288

..... ..Inledning8.3.1 288
................................................ ..Riskanalyser8.3.2 288

........................................... ..Utbildning och forskning8.3.3 289
....................... ..och8.3.4 återställande efter kemikalie-Sanering

olyckor 291
................................................... ..Samordning förebyggande8.3.5 åtgärder 292av

Internationella hjälpinsatser9 295
........................................... ..Bakgrund9.1 295

.............................................................. ..Räddningstjänstens beredskap för9.2 internationella
hjälpinsatser 296

.......................................................... ..



Innehåll10

Utgångspunkter för Räddningsverkets9.2.1
överväganden 296

......................................... ..
Internationella hjälp-organisationers9.2.2
arbete 297

..................................................... ..
Central- ochSamarbetet med länder9.2.3 i

Östeuropa 300
................................................. förslagRäddningsverkets till statlig9.2.4

beredskap för hjälpinsatser 301
.................... ..

förmilitära beredskapen9.3 insatserDen
utomlands 303

............................................................. ..
hjälpinsatser 3039.3.1 Humanitära

....................... ..
Fredsfrämjande 3049.3.2 insatser

.......................... ..
Civilpoliser och monitorer 3059.3.3

..................... ..
Utredningens överväganden 3059.4

.................................. ..
direktiv till särskild utredare 3079.5 Regeringens en ........ ..

fred och krigHelhetssyn åtgärderpå i 30910
.......................... ...olika förslagSambandet mellan utredningens 30910.1

....... ..
Bakgrund 30910.1.1

.................................................Åtgärder påfrestningarnaminskar 31010.1.2 som
Ökad åtgärder fred och krigi 31410.2 integrering av ......... ..
Användning totalförsvarets vid10.3 storaresurserav
olyckor och allvarliga störningar 316

.......................... ..
Militära 31610.3.1 resurser ..................................... ..
Civila försvarets 31810.3.2 resurser ........................ ..

och uppgifter mellan centralaFördelning10.4 av ansvar
myndigheter 319

.......................................................... ..
Sambandet fred-krig 31910.4.1

............................... ..
farligt gods 322Transport10.4.2 av ........................ ..

Brandfarliga och explosiva 32210.4.3 varor ........... ..försvaretcivila 32310.5 Begreppet ...................................... ..

Forskning 32511
...................................................................... ..

Bakgrund 32511.1
.............................................................. ..

forskning reak-Inriktningen människors11.2 av om
inför risker hotoch 326tioner

..................................... ..
Olika slag händelser 32611.2.1 av .......................... ..
Upplevelsen risk- eller hotsituation 32711.2.2 enav .

reaktioner och samhällets åtgärderMänniskors 32811.3
Syftena med samhällets åtgärder 32811.3.1

............ ..
förändringarSociala 32911.3.2

.................................Åtgärder olika skeden händelsei 33011.4 enav ................. ..
och beredskapFörebyggande åtgärder 33011.4.1

33111.4.2 Varning .................................................. ..



Innehåll 11

Människor11.4.3 i situationer 333utsatta .............. ..Kollektiv och11.4.4 mytbildningar 334stress ......... ..11.4.5 Utrymning 335.............................................. ..Återhämtningsfasen11.4.6 335
................................ ..Utredningens förslag11.5 336............................................. ..Bakgrund11.5.1 336............................................... ..Behovet11.5.2 samordning 337av .......................... ..Förslag till11.5.3 samordning 338

.......................... ..

Kostnader och finansiering12 341............................................. ..Nuvarande kostnader för12.1 olyckor och allvarliga
störningar 341............................................................. ..Räddningstjänst12.1.1 341..................................... ..Åtgärder vid allvarliga12.1.2 viktigastörningar i

samhällsfunktioner 342
................................. ..Civilt försvar12.1.3 342.......................................... ..Utredningens12.1.4 bedömningar 343

.................... ..Synpunkter finansieringen12.2 på de olika förslagenav
till åtgärder 343........................................................... ..Bakgrund12.2.1 343............................................... ..Utredningens12.2.2 scenarion 344

.......................... ..Kommunikationen12.2.3 människor-myndig-
heter-massmedier 349

.................................... ..Säkerhetskrav12.2.4 samhällsplaneringeni 349
...... ..Kemikalieolyckor och12.2.5 olyckor vid trans-

farligt gods 350port av ................................. ..Internationella12.2.6 hjälpinsatser 352
................... ..Verksamheten vid12.2.7 Sprängämnes-

inspektionen 353
........................................... ..Forskning12.2.8 353

............................................... ..ekonomiska konsekvenserna12.3 De för olika huvud-
män 354...................................................................... ..12.3.1 Staten 354..................................................... ..12.3.2 Kommunerna 354......................................... ..Näringslivet12.3.3 355............................................ ..

Specialmotivering13 till utredningens författningsförslag... 357
Förslag till lag13.1 ändring räddningstjänstlageniom
1986:1102 357.......................................................... ..Förslag till lag13.2 ändring lageni 1977:265om om
statligt personskadeskydd 368

..................................... ..Förslag till lag ändring13.3 arbetstidslageniom
1982:673 368............................................................ ..Förslag till lag13.4 ändring trafikskadelageniom
1975:1410 369.......................................................... ..



Innehåll12

till lag ändring lagenFörslag 1982:821i13.5 omom
farligt gods 369transport av ........................................ ..

ändring lagenFörslag till lag i 1976:66113.6 omom
falloch privilegier 371i vissaimmunitet ...................... ..

sekretesslagentill lag ändringFörslag i13.7 om
3711980:100 ..............................................................

Bilagor
till utredningen 373DirektivenBilaga A

................................... ..

med underlag ochdeltagitBilaga PersonerB syn-som
arbeteutredningens 381punkter i .............................. ..

viktigaoch allvarligaolyckor iBilaga störningarC Stora
samhällsfunktioner 1950-94 385i Sverige åren

.......... ..

telekommunikationerna 423Bilaga iStörningarD ................... ..

hjälpinsatsersvenska räddningstjänstens iBilaga E Den
429andra länder

........................................................ ..



Förkortningar

Accord relatif international deseuropéen transportau
marchandises dangereuses Europeiska över-routepari enskommelsen farligtinternationell transportom av
gods på väg

forand Preparedness LocalAPELL Awareness Emergencies at
Level den s.k. Apellprocessen, har tagitUNEPsom

tillinitiativ

Proposal for ofCouncil the controlCOMAH Directivea on
major-accident hazards involving dangerous sub-

förslag far-till direktiv hanteringEU-stances om av
liga ämnen

of AffairsDHA UN Department Humanitarian FN:s or-
för katastrofhjälpsamordningganisation ersatteav -

år 1992 UNDRO

for ekonomiskaECE Economic Commission Europe FN:s
kommission för ofta UNECEEuropa även-

Elektromagnetisk pulsEMP

Preparedness andEPRS Emergency SectionResponse en-
het inom UNHCR

säkerhetskonferensenEuropeiskaESK

EuropeiskaEU unionen

forskningsanstaltFOA Försvarets

Försvarsutskottet



14 Förkortningar

TariffsGeneral and Trade AllmännaGATT Agreement on
tull- och handelsavtalet

Helsingforsöverenskommelsen konvention skyddHELCOM om
miljöOstersjöns marinaav

räddningstjänstkursen RäddningsverketHRK Högre

International InternationellaIAEA Atomic Energi Agency
atomenergiorganet

International Search and Advisory råd-INSARAG Rescue Group
givande frågor räddningsinsatseri inomgrupp om
DHA

International IndividuelltPartnershipIPP Programme
reglerar enskilda del-partnerskapsprogram staters-

tagande i PFP

Utredningen lednings- och myndighetsorganisa-LEMO om
för försvarettionen

Miljökonsekvensbeskrivning

teknikutvecklingsverketochNUTEK Närings-

for andOECD Organization Economic Cooperation Deve-
för de drygtlopment samarbetsarbetsorganisation 20

industrialiserade ländernamest

för samarbetesäkerhet ochOSSE Organisationen i Europa
beteckningen ESKersätter

forPartnerskap för fred Partnership PeacePFP program-
för NATO-ländernas samarbete med i Ost-staterna
europa

informationsbankRäddningsverketsRIB

Réglement internationalRID concernant transport
ferroviaire marchandises dangereuses Reglementedes
för internationella farligt gods på järn-transporter av
väg



Förkortningar 15

Rikspolisstyrelsen

samverkanskurser räddningstjänst läns-Regionala i
styrelserna

för psykologiskt försvarStyrelsen

räddningsverk RäddningsverketStatens

StrålskyddsinstitutetstrålskyddsinstitutSSI Statens

SÖ främmande makteröverenskommelser medSveriges

utvecklingspro-Development Programme FN:sUNDP UN
gram

Relief Coordinator tidigare kata-UNDRO UN Diasaster FN:s
stroforganisation

ekono-forUNECE FN:sUN Economic Commission Europe
för oftamiska kommission ECEEuropa även-

miljöskydds-EnvironmentUNEP UN Programme FN:s
program

flykting-High for RefugeesUNHCR Commissioner FNzsUN
kommissariat

Childrens Fund barnfondUNICEF UN FN:s

former YugoslaviaUNPROFOR FN:sUN Protection Force in styr-
f.d.kor Jugoslavieni

Världshälsoorganisatio-World HealthWHO Organization
nen

World Världshandelsorganisa-TradeWTO Organization
tionen

Överstyrelsen för civil beredskap





Sammanfattning

risker krav ökad säkerhetNya på-

tekniska framstegen, storskalighetenDe och specialiseringen har länge
präglat samhällsutvecklingen. tekniska har blivitDe stora systemen
alltmer inflätade varandra. Konsekvenserna olyckor ochi storaav
andra allvarliga påfrestningar sprider förrlättare bådesig än geo-
grafiskt och från verksamhet tillen en annan.

Till detta ska läggas de sociala förändringarna. Tillväxten deav
tätbefolkade områdena har för alla brutit sönder förgång mångaen
tidigare viktiga sammanhang.generationer och andraSegregering
förändringar samhället människori självamånga siggör utsätteratt
och andra för risker tidigare.större än

ökande internationella kontakternaDe drag utveck-iär ett annat
lingen. kan avskärma från risker framVi inte och deväxeross som
påfrestningar förekommer andra länder. säkerhetspolitiskai Desom
riskerna har länge styrande för diskussionerna hoten frånvarit om
utlandet. Under de har bredare hotbild framträtt.årensenaste en

fråga brett spektrumDet risker vid sidan deär ett rentom av om
militära massflykt, sabotage, internationellterrorism, krimi-t.ex.-
nalitet, miljökatastrofer och olyckor förknippade med kärnenergi
eller kärnvapen.

Försvarsutskottet framhöll inför riksdagens beslut våren 1992 om
totalförsvarets inriktning fram till det finnaskan skälår 1997 att att

särskild ordningi hur samhällets beredskap freds-olikaöverväga mot
tida hot ska kunna stärkas.

och riskutredningen, tillsattesHot- med anledning utta-som av
landet, har enligt direktiv haftregeringens uppdrag analyserai att
påfrestningar och risker det fredstida samhället frågori vissasamt

totalförsvarets civilainom del.

Underlaget för utredningens arbete

påfrestningar uppdragetDe kan enligt utredningenssom avser me-
ning olyckorantingen det ankommer rädd-påstoravara som-
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viktigaallvarligaelleringripa störningar iningstjänsten att mot -
inträffar plöts-fallen händelsersamhällsfunktioner. bådaiDet är som

framväx-snabbt.och utvecklas förhållandevisligt Långsamtsom
utredningsarbetetande skeenden omfattas däremot inte t.ex.av -

samhället eller växandestigande mellan olika ispänningar grupper
med och missbruk droger.problem våld av

uppgifthaft till risk-Utredningen vill framhålla den inte attatt
för-överväganden ochSyftet med utredningensanalysera Sverige.

demyndigheter och andraslag öka medvetenheten hosär attatt om
de kan vidtaska bedömningar risker och hot åtgär-sågöra attav -

miljö.skyddar människor, egendom ochder som
förslag till åtgärderUnderlaget för del utredningens ärstoren av

skildrautarbetat och skade utredningenscenarion ettsom an-som
samhället.påfrestningar det fredstidatal mycket allvarliga i

hörnstenar utredningens arbete.Scenariona iär
händel-valt olika slagUtredningen har för sjusina scenarion av

ser:
och hjålpsökande tillMassflykt asyl- Sverige;av

elförsöjningen;avbrottLångvariga i
Omfattande vattenförsörjningen;avbrott i

jordbruksområde;Nedfall radioaktiva inomämnen ettav
Översvämningar består flera län;områdei ett som av

brist högteknologiskaSvår på varor;
stadskärna.utsläppEtt inomstortEl av gas en

förslag huvud- ochför överväganden ochUtredningen har isina
olika myndigheterbåde materialdelbetänkandena använt utar-som

utredningenoch det underlagbetat uppdragpå regeringen somav
erhållit från myndigheter och andrabegäranpå organ.

centrala problemområdenFyra

funnit fyra områden där behovetUtredningen har arbetei sitt av
påfrestningar särskiltåtgärder minskar risker och är stort:som

samhällets åtgärder vid allvarligaLedning störningar i1 av
och befogenheterviktiga samhällsfunktioner ingripaatt

med tvångsmedel.

vidtaoch med rättsliga medel deskyldighet ledningEn utöva attatt
och bl.a.fordras finns räddningstjänstenåtgärder inom avsersom

för och förformella grunden ledavid olyckor.insatser Denstora att
frågasaknas däremot detmed tvångsmedelingripa ärnäratt om

samhällsfunktioner vid avbrottallvarliga viktigastörningar i t.ex.-
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elförsörjningen eller mycket antal asyl- och hjälpsö-i när ett stort
kande ska hand Kapitel 5.tas om

Åtgärder samhällsplaneringen innebär2 i attsom
verksamheter medförakan risker i omgivningensom
uppfyller säkerhetskraven.

fråga förebyggande åtgärder förhindraDet olyckor ochär attom -
viktiga samhällsfunktionerstörningar eller till konsekven-i att attse

de händelser inträffar blir möjligt. Mycketså småserna av som som
ofta med enkla medel vid beslut lokaliseringgår göraatt t.ex. om
utformningoch och vid val eller för dessautrustning organisation

verksamheter Kapitel 7.

med ellzraft.3 Försörjningen

flestaallra verksamheterna samhället beroendeDe i såär attav
praktiskt fungerar det långvariga avbrottingenting uppstårtaget om
itillförseln. Problemen blir särskilt besvärliga kalltdet ochär uteom
avbrottet drabbar områden. finns föranordningarDetstora reserv-
kraft håll samhället långt frånpå många den utsträckningi i imen

robust samhälle fordrar Kapitel 4.ettsom

åtgärder hela hotskalan fred-krig4 Integreringen iav

Utvecklingen det försvaretcivila under de omkringinom 20senaste
har präglats ökande samordning mellan verksamhetåren av en som

syftar till ingripanden vid fredolyckor och förberedelserna för verk-i
samheten krig. Statsmakterna har med allt emfasi störresagt att

föravsedda fred ochmåste samutnyttja krig. rad prak-Enresurserna
tiska åtgärder syftar till öka samordningen har också vidta-attsom
gits.

Utredningen det naturligt statsmakterna nästaatt ettanser som
den här utvecklingen formulerar helhetssyni påsteg nyen syn en- -

befogenheteroch för civila området säkerhet ochinomansvar organ
fredskydd och krig. helhetssyn fråni samhället berettEn utgår äratt

vid alla slag plötsligt inträffade påfrestningar.ingripa Kriget äratt av
den allvarligaste dessa påfrestningar. myndigheter och andraDeav

använder för vidta beredskapsåtgärdersina attorgan som resurser
ska det hela hotskalan fred-krig Kapiteligöra 10.

il-X-
Utredningen föreslår åtgärder somuskaminska svårigheterna inom
bl.a. dessa fyra problemområden. förslag betänkandetOvriga i tar
sikte förbättra de förebyggandepå eller skadebegränsande åtgär-att
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derna andra områden utredningen har behandlat arbetetpå isomi med och med de särskilda frågor utredningen harscenariona som
fått uppdragi överväga.att

framhålla åtgärd utredning-Utredningen vill enskildvarjeatt somi
i föreslår Förslagen skaallmänhet har begränsad betydelse.ii en en

Åtgärdernaä ochemellertid bedömas isolerade. har breddinte stor
synergieffekterfinns betydandehänger olika ipå Detsätt.samman

för människor, egendom och miljö.det samhället skyddagör attsom
kortfattat för de förslagUtredningen redogör följeri texten som

betänkandet. Redogörelsen huvudsakingår ii överensstämmersom
kapitlen med indelningenmed indelningen kapitel och ii inom-

avsnitt.

samhällets åtgärder vid allvarligaStyrning av
4 samhållsfunktioner Kapitelviktiga 5i störningar i1
3

Påfrestningar beskriverde olika slag utredningen iav som scena-
hela samhället.orsakar problem praktisktriona inomstora taget

framförfungerar det blir alltDetNästan ingenting är avsett.som
företagnödvändigt koordinera det bl.a. myndigheter ochatt som

alltså fattafinnas myndighet kan leda ochmåsteDetgör. somen
beslut bindande för andra myndigheter ochär organ.som

Utredningen föreslår vid allvarliga vik-störningar istyrningatt
samhällsfunktioner ska ske ledningtiga utövasgenom som av

ochkommunstyrelsen lokal länsstyrelsen länsnivåpå nivå, på rege-
central nivå.ringen på

Utredningen kommunstyrelsen och länsstyrelsen ska kun-attanser
ochålägga andra myndigheter och delta med personalattorganna

uppgifteregendom. kunna lösa ska ledningsorganensina vi-För att
förslaget förfogadare enligt ha möjligheter enskildasöveratt egen-

dom och med tjänsteplikt.att utta personer
fall verksamheten.kan del också behövaRegeringen i Detstyraen

inriktningkan nödvändigt allmänregeringenatt t.ex. ger en avvara
åtgärderna eller beslutar de rättsliga eller ekonomiska medelom som
de myndigheterna, kommunerna och landstingen behöverstatliga
för medverka. utredningens börkunna Enligt mening övningaratt

genomföras Syftet bör ökaregelbundet på regeringsnivå. attvara
beredskapen inför bl.a. de händelser utredningen be-typer somav
handlar i scenariona.

kan behövas åtgärder ska vidtas flerakoordinering vidareEn inär
fallet extraordinära lägen verksam-län samtidigt. kanDet i närvara

omfattande föreslårheten blir både och långvarig. Utredningen en
ordning innebär från fall till fall bedömer hurregeringenattsom en
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ledning åtgärder mellan län ska åstadkommas och antingenutserav
myndighet civilbefälhavare eller länsstyrelse ellert.ex.en en en- -

flera myndigheter regionalt leda verksamheten.att
Utredningen föreslår vidare och befogenheter för ingri-att ansvar

panden vid allvarliga viktiga samhällsfunktioner skaistörnin ar reg-
leras räddningstjänstlagen. tgärderna ska emellertid rädd-i inte vara
ningstjänst.

utbildning och de ledning räddningstjänst vidDen övningar i av
olyckor Räddningsverket och länsstyrelserna har organi-stora som

enligtska utredningens förslag omfatta vid allvar-insatserävenserat
liga viktiga samhällsfunktioner och förhållandenastörningar i iavse
både fred och krig.

Andra förslag till åtgärder grundade utredningenspå
Kapitel 4scenarion

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården får flestade utredningens mycketi scenarionav
problem. fallberor händelseförloppenDet i några på utsät-stora att

människor för påfrestningar fordrar med sjuk-insatserter storasom
vårdspersonal. flera förändras förutsättning-ocksåI scenarionaav

för hälso- och sjukvården drastiskt tillförselnpå påsätt närettarna
eller minskar eller helt upphör.vatten
Utredningen föreslår Socialstyrelsen får uppdrag samrådi iatt att

med Landstingsförbundet och Kommunförbundet klargöranärmare
vilka krav ska ställas hälso- och sjukvården den fårpå ettsom om
mycket antal asyl- eller hjälpsökande hand Sammastort att ta om.
sak gäller det långvariga avbrott och vattenför-el-uppstår it.ex.om

Övervägandena omfattabör både primärvården och densörjningen.
sjukhusbaserade hälso- och sjukvården. särskilt angelägetDet är att
klargöra omfattningen de problem med beredskapen ärav som en
följd de förändringar primärvården och vilkaårens inomsenasteav
åtgärder det avseendet kan vidtas.isom

Beslut den fördelning mellan olika sjukvårdshuvud-patienterom av
sker frivilliga överenskommelser mellanintemän som genom

sjukvårdshuvudmännen kommer kunna fattas med stöd denatt av
lagstiftning ledning åtgärder vid allvarliga viktigastörningar iom av
samhällsfunktioner utredningen föreslår.som

Socialtjänst och utrymning

Socialtjänstens krävande uppgift flerai scenarionaärmest attav
lindra svårigheterna för alla äldre och handikappade. utred-Som
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framhåller analyserna händelseförloppen detningen i är grupperav
far mycket illa.som annars

får samrådUtredningen föreslår Socialstyrelsen uppdragi iatt att
Kommunförbundet och Landstingsförbundetmed Svenska närmare

klargöra vilka problem kan komma ställas socialtjänstenpåattsom
vid allvarliga viktiga samhällsfunktioner. vidareDetstörningar i är
angeläget problemen med fördelningen mellan social-ansvaretatt av

sjukvården denoch hälso och klaras så intetjänsten ut, att ena
verksamheten vältrar svårigheterna den andra.påöver

äldre finns det besvärligamånga i situationer ingenFör annan
fått för genomförandelösning Polisen harutrymning.än ansvaret av

den räddningstjänsten. grundatingår i Ansvaretutrymning ärsom
överenskommelse mellan Räddningsverket, Rikspolisstyrelsenpå en

och Socialstyrelsen.
för genomförandeUtredningen föreslår utrymningatt ansvaret av

förframgå författning och närvarande,ska inte, över-avav en som
mellan de statliga myndigheterna.enskommelsen tre
föreslår ska bådeUtredningen vidare utrymningatt ansvaret avse

samhälls-vid räddningstjänst och vid allvarliga viktigastörningar i
funktioner.

Ordning och säkerhet

Påfrestningarna till problemleder alla inomi scenariona stora om-
kommer händelseförloppenrådet ordning och säkerhet. Det i som

polispersonal och det blirutredningen beskriver behövas mycketatt
nödvändigt med förstärkningar till drabbade områden.

myndighetska framgått kunna uppdra åtRegeringen ensom -
civilbefälhavare fördelalänsstyrelse eller attt.ex. resurseren en -

också själv fattabehövs flera län. kan så-i Regeringen givetvissom
det möjligt använd-dana beslut. här ordningenDen gör att styra

mycketpersonal till län där det fordraspolisensningen resurserav .
Polisen för närvarande tillräckligt med skyddsutrustninghar inte

Utredningen fö-för delta vid kemikalieolyckor.kunna i insatseratt
Rikspolisstyrelsen och Försvarsmakten får uppdragreslår i attatt

utforma polispersonalen personligregler innebär ut-attsom som
kemskyddsutrustningfred kan använda denrustning i ärsom av-

nyanskaffningar kan bli nöd-sedd för verksamheten krig.i De som
Försvarsmakten.vändiga bör ske samarbete mellan polisen ochi

Skydd sabotageåtgärdermot

uppgifter för det skydd behövspolisensEn är näratt svara somav
därmed ocksådet finns hot sabotage anläggning ochett mot enom

personal. Utredningen har arbetet medfordras bevakning med i några
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funnit det vid del militära förband råderscenariona vissattav en en
tveksamhet förbandmilitära fred får ställa militär personal tilliom
förfogande för bevakning s.k. civila skyddsobjekt.av

föreslårUtredningen beslutar bestämmelseregeringenatt om en
klargör det finns möjligheter fred militäranvändaiatt attsom per-

sonal för skydda civila anläggningar och områden. kanDetävenatt
ske komplettering förordningeni 1986:1111t.ex. genom en om
militär medverkan civil verksamhet.i

Elförsörjning

allmänhet med dieseldrivna reservkraftverk produ-Det går i att
mycket verksamheten fort-anläggning kanså energi inomattcera en

begränsad skala eller ställas säkert Problemeti påsätta sätt. ärettav
tillgången sådana olikamellan verk-på variereratt reservaggregat

samheter. vidare oklart .hur länge producerakanDet utrustningenär
det reservdriften.innan uppstår störningar iström även

Utredningen föreslår länsstyrelserna får föruppdrag be-iatt att
hoven vid fredbåde och krig sammanställa uppgifterstörningar i

tillgången reservkraft viktiga samhällsfunktioner lan-på inom iom
det. Länsstyrelserna bör också bedöma vilka verksamheterslag av

behöver skaffa reservkraft. Länsstyrelserna led-bör vidare medsom
materialet utarbeta för användningen dening principerav av reserv-

kraftresurser civila och militära förråd kunnakommer dis-i attsom
gäller både hur fördelasska mellanDet reservaggregatenponeras.

strategiskt viktiga förbehov och vilka åtgärder fordras attsom
elkraften ska kunna kopplas in.

avbrott elförsörjningen orsakar särskilt problemEtt i inomstora
jordbruket. Jordbruksverket bör enligt utredningens förslag i upp-
drag förvilka åtgärder jordbrukare bör vidtaövervägaatt attsom
kunna disponera den reservkraft behöver. Jordbruksverketdesom
bör också det för slag djurbesättningarvissaöverväga om av av-
hänsyn till djurskyddet finnas reservkraft.ska skyldighet haatten-

Tillgången reservkraft frågaviktig statsmakternapå såär atten
bör form ekonomiska stimulanser. Utred-någonöverväga även av

föreslår framlägger förslag möjligheter tillningen regeringenatt om
direktavskrivning för anskaffning och installation reservkraft-av
aggregat.

finns elproduktionen reservförfarande kallat Ö-drift.Det inom ett
flerainnebär eller denproducenter vidDet störningar i natio-att en

strömförsörjningennella regional distribu-bygger lokal ellerupp en
grundad den eller finns området.de anläggningartion på isom

Utredningen föreslår Ellagstiftnings-den myndighet enligtatt som
utredningens förslag ska för beredskapen elområdet fårinom isvara
uppdrag principiellt för hela elverksamheten praktiskt förochatt -
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geografiska förutsättningarna för ö-drift.olika områden överväga-
andra åtgärderMyndigheten bör bl.a deavvägningargöra mot som

upprätthållas vidkan vidtas syfte produktionen ska kunnai ävenatt
fordras.föreslå de åtgärderstörningar samtstora som

Vattenförsörjning

kan komma från vattentäkter normalt inte in-Reservvatten ärsom
anslutning till sjukhus ellerkopplade. kan brunnarDet i t.ex.vara

livsmedelsindustrier eller reservvattentäkter sammankopp-ärsomiår,t lade med det allmänna Distribution kan också be-L: nätet. vattenavl
skehöva tankar.genom

förbrukare viktiga samhälls-Utredningen föreslår inomstörreatt
ska skyl-funktioner sjukhus eller livsmedelsindustriert.ex. vara--

de kandiga ha utrustning gör emot vatten trans-att att ta somsom
förvara eller ordna reservvattentäkter.tankar och detiporteras egna

ha och andrahar vattentäkter skaDe givetvissom egna pumpar
anordningar de omedelbart kan dessa.gör att vattenupp ursom

stöd förnaturligt LivsmedelsverketUtredningen det att somanser
reservvattenförsörjningenvattenproducenternas överväganden om

erfarenheter med andra berördasammanställer och samrådi myn-
det finns skäldigheter klargör vilka slag förberedelser attsomav

vidta.

Åtgärder nedfall radioaktivavid ämnenav

för efter nedfall radioak-del underlaget åtgärdernaEn ettstor av av
uppgifter myndigheterna får lokala strål-detiva ämnen är genom

kärnkraft-utvecklat områdenavälningsmätningar. Systemet iär runt
förekommer däremot andra hållverken. beredskapen på iBrister i

landet.
fårUtredningen föreslår Strålskyddsinstitutet uppdragSSI iatt

förföreträdare länsstyrel-samråd med Räddningsverketiatt samt
förutveckla metodernaoch kommunerna ytterligare rappor-serna

Tele-sammanställning från strålningsmätningarna.och datatering av
det skäletkan bli överbelastat och rapporteringsvägarnanätet är av

fortsätta utvecklamycket sårbar del bör vidareSSIsystemet.en av
grundtexter och mallar för information och råd hur mätningar-om

områdenkan utökas vid nedfall radioaktiva andraiämnenettna av
län med kärnkraftverk.iän

problem mätverksamheten indikeringsinstrumentenEtt i är äratt
olika slag. ska använda dem ha utbildningmåstemånga Deav som

tillämpa kunskaperna.och möjligheter regelbundetatt
får uppdrag be-Utredningen föreslår Räddningsverket i attatt

fred ochför strålningsmätningar krig,döma behovet iinstrumentav
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klargöra formerna för modernisering ochutrustningenatt atten av
föreslå åtgärder ökar tillförlitligheten resultateni mätningar-som av

Räddningsverket bör vidare läroplanerna för utbildningenöverna. se
räddningstjänstens personal, dessa kan kompletteras medså attav

utbildning för strålningsmätning efter kärnvapendetona-även t.ex.
närhet.tioner i Sveriges

oklart det biståndDet länsstyrelse skyldigär är attom som en
lämna andra länsstyrelser enligt räddningstjänstförordningenS55

omfattar personal från1986 107 den kommunala räddnings-även
eller endast länsstyrelsentjänsten har i sin organi-resurser som egen

Utredningen föreslårsation. Räddningsverket får uppdragiatt att
frågan och förtydliga de allmänna råd regleraröverväga att som

biståndet enligt 55
Utredningen föreslår vidare koncentrerassaneringsresursernaatt
uppbyggnaden förhållandevispå stark nationell beredskap.av en

Länsstyrelsen bör för det finns regional personal, såatt attsvara
detaljplaneringen saneringsåtgärder det behövs kan medstartaav om
kort varsel.

kommer gälla för de ekonomiskaDe principer ersättning-attsom
blir hög grad förstyrande bl.a. jordbruks-,i trädgårds- ocharna

rennäringsföretagens åtgärder omedelbart efter nedfall. Utred-ett
föreslår Jordbruksverket får uppdrag studera fråganningen iatt att

och haersättningar sådan beredskap verket relativtatt attom en
omgående efter nedfall kan lämna underlag förregeringenett ut-
formning förordning ersättningar.av en om

Åtgärder vid brist elektronikkomponenterpå

elektronikkomponenterBristen på utredningensi scenarionett av
leder efter månader till mycket ekonomiska störningar istoraca sex

UtredningenSverige. räknar med medelregeringen måste anvisaatt
för svenska myndigheter ska kunna köpa finnsdet denpåatt som
internationella marknaden till de gäller.priser Regeringen tvingassom
sannolikt också besluta de beredskapslager haratt uttagom ur som
byggts för landet ska kunna krig.störningar imötaattupp

Överstyrelsen ÖCBUtredningen föreslår för civil beredskapatt
får uppdrag samråd företrädarei med föri berörda branscheratt
och myndigheter studera konsekvenserna samhället deinärmare av
svårigheter utredningen skildrar i scenariot.

Information

effektiv informationsverksamhetEn avgörande för myndighe-är om
och andra vid påfrestningar de olika slag utredningenter av som
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åtgärdergenomföra deska kunnabeskriver ärscenarioni sina som
planerade.

fårförsvarpsykologisktStyrelsen för iföreslårUtredningen att
Socialstyrelsen,Livsmedelsverket,samråd med bl.a.uppdrag iatt

ÖCB, Räddningsverket, denFörsvarsmakten,Rikspolisstyrelsen,
förslag skaEllagstiftningsutredningensenligtmyndighet svarasom

SvenskaLandstingsförbundet ochlänsstyrelserna,för elberedskapen,
för informations-rådallmännaKommunförbundet utarbeta
samhällsfunktioner.viktigaallvarligavidverksamheten störningar i

utformassammanhangetdet här prin-detsärskilt viktigt iDet är att
myndig-informationsverksamheten. Fleraför samverkan iciper en

antal upplysnings-kunnaandra börheter och inrätta ettt.ex.organ
för dem.centraler är gemensammasom

mycketbehövermänniskorinledande fasendenproblemEtt i när
TV-kanaler.radio- ochfinnsdetinformation mångaär att numera

skaprivatägda radiostationernadeföreslårUtredningen ävenatt vara
viktigaverksamhetenmeddelanden isändaskyldiga att som avser

samhällsfunktioner.
ålägga definnsmöjligheter detvilkabör vidareDet övervägas att

med-myndigheterssända svenskaTV-kanalernasatellitbaserade att
delanden.

produ-samhällsfunktionerviktigadel inomEn tjänsternastor av
företag.ochstatligalandstingsägda, privatakommunala,ceras av

Radioochavtalet mellanföreslår SverigesUtredningen statenatt
landstingsägda ellerkommunala,statliga,kompletteras så ävenatt
samhällsfunktioneruppgifter viktigamedprivatägda företag inom

allmänheten.meddelanden tilloch lämnafår radio TVirätt att
förvägoch andra innanmyndigheter iunderlättarDet organom -

informerat hushållinträffar harelförsörjningenavbrott i t.ex.ett -,
vilka konse-ochförförbrukare riskernaoch andra störningarom

föreslår berördafå. Utredningenkankvenser dessa störningar att
Civilförsvarsförbundmedmyndigheter kommer Sverigesöverens om

människorbehövs förvadklargörförbundet närmare attatt som
för allvarligariskernabådeöka kunskaperska kunna stör-sina om

självaåtgärder dedesamhällsfunktioner ochviktiganingar i somom
ocksåCivilförsvarsförbundet bör påför skyddakan vidta sig. taatt
genomföraandra berördameduppgiften samarbeteisig att organ

angelägna.informationsåtgärderde visar sigsom

Telekommunikationer

distribu-förfred och krigRundradioTeracomSvensk AB isvarar
beredskapsplaneringenharBolagetrundradiosändningar. ition av

för psykolo-med StyrelsenförsvarPsykologisktförts till funktionen
tele-myndighet.funktionsansvarig övrigagiskt försvar Densom



Sammanfattning 27

verksamheten tillhör funktionen Telekommunikationer, Post-som
och telestyrelsen för.svarar

Utredningen föreslår distributionen radio ochäven skaTVatt av
funktioneningå i Telekommunikationer.

Datasystem

Samhället fungerar datorer.inte möjligtDet inte vidär stör-utan att
fred eller krigningar i utveckla och införa datasystem eller iattnya

det läget vidta åtgärder höjer säkerheten. datasystemsäkerhetDensom
fordras för ska fungera krigi måste grundadatt systemensom vara

den fredstidapå säkerhetsnivån.
finns skälDet fördelningen mellanöver myndig-att se ansvaretav

heter arbetar med frågor datasystemsäkerhet. Ensom om av myn-
digheterna bör uppgift utarbetai underlag för helhetssyn påatt en
säkerheten både fred ochi krig viktigainom datasystem samhället.i

uppgiften börI ingå det finns mål formulerade förprövaatt om
störda förhållanden och bedöma dessa mål uppfyllda.äratt om

Utredningen föreslår det målen för beredskapsmyndigheternasiatt
verksamhet krig skai vilka krav datasystemsäkerhetpåanges som
ska gälla de delarinom verksamheten beroende dator-ärav som av
stöd. viktigtDet den fastställer kravenär beaktar de målatt som

dessai avseenden gäller för ÖCBden fredstida verksamheten.som
bör uppdragi utveckla svenskt certifieringssystem föratt ett
datasystemsäkerhet.

Kommunikationen människor-myndigheter-
massmedier Kapitel 6

forskningsinsatserGenom studerar Styrelsen för psykologiskt för-
bl.a. erfarenheter informationsverksamheten vid desvar av stora

olyckor eller allvarliga viktigastörningar samhällsfunktioneri som
inträffar. rad arbeten harEn omfattandegjorts undersökningen-

med anledningpågår Estonia-katastrofen. Uppgiften behandlaattav
händelser fred framgåri instruktioneninte för Styrelsen förav psy-
kologiskt försvar. formaliseringEn för studierna skulleansvaretav
öka stadgan arbetet.i

Utredningen föreslår Styrelsen för psykologiskt försvaratt genom
ändring instruktion fåri sin uppdrag följai händelseförloppeten att

vid olyckor och allvarliga ochstörningar utvärderingargörastora att
kommunikationen människor-myndigheter-massmedier.av

Utredningen föreslår vidare Styrelsen för psykologiskt försvaratt
får uppdragi det behövs expertstöd till myndigheter iatt om ge som

informationssituationsvår behöver denna medverkan för kunnaen att
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. Styrel-kan skeinformationsbehov.akuta Dettatillgodose attgenom
beredskapsorganisation.delar sinutnyttjar avsen

Kapitelsamhällsplaneringen 7Säkerhetskrav i

minskar riskernaåtgärderfokuseratriskhänsyn påBegreppet är som
framförberedskapshänsynmedanfred,verksamheterför olyckor ii

uthållighetenochsäkerhetenökarmed åtgärderallt har göraatt som
betydelseharsamhället ifredstidadetverksamheterde iinom som

säkerhetskravuttrycketbetänkandet ianvänderUtredningenkrig. i
slagbåda dessaförsamlande begreppsamhällsplaneringen ettsom

hänsyn.av

Miljökonsekvensbeskrivningar

miljökonsekvensbeskrivningföreskriverbygglagenPlan- och att en
för detalj-ochsamband med beslututarbetasska iMKB program

bebyg-sammanhållenindustriändamål ochbl.a.plan nysom avser
miljökonsekvens-föreslagitbyggutredningen hargelse. Plan- och att

detaljplanerallaförobligatoriskaskabeskrivningar som gervara
hushållningelleroch säkerhetmiljö, hälsabetydande inverkan på

med naturresurser.
Plan och bygg-beredningenföreslårUtredningen regeringen iatt av

särskilt behand-fysisk planeringMiljö ochbetänkandeutredningens
börsäkerhet.människorsför Detkonsekvensernafråganlar om

säkerhetenförkonsekvensernabeskrivningdenframgå somatt av
riskanalys ochska omfattamiljökonsekvensbeskrivningeningår i en

verk-drivereller demyndighetervilka åtgärderbedömning somaven
minska riskerna.förkan vidtasamheter att

Ökad säkerhetskravenmedvetenhet om

medve-ökarutbildningsinsatserochfordras informations-Det som
kande risker uppståbeslutsfattarehostenheten somomgrupper av

motverka dessa.möjligheternaocholika verksamheteri attom
arbetar medmyndigheterstatligaföreslårUtredningen att som

åtgärdertillellerstödja initiativfår uppdragsåkerhetsfrågor i taatt
risk-kunskapsnivånallmännaden inomhöjerolikapå sättsom

för denerfarenheterkunnande ochbidra medområdet. kanDe t.ex.
hög-riskområdet universitet,forskningochutbildning inom som

bedriver.andraskolor och
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Skyddsavstånd

Olika myndigheter har ofta skilda uppfattningar storleken depåom
skyddsområden bör finnas vid transportleder och anläggningarsom
där det förekommer mängder kemikalier eller farligt gods.stora annat

Utredningen föreslår Boverket och Räddningsverket får iatt upp-
drag utarbeta underlag för bedömning skydds-att gemensamt ett en av
avstånd den förebyggandeinstrument i verksamheten. Underla-som

bör bl.a. omfatta modeller för tillämpning skyddsavstånd.get av
modeller skaDessa det skyddsavståndvisar sig börsenare attom-

medel för påverkan kunna användningenutnyttjas såettvara att-
landet blirinom likartadså möjligt.som

Koordinering myndigheternas arbeteav

Att antal centrala myndigheter arbetar med riskfrågorett stort är
naturligt och ska uppfattasinte problem. problemEtt ärettsom
däremot det dubbelarbete och de kompetenstvister mellan olika
myndigheter ofta förekommer.som

Enligt utredningens uppfattning det angeläget stärka deär att re-
gionala bedömningarna frågor gäller säkerhetskravi samhälls-isom
planeringen. Regionala har överblick verksamheten inomöverorgan
olika sektorer också bättre kunskaper de lokala förhållan-men om
dena centrala Länsstyrelsenän har planprocesseni den ställ-organ.

fordrasning behöver stöd med expertis.som men
Utredningen föreslår centrala myndigheter bildar nätverkatt ett

med länsstyrelsevarje kan kalla för bedöm-experter som samman
frågorningar säkerhetskrav samhällsplaneringen.i Det inne-av om

bär de centrala myndigheternas företrädare fram material ochatt tar
lämnar synpunkter beredningeni ärenden fordrarav som mer om-
fattande och tvärsektoriella säkerhetsanalyser. Länsstyrelsen gör se-
dan och kommunensammanvägning råd eller det gälleren ger om-

fattar beslut.överprövning -
Utredningen föreslår vidare antal statliga myndigheter inomatt ett

olika verksamhetsområden ska för samordning åtgärdersvara av
säkerhetskraven samhällsplaneringen.i kanAnsvaretsom avser avse

områden som
Fysisk planering;EI
Miljöskydd;EJ
Skydd kemikalieolyckor;mot
Arbetarskydd;El
Räddningstjänst; och
Hälso- och sjukvård.

Sektoransvaret gäller säkerhetskrav ÖCBverksamhet fredi och krig.i
bör hagivetvis kvar försitt åtgärder avsedda öka säkerhe-ansvar att
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samhälletfredstidadetverksamheterdeuthålligheten ioch inomten
grundendetbetona ibetydelse krig. ärhar Föri. att sammaattsom

ÖCBochmyndigheternade sektoransvarigabedömningarslag somav
benäm-använda ochbör desammanhangetdet härigör sammaen

samhällsplaneringen.säkerhetskravverksamheten ipåning -

Kunskapsunderlag

föreligger områ-oklarheter inomochde svårigheterMånga somav
kunskapernaberorsamhällsplaneringen påsäkerhetskravdet i att

riskernareducerar inteåtgärder ärrisker och ännubåde somomom
denriskerFlerautvärderade.samlade ochsystematiskt är typenav

erfarenheter.begränsademyckethari Sverigeatt
ÖCBRäddningsverket ochBoverket,föreslårUtredningen ge-att

andraforskningsråd ochsamråd meduppdragfår ii attmensamt
utvecklingochför forskning inomutveckla ett ramprogramorgan

hurexempelomfattabör påsådantriskanalysområdet. Ett program
uppgifter internatio-länderandrafrågor hanterasdessa i samt om

olyckor ochstatistikocherfarenhetermednella databaser störreom
orsaker.deras

farligtvidolyckorochKemikalieolyckor transport av

Kapitelgods 8

far-vidför olyckorkemikalieolyckor ochförRiskerna transport av
samverkanskälfinnssamhället. iDetligt gods imånga attoroar

säkerhetssystemen.förbättrafortsättaländermed andra
resulte-harutvecklingsarbetetinternationellagrundläggandeDet

beredskapförebyggandeförvägledande principeri OECD:s av,rat
kompletteringkemikalieolyckorvidför och insatser samt aven

harOECD-arbetetResultatetPrinciple.Polluter-PaysOECD:s av
för detgrundochSofiamiljömöte år 1989vid iESK:sanvänts som

framtagandemedUNECEarbete initierat inomESK avsom
industriolyckor. EU-effektergränsöverskridandekonventionen avom

OECD-arbetet.aktivtmedverkathar ikommissionen
vadförslagöverväganden klargör sinaUtredningens somgenom

svenska företagförlagstiftningsvenskfordraskan komma i attatt
detresultaten internatio-tillvarataska kunnamyndigheteroch av

verksamhet ochindustriellfarligriktararbetetnella sig motsom
gods.farligttransporter av

Polluter-Pays-principen

de räddningsinsatservidkostnadsansvaretföreslårUtredningen att
sambandharolyckavidfordrassaneringsåtgärderoch somensom
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med hantering farliga verksamheteni och vidtasämnenav som av
statliga eller kommunala myndigheter ska ligga denpå utövarsom
verksamheten.

Utredningen föreslår vidare motsvarande kostnadsansvar vidatt
räddningsinsatser och saneringsåtgärder ska föreligga för den som
utför sådan lageni 1982:821transporten som avses transportom

farligt gods eller för till transportmedlet.ägarenav

Konventionen gränsöverskridande effekterom
industriolyckorav

den s.k.I industriolyckskonventionens allmänna bestämmelser åtar
ländernasig vidta lämpliga åtgärder och samarbeta inomatt ramen

för konventionen för skydda människor och miljö olyckor iatt mot
verksamheter med hantering farliga Länderna ska möjli-ämnen. iav

förebyggamån sådana olyckor, minska deras frekvens och svå-gaste
righetsgrad begränsa deras effekter. gäller första handDet isamt när
olyckorna kan orsaka gränsöverskridande effekter.

Konventionen ska tillämpas internationelltäven på samarbete om
ömsesidigt bistånd vid industriolyckor och forskning och utveckling.

ska vidare skapa förutsättningarDen för informations- och teknologi-
utbyte områdetinom industriolyckor.

Ratificering

Utredningen skaSverige ratificera konventionen. Statsmak-attanser
bör avvakta ställningstagandeEU:s till innehållet de fast-innanterna

ställer tidpunkten.
Utredningen föreslår räddningstjänstlagen43 § 1986:1102att

för verksamheter där företagen hanterar farliga skaämnen anpassas
till kraven industriolyckskonventionen.i ska framgå denDet att som

verksamheten ska vidta deutövar åtgärder behövs för kunnaattsom
förebygga olyckshändelser kan orsaka skador människor el-påsom
ler miljön och skäligi omfattningi hålla eller bekosta beredskap med
personal och egendom i vidta erforderligaövrigt åtgärder församt

hindra eller begränsa sådana skador. Behoven åtgärderatt ävenav
vid andra verksamheter i bör beaktasomgivningen fastställandevid

kraven åtgärder.påav
Utredningen föreslår vidare den övergripande prövningenatt av

vilka åtgärder ska fordras samordnas med miljökonsekvens-som
beskrivningen och tillståndsprövningen enligt miljöskydds-
lagstiftningen. bakgrundMot den pågående lagstift-översynenav av

ochningen organisationen miljöskyddsområdetpå lägger utredningen
den härpå punkten fram förslaginte något till författningstext. Frå-

bör enligt utredningens behandlasmening i översynengan av
miljöskyddslagstiftningen.
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Räddningstjänstberedskap
,

kompletterasräddningstjänstförordningenföreslårUtredningen att
bestämmelser.med konventionensenlighetkrav imed precisamera

urvalgäller här iKraven
förplanervarandra sinaunderrättarHur omparternaCl

räddningsinsatser;
ochräddningstjänståtgärderlämpligainnefattaskaplanernaAttEI

ochförebygga minimeratill gränsö-syftaråtgärderandra attsom
effekter;verskridande

analysenslutsatsertill dehänsynSäkerställande tas somattavE]
till;lettutvärderingenoch

ochvarandra;medplanernaAtt överensstämmeru
räddningsinsatserförplanerUpprättande utan-gemensammaav

för anläggningarna
förplanerutarbetaskakommunenvidareföreslårUtredningen att
förfallerverksamheter inomdeförräddningsinsatser ramensom

bered-allabehandlaskaplanerräddningstjänstlagen. Dessa§43
den farligariskernaanledning imedbehövsskapsåtgärder avsom

överblickdenoch förskälpraktiskaverksamheten. Av att somge
be-utanför deochbådeåtgärder inomplanernafordras ska avse

områden.ochanläggningarverksamheternasrörda

allmänhetendeltagandetill ochInformation au

skyldigräddningstjänstlagen 1986:1102enligt attKommunen är
förskrifterräddningstjänstplanensallmänhetenupplysa var-omom

olyckshändelser.allvarligavidallmänhetentillinformationochning
medkompletterasbestämmelsen skaföreslårUtredningen enatt

kanområdendeallmänhetentill iocksåskyldighet somattatt se -
verksamhet isådanolyckapåverkas ikomma avsessomatt enav en

be-informationytterligare-får denräddningstjänstlagen§43 som
vidta nöd-ska kunnaolyckshändelsevidde berördaförhövs att en

be-föreslår vidareUtredningenskyddsåtgärder.vändiga att en
ska finnasskyddsåtgärderförinformationsskyldighetstämmelse om

räddningstjänstlagen.i
deltagande kunnareglerkonventionensenligtAllmänheten ska om

informationförochräddningsinsatserförplanenmedfölja arbetet
fram-tillfälleverksametvidberedskapsåtgärderna attsamtenom

reglerföreslår möj-Utredningendenna.synpunkterföra på att som
införas.skadeltagandesådantliggör ett
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Alarmeringssystem för industriolyckor
Länderna ska enligt konventionen till det finns samordnadeattse
och effektiva alarmeringssystem för industriolyckor lämpligapå ni-
vaer.

Utredningen föreslår det räddningstjänstlagen ska framgåatt av
räddningsorgan räddningsinsats har skyldighetgöratt ett som en en

omedelbart underrätta berörda myndigheter landatt i änett annat
SkyldighetenSverige. ska gälla effekterna olyckshändelseom av en

påkallar särskilda åtgärder till skydd för allmänheten eller miljön i
det andra landet.

Utbyte information och teknologiav

viktigtDet det finnsår tillförlitligt kunskapsunderlag. börDetatt ett
säkerställas informationen blir tillgänglig för alla berörda.att

Utredningen föreslår skyldighet ska finnas för den dri-att en som
verksamhet omfattar hantering farliga ellerver en ämnensom av

sådana lageni 1982:821transporter som avses transportom av
farligt gods till myndighet olyckor och tillbud. Skyl-att en rapportera
digheten ska enligt utredningens förslag regleras bådeatt rapportera

lageni farligt gods och räddningstjänstlagen.itransportom av

Behöriga myndigheter kontaktställen-
land skaVarje eller flera behöriga myndigheter för konvention-utse en

ändamål. Vidare ska landvarje inrätta eller flera kontakt-ens ett
ställen för mottagande larm industriolyckor och för uppgif-av om

besked frågori ömsesidigt bistånd.ten att ge om
Utredningen föreslår skaregeringen besluta vid begäranatt om

bistånd och vid biståndsgivning enligt industriolyckskonventionen.
Förslaget hindrar inte del beslut frågori informations-att en t.ex. om-
utbyte får fattas förvaltningsmyndigheterde berörda.ärav- som

kanDet gälla Arbetarskyddsstyrelsen det åtgärder kanärom som
förebygga industriolyckor, Boverket lokaliseringsfrågori och Rädd-
ningsverket det gäller räddningstjänstberedskap, information tillom
allmänheten, alarmering och insatser.

Utredningen föreslår vidare Räddningsverket ska detatt vara
kontaktställe konventionen fordrar. Verket får förslagetsom genom
inte beslutsbefogenheternågra endast sambandsorganärutan ett

förmedlar information.som

Begränsningar tillhandahållandeti informationav

Konventionens bestämmelser begränsar ländernasinte rättigheter och
skyldigheter skydda information personuppgifter, industriellatt om

2 14-1656
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för denbetydelse natio-frågorkommersiell sekretessoch samt av
säkerheten.nella

infördes ibiståndskonventionens.k.dengodkännandetVid av
uppgif-sekretessbeläggamöjlighetsekretesslagen 1980:100 atten

ärendenförhållanden deiekonomiskaenskildas som 2ter avsersom
kom-motsvarandeföreslårUtredningenreglerar.konventionen att en

industriolycks-kraventillgodose iförskaplettering göras att
konventionen.

direktivförslag tillEU:s

säkerhetsansvarigspecielltillsyftar bl.a.till direktivFörslaget att en
skakravgods ochfarligtföretagska i atttransporterarutses som

ska ha. Kra-säkerhetsansvarigadekvalifikationerdepå somanges
omfattarverksamhetföretaggälla transport,är att varsavsettvet

gods.farligtkvittblivningellerlagringlossning,lastning, av
säkerhetsansvariga inomfinnasskadetföreslårUtredningen att

utred-ska enligtUppgiftengods.farligtförföretagen transport av
följer depersonalföretagetsövervakabestå imeningningens attatt

berördadenverksamheten,förfinnsbestämmelser persona-attsom
ocholyckoruppgifter ochförutbildning sinanödvändiglen har att

företagsled-skasäkerhetsansvarige göratillbud Denrapporteras.
säkerhetsåtgärder.vidtaden måsteuppmärksam på närningen

dessverksamhetenför idetbehövsutredningens meningEnligt
underfarliga någonhanterarföretag ämnenhelhet inom somsom
följeranställdadesäkerheten,övervakarföretagsledningen attt.ex.

gällande regler.

kemikalieområdetförslag inomövrigaUtredningens

Riskanalyser

vilkaföretagenför bedömningar inomunderlagRiskanalyser är avett
förförutsättningarocksåskaparfordrassäkerhetsåtgärder mensom

planlagstiftningen.tillämpningen t.ex.av
hit-utsträckningriskanalyser äniföreslår störreUtredningen att
skaåtgärdervilkaför bedömningargrundtillläggastills ska somav
for-farliga Dethanterardär företagen ämnen.verksamheterkrävas i

metoderutvecklingochkunskaperuppbyggnadfortsattdrar avav
riskanalyser.praktisk tillämpningför av

uppdragfår iRäddningsverket iföreslårUtredningen att sam-att
utvecklingsarbete inomgenomföraberördamed andraråd ettorgan

medsamarbete univer-vidareRäddningsverket bör iområde.detta
kemiskadenberördaandrahögskolorochsitet parter, t.ex.samt

utbildningdenutveckla kravenoch transportnäringen,industrin
säkerhetsansvariga.deför bl.a.ska krävashögskolenivåpå som
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ochSanering återställande efter kemikalieolyckor
Åtgärderna med anledning olycka med farliga eller far-ämnenav en
ligt gods ska enligt utredningens helhet.mening Enligtses som en
utredningens detmening angeläget hänsyn redanär rädd-iatt tas
ningstjänstskedet.

Utredningen föreslår Räddningsverket får uppdragiatt att genom
studier utveckla kunskaperna förutsättningarna för sanerings-om
och återställningsarbetet. Erfarenheten visar saneringsföretag oftaatt
deltar återställningsarbetet.i Räddningsverket bör utveckla väg-en
ledning för kommunernas inriktning saneringsåtgärderna så attav
kraven saneringsföretagenspå blirinsatser enhetligaså och miljö-
anpassade möjligt.som

Utredningen föreslår vidare eller innehavare verksam-ägareatt av
heter vilka företageni hanterar farliga och de förämnen som svarar

farligt gods eller transportmedlet skatransporter ägarenav av vara
skyldiga lämna ersättning kostnaderna föratt motsom svarar
räddningstjänsten och eftersaneringen olycka.en

Samordning förebyggande åtgärderav

Transportmyndighet frågai landtransporterär Räddningsver-om
ket, för lufttransporter Luftfartsverket och för sjötransporter Sjö-
fartsverket. frågorFör kan hänförasinte till bestämtsom ett transport-
slag Räddningsverketär transportmyndighet. Transportmyndigheter-

bemyndigas och inom områdesitt meddela föreskrifterna var en att
enligt lagen farligt gods.transportom av

Utredningen föreslår Räddningsverket fåratt ett ansvar som
transportmyndighet för farligt gods med undantag förtransport av
bulktransporter till Undantagetsjöss. beror på dessajust sjötran-att

tekniskt mycket knutnaär till utformningen,nära konstruk-sporter
ochtionen driften fartygen. förslagetGenom denuppnåsav sam-

ordning riksdagen har uttalat försig inom områdetsom transport
farligt gods.av

Internationella Kapitelinsatser 9

svenska hjälpinsatsernaDe andra länderi har under fåttårsenare en
betydande omfattning. har tidigareDet regel varit antingen ci-som
vila räddningsinsatserinsatser och humanitära ellerinsatser mi-- -litära fredsbevarande insatser. Under harår verksamheten isenare

falltvå både civilvarit och militär. gäller f.d.Det Jugoslavien och
Somalia. Erfarenheten från dessa insatser formerna förär att en sam-
verkan mellan civila och militära behöver utvecklas.organ
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för be-bör hamyndighetcivilUtredningen ansvaretatt enanser
humanitäradetgenomförande inomoch insatserredskap rentav

hjälp-området byggaciviladetnaturligt inomområdet. Det är att yföljdräddningstjänsten. Somsvenskadenverksamheten kring aven
SWEDRELIEFverksamheten inombörbedömningutredningens -

civiladethjälpverksamhetför inomspecialenhetFörsvarsmaktens
Räddningsverket.tillförasområdet över-

samordningökadvadklargörasdet börUtredningen att enanser
omfattabörolika slagochmyndigheter organisationermellan av

fordrargenomföras.organisatoriskt ska Dettahur denoch ettsett
samverkandeochmyndigheterolikautredningsarbete orga-som ger

synpunkter.underlag ochmeddeltamöjligheternisationer att
dir.utredaresärskild 1995:3tillkallatharRegeringen somen

utomlandshjälpinsatsersvenskaförberedskapenhurska överväga
fram-utformas förskaändamålsenligt mötaocheffektivt attmest

tida behov.

Kapitelkrigfred och 10åtgärderHelhetssyn på i

Ökad integrering

harunder de åren20civila försvaretdetUtvecklingen inom senaste
syftarverksamhetenmellansamordningökandepräglats somav en

för verksam-förberedelsernaochfredolyckoringripanden vid itill
emfas måsteallt vimedStatsmakterna har störrekrig.heten i attsagt

Utredningenkrig.respektiveför fredavseddasamutnyttja resurserna
samord-ska ökaåtgärderexempelflerabetänkandet påi somger

ningen.
statsmakternadet naturligt nästaUtredningen ettatt somanser

befogenhe-ochhelhetssyn påformulerar ansvarensteg synen ny --
skullefred och krig.skydd Detsäkerhet och iområdetinomter

erfarenheteroch inomkunskaperutvecklingenfrämjaytterligare av
frågadetområdebredadet är om.som

innehållaform kunnakortfattadhärskulle ihelhetssynEn --
bl.a. detta:

plöts-alla slagvidkunnaberett ingripaSamhället måste att avvara
inträffa växlarkanpåfrestningar.inträffade Situationernaligt som

påfrest-allvarligastedenåtgärder.därmed kraven på Krigetoch är
ningen.

smidigt.ochsnabbt Myn-kunnaSamhällets måste görasinsatser
harsamhälletciviladetföretagoch idigheter, organisationer samma
slag led-oftafred ochhardekrigledningsansvar ii samma avsom -
ochenheterverkställandeolika slagbehöver utrust-ning avmen-

föreligga.kommeruppgifterdelösakunnaför attning att som
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behöver klargörasDet vilka risker förekommer och vilka kravsom
ska ställas verksamhetenpå vid olika slag påfrestningarsom av -
olyckor, allvarliga viktiga samhällsfunktionerstörningar i ochstora

krig. krig behöverI samhället speciella förett övervinnaattresurser
svårigheterna. Dessa finnasmåste redan fred och de skairesurser

kunna användas förgivetvis lindra påfrestningar då.även Deatt
händelser åtgärderna sikte kan förut-på intesammantaget tarsom

och det fordras det skälet både flexibilitet och handlings-ses av
beredskap. avsedda förResurserna verksamheten fred och krigi gör
det också möjligt för delta de internationella hjälpinsatseriattoss

statsmakterna beslutarsom om.
helhetssynDen utredningen förespråkar innebär samhäl-som att

lets samlade ska kunna vid allautnyttjas slag händelserresurser av -
olyckor, allvarliga viktiga samhällsfunktionerstörningar i ochstora

krig. myndigheterDe får uppgifti vidta beredskapsåtgärderattsom
ska det hela hotskalani fred-krig.göra

Fördelningen och uppgifter mellan centralaav ansvar
myndigheter

fördelningenDen nuvarande verksamheten fred och krig mellaniav
ÖCB, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar har
funnits i tiotal år. Det hosexisterar myndigheterna själva ochett nu

derasi omvärld mängd erfarenheter hur verksamheten funge-en av
börRegeringen den bakgrunden låta göra översynmotrar. en av

uppgifter och denorganisation på centrala förebyg-nivån som avser
gande verksamhet och samhällets beredskap inför händelser bådei
fred och krig.

Brandfarliga och explosiva varor

Verksamheten kemikalieområdetinom starkt sektoriserad. Riks-är
dagen har uttalat Räddningsverket samordningeni beredska-att av

kemikalieolyckor verket ska kunna arbeta samtligaövermotpen att
myndighetsområden.

Enligt utredningens det lämpligtmening införainteär att ett en-
hetligt myndighetsansvar för hela kemikalieområdet. partiell lös-En
ning inom området brandfarliga och explosiva skulle däremotvaror
förbättra situationen Brandfarliga och explosivaavsevärt. do-varor

kemikalieområdetminerar och denutgör merparten transporte-av
rade mängden farligt gods landet.i förAnsvaret de ärenden detsom
gäller ligger på Sprängämnesinspektionen. Andra delar myndighet-av

uppgifter har stark beröring med verksamheten Arbetars-inomens
skyddsverket.

Utredningen föreslår verksamheten vid Sprängämnesinspek-att
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Arbetarskyddsverket. Frå-ochRäddningsverkettillförstionen över
dettaaktualiseringStatskontoret. Entidigarehar avutretts avgan

för be-underlagtillräckligtutredningens meningenligtmaterial ger
slut.

KapitelForskning 11

knytasäkerhetochskyddområdetviktigtsärskilt inomDet attär
forskning.ochbeställareolikahos avnämareintressena avsamman

forsk-nätverkskapamöjligtdetskasamordning göraEn ettatt av
bl.a.vidförekommeroch säkerhetskyddområdetinomningen som

högsko-vidLund och Umeå,Göteborg,Stockholm,iuniversiteten
forskningsanstalt,Örebro vidoch FörsvaretsKarlstadlorna i samt

Stockholm.Handelshögskolan iochHögskolanTekniskaKungl.
utbildning inomochforskningbedriverKarlstadRiskcentrum i

vidareriskområdet sker inomUtbildning inomriskhantering.området
Högskola,TekniskaLundsvidbrandingenjörsutbildningenförramen

riskforskning.förekommerocksådetdär
lämpligtmyndigheter inomföreslårUtredningen att grupper av

samordnar sinasäkerhetskydd ochområdetavgränsade delar av
initia-deinnebärforskningen. Detåtgärder inom gemensamt taratt

del-verksamheten sinaföljer inomsamverkanochforskningtill itiv
områden.

skydd ochområdetför heladetföreslår vidareUtredningen att
uppgiftmedsamarbetsorganoch krigfredsäkerhet inrättas atti ett

Astatligadebedömningarsamordnandeslaggöra somavsamma jför deföreträdarebeståbörSamarbetsorsråden.forsknin anet avgg
uppgifterövergripandeharandraellermyndigheter somorgan som

forskningen.delområdeforskning varjebeställare inom avav

Kapitel 12finansieringochKostnader

Staten

be-utredningensenligtkommertill åtgärderförslagUtredningens
myndigheter-statligaberördadekunna inomdömning att rymmas

personellamed degenomföraskananslag.befintliga Det mestanas
räckerdisponerar. Detolikamateriellaoch somorgansomresurser

tillkommandeförpersonal och utrustning ävenregel med utnyttjaatt
arbetsupp-omfördelaochförändra prioriteringaruppgifter eller att

förenklabetänkandetförslagen i ärmedgifter. Syftet några attav
minskaåtgärder kommerarbetsformer.och Dessaorganisation att

behovet resurserav
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föreslagnaDen möjligheten till direktavskrivning vid anskaffning
och installation reservkraftverk leder till tillfälligt bortfallav ett av
skatteinkomster. Följden blir omfördelning beloppen.tidenien av

tillfälligtDe minskade inkomsterna kommer emellertid att motsva-
omdispositioner och besparingar blir följden föränd-ras av som av

ringar ochi arbetsformer.organisation
Utredningen vill understryka olyckor allvarligaoch stör-att stora

viktiganingar samhällsfunktioneri alltid får betydande ekonomiska
konsekvenser förinte minst Förluster enskildas verksamhetistaten.
minskar dessutom skatteinkomster. frågaDet ärstatens sammantaget

mycket belopp. Utredningens förslag betänkandet syftaristoraom
till minska omfattningen både räddningsinsatser ochatt ersätt-av

för skador.ningar har betydelseDetta både samhällsekonomisktstor
och statsfinansiellt.

Kommunerna

Kommunerna har mycket ekonomisktvinna andra förslagpå iatt
utredningens betänkande. gäller både finansieringenDe bered-av
skap med anledning risker vid främst anläggningar där företagenav
hanterar farliga och de kostnaderna för skadorämnen ochegna
skadebegränsande åtgärder. olika förbättringarnaDe den statligai
verksamheten utredningen föreslår kommer allmänt görasom sett att
det lättare för kommunerna hantera både olyckor all-ochatt stora
varliga viktiga samhällsfunktioner.störningar i

Näringslivet

Näringslivet -framför allt industrier med verksamhet omfattarsom
hantering farliga -får ökade kostnader till följdämnen utred-av av

förslag.ningens föreslagnaDe åtgärderna leder fall tilli många en
ökad säkerhet minskar antalet olyckor och omfattningen desom av
händelser inträffar.som

Flera förslagen till åtgärder berör industrin har tillkommitav som
samförståndi mellan företrädare för näringslivet myndigheterna.och

förslagDe leder till väsentligt ökade kostnader för företagensom
syftar till harmonisering reglerna Avsikteninom medEU.en av
harmoniseringen eliminera den snedvridning konkurrensenär att av

de internationellt verksamma företagen får leva med.som annars





Författningsförslag

Förslag till1
.

ändring räddningstjänstlagenLag iom

1986:1102
föreskrivs frågaHärigenom räddningstjänstlageni om

1986:1102
dels följandeoch ska ha30, 38, 43, 44, 48, 49 SS60att

lydelse,
dels det lagen ska införas elva paragrafer,i 24 37att nya a a -b och före37 §§, d43 43 §61 37 37närmastsamtg a a-fyra rubri följande lydelse.37 §e nya er av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§1

lag föreskrifterinnehåller räddnings-Denna hur samhälletsom
skall och bedrivas.tjänst organiseras

lagen finns också bestämmel- lagen finns också bestämmel-I I
olycks- och skadeföre- olycks- och skadeföre-ser om ser om

b ggande åtgärder, b ggande åtgärder,sanering saneringom omefierutsläpp radioaktiva radioaktivautsläppäm- äm-e er av av
heter och skyl- åtgärder vid allvarlirättisamtnen om nen, aom

digheter för enski da. viktiga samhälstörningar i s-
funktioner heterrättisamt om

föroch skyldigheter enski da.

22§

Räddningstjänst lanen skall an-
kommunfu lmäktitas av e.

Planen skall tillställas myn-
digheter bestäm-regeringensom
mer.

och andra styckena gäl-Första

omtrycktLagen 1992:948.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

ändringarler också fråga ii om
och tillägg till planen.

skall till all-Kommunen attse
rädd-upplyses vadmänheten om

innehållerlanenningstjänst om
information till all-varning oc

allvarliga olycks-mänheten vid
händelser.

allmänhetentillInformation

24a§

till allmän-skallKommunen se
vad rädd-lysesheten att up om

innehållerningstjänstz omanen
be-information tillvarning oc

allvarliga olycks-folkningen vid
händelser

också tillskallKommunen se
de områdenbefolkningen iatt
påverkaskommakan att avsom

sådanolyckshändelse i enen
verksamhet 43i utö-avsessom

den information iavsessomver
får den ytterligareförsta stycket,

behövsinformation attsom
dds-nödvändikunna vidta a s

else.olycksåtgärder vid änen
befolkningenOm i annanen

vilkendenkommun så-iän en
dan verksamhet 43 §iavsessom

befolkningenellerbedrivs iom
land kanSverigeänett annat

olycks-påverkaskomma att av en
skallverksamheten,händelse i

verksamhetenkommun därden
den andra kom-bedrivs lämna

heteller berörd myndi imunen
nödvänandra landetdet in-

formation.

30§

de statligaochstatligaoch de KommunernaKommunerna
för rädd-myndigheterför rädd-myndigheter som svararsom svarar

till detskalltill detskall ningstjänstningstjänst attatt sese
för alarmeringfinns anordningarför alarmeringfinns anordningar

räddningsorganen.räddningsorganen. avav
räddninräddnin När görNär gör ettett sorgan enensorgan

polismyn-allräddningsinsats,all polismyn-räddningsinsats, ss
underrättasdighetenunderrättas insatsen.digheten insatsen. omom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

effekterna olycks-Om av en
händelse kan påkalla särskilda
åtgärder till skydd för befolk-

eller miljönningen i ett annat
land skall det rädd-Sverige,än

andraningsorgan isom avses
stycket omedelbart underrätta

Zerördmyndighet det andra lan-i
et.

Åtgärder vid allvarliga stör-
viktiga samhällsfunk-ningar i

tioner

Bemyndigande

37a§

det till följd allvarligaOm stör-av
vikti samhälls-nin iar a

fun vändi förtioner är nö t attsäferhetskydda liv, ersonlig el-
ler hälsa, beslutaregeringen

föreskrifterna d-g skall3 Mi 7att
tillämpas. sådant beslutEtt inne-
bär inskränkning kom-ingen i

och statli myndi hetersmuners askyldigheterbefogenheter ioc
enligt denna lag.övri t

lvarliga viktigaA istörnin arfårelisamhällsfunktioner ger, om
det har uppkommit attandeom
avbrott landet kommuni-inom i
kationerna försörjningeneller
med livsnödvändiga förnödenhe-

livsmedel, ellerter vattensom en-
eller brådskande hjälp-ergi om

behov grunduppstår på attav
mycket antal människorett stort

samtidigt behöver hand.tas om

37b§

beslut enligt fårEtt §3 7 intea
meddelas under höjd beredskap
eller tillräckliga åtgärder kanom
vidtas stöd andra Jöre-med av
skrifter denna ellerlag stödi me

författning.av annan
beslut fårenligtEtt 3 7 §a avse

del landet ellerviss vissen av en
verksamhet.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

37 §c
sådana förhållandenNär som

längre råder,§37i inteavses a
före-beslutaskall regeringen att

gälla.skrifterna längre skallinte

befogenheterUppgifter och
kommunerör

37d§

kommun skall vidta åt-Varje
lindragärder för verkning-att

sådan störningarna av en som
37ianges a

verksamhetsområdeInom sitt
också vidtaskall kommunen åt-

gärder för begränsa stör-att
Åtgärderna beslu-skallningen.

kommunstyrelsen.tas av
full örande kommu-För avlfigheterenligt förstasnens

hosstycket kommunstyrelsen
kyrkli kommu-landsting och a

förfogaenski dahossamtner
personal och egendomöver som

finns kommunens områdeinom
för nödvän-och behövs attsom

skall kunnadiga åtgärder
vidtas.

och befogenheterUppgifter
myndigheterför statliga

37e§

för nödvän-det behövsOm att
förstaåtgärder enligt ddiga 37 §

vidtas, fårstycket skall kunna
kommuner,länsstyrelsen hos

kyrkli kommu-landsting och a
enski da förfogahossamtner

personal och egendomöver som
och fördelafinns länetinom

mellan kommu-dessa resurser
länet.inerna

37f§

får förÃördelningRegeringen
mellan oli län utseaav resurser
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

länsstyrelseeller stat-annanen en
finnsighet. detOm sär-sgildamyn

får flera myndigheterskäl
utses.

myndi hetEn regerinsom fårjör-en
enligt stycketörstautsett

foga personal ochöver egen om
lands-finns hos kommuner,som

ochkyrkliga kommunerting,
behövsenskilda, resursernaom

åtgärderför nödvändigaatt en-
första stycket skallligt d37 §

kunna vidtas.

37g §

Bestämmelserna första§5i
andra stycket,stycket och1 -

första§3, §15 §-§, 17- 55 566 - förfostycket och 63 M57 -- skallandelagen 1978:262

föizogandeenligtlämpas vid 37
andra ochd § 37§ 37estyc et,

f Föyogandeandra stycket.§
skall dock beslutas av en myn-

d f§§.dighet i 37angessom -

38§

Vid utsläpp giftiga ellergiftiga eller Vid utsläppav av
skadliga från anlägg- från sådanskadligaämnen ämnenen en

för-skall verksamheti 43 § i 43 §ning som avses an- avsessom
läggningens innehavare under- stycket skall den utövarsta som

länsstyrelsen, polis- verksamheten underrätta länssty-rätta
räddnings- polismyndigheten ochmyndigheten och relsen,

kåren, åkallar berördutsläppet räddningskårensär- samtom
skilda åtgärder till ydd för all- myndighet land,i annatett oms
mänheten. Underrättelse skall utsläppet påkallar särskilda åt-

lämnas, det föreli för allmänheten.också gärder till skyddom ger
överhängande fara för Underrättelse skall också lämnas,såatt ant

överhängandeutsläpp det föreligom er
utsläpp.fara för såett ant
verksamhetenDen utövarsom

skall efter sådan ol ckshän-en
delse eller sådant til budett som

första stycket lämnai upp-avses
denlysningar händelsen tillom

omfattningmyndighet och deni
föreskriver.regeringensom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

43§

Vid anlä där verk- verksam-gning, Den utövaren som en
samheten fara för innefattarhet, hanteringinne är att en som av
olyckshändelse skall orsaka all- farli skall vidta de åt-ämnen,a
varliga skador människor el- behövs för före-på är atter som
ler anläggningensmiljön, ol ckshändelser kani är ygga som

eller innehavare skyldig adorgøå el-orsaka människorägare att s
skälig omfattning hålla ler omfatt-eller be- miljön skäligi i ioc

kosta beredskap med personal hålla eller bekosta bered-ning
och och endom och skap med personal och egendomi övrigte

erforvidta erliga åtgärder för och vidta erforderliga åt-i övrigtatt

äindraeller begränsa sådana förska- gärder hindra eller begrän-att
sådana skadon Vid bedöm-or. sa

vilka åtgärder be-ningen av som
hövs skall hänsyn till andratas
verksamheter iartav samma om-

kan påverkagivningen sä-som
erheten.

Vid anläggnindär någonen
utövar et annaten ver sam av
slag första stycket,iän avsessom

där verksamheten ändå inne-men
förbär [ara olyckshändelseatt en

allvarliga skadorska l orsaka på
människor eller miljön,i är an-
läggnin eller innehava-ägareens

skäligskyl i attningattre om
hälla eller bekosta bereds medap

och egendompersonal och i öv-
vidta erforderli åtgärderrigt bgegränsaa

för hindra eller så-att
dana skador.

skall gälla flygplat- andra stycketDetsamma Det isäsom gäñas
har godkänts enligt kap skall också flygplatser6ser som som

första luftfartslagenstycket har godkänts enligt ka§9 9 §6luftfartsçagenförsta stycket95 7:2 97.1
1957:297.

43a§

verksamhetFör varje av-som
första stycket skall det43 §ises

finnas eller flera säkerhets-en
uppgifthar tillansvariga attsom

förverka förebyggande sådana lav
olyckshändelser samband medi
verksamheten kan orsakasom askador människor eller mil-på i

säker-hetsansvarig skalljön. En
kontrollera att

de säkerhetsföreskrifter som
förgäller verksamheten är upp-

fyllda,
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

harberörda personalenden2.
utbildningerforderli samt

enligtlämnasysninup ar
ol ckshän-38 §an et omras c

till hän-och lbuddelser så ana
delser.

skallsäkerhetsansvarigeDen
skriftlig journalföra sinöver

verksamhetenövervaknin av
denunderrättaoch omedel art

verksamheten närutövarsom
åtgärder bör vid-finnerhan att

denne.tas av

43b§
sådan verk-Den utövar ensom

förstasamhet 43 5iavsessom
tillstycket skall lämna ersättning

särskildaför dekommunen åt-
beredskapenförgärder inom

föranledsrädd-ningstjänsten som
de farlihanterin äm-aav rädgllning-av en

och sådananena
samband medharsinsatser som

hanterin Den utövarsomen.
skall också lämnaverksam eten

deför sanerings-ersättning
efterfordrasåtgärder ensom

verksamheten.olyckshändelse i
olyckshän-inträffardetOm en

överhängande faradelse eller om
olyckshändelseför uppstår ien

med sådansamband transporten
lagen 1982:821i omavsessom

skallfarligt gods,transport av
ellerutförden transportensom

transportmedelden detägersom
används för itransporten,som

den utgårmån inteersättning
lagenenligt 1973:1198 an-om

oljeskada tillförsvarighet sjöss,
för rädd-lämna ersättning en

räddnings-ningsinsats ettsom
dennaenligör t omorgan ,hininsatsen görs attatt ra

skadorodset orsakardet farligamännisior miljön ellerellerpå i
sådana skador.för begränsaatt

skall gällaskyldighetSam-ma
kostnaderavseendemed på

forsaneringsåtgärderde rassom
räddningsinsats.efter sådanen
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

44§

det behövs, och det behövs, ochNär är När ärvar var en
under fyllerkalenderåret under kalenderåret fylleren som som

lägst och högst sextiofem sextiofemlägst och högstarton arton
skyldig medverkaV rädd- skyldig rädd-år medverkai år iatt att

den hans kun- till de åtgärderningstjänst, i mån ningsgänstsamt
skaper, hälsa kroppskrafteroch för begränsarävs attsom en
tillåter det. sådan 3 7a §störning isom avses

eller för desslindra verkning-att
Skyldigheten gäller endast iar.

den utsträckning kun-hanssom
skaper, hälsa och kroppskrafter
tillåter det.

Tjänsteplikten fullgörs tjänsteplikten gäller med-på Oman-
modan räddnings edaren. verkan räddningstjänst, fullgörsiav

den anmodan räddnings-på av
fallledaren. andra ullgörsI

Zänstepliktenpå avanmo an en
eller statli myndig-ommun en

het f.37 37isom avses e
Bland dem tjänstepliktiga enligt första stycket ochär ärsom som

bosatta kommunen får sådan nämndi i 10 § ta uten som avses
lämpli för kommunens räddnin förstaingå i Isvärn.atta ersoner

frivilligahand har yldig deltaDen tagits ärtas ut. ut atts a som s
med räddningsvärnet under högst årligen.i övning tjugo timmar

48§

grund har fullgjortDen på tjänste- Den tänste-som av som
frivilligtplikt eller efter anmodan plikt enli eller frivi ef-§44t t

räddningsledaren har medver- räddningsleterav anmo an av aren
kat räddningstjänst enli denna har medverkat räddningstjänsti it
lag eller med dnings- lag ellerenli dennai övning i övninrä tmerkår har till skälig räddnings harersättningrätt rätt
för förkostnader och förskälig kostnaderersättningresa uppe-
hälle för arbete tidsspil-och för och tidsspillan enligt be-samt resa
lan enligt bestämmelser med- stämmelser meddelassom som av re-
delas eller den eller den myndighetregeringen geringenav myn- som
dighet bestäm- bestämmer. harregeringen eringen Hansom reocisåhar också till till för skadaHan ersättningrätt rättmer. er-

för skada kläder och kläder och andra personligasättning å på
andra personliga lhörigheter. tillhörigheter.

stycket gäller den gäller denstycketFörsta inte Första inte
har erhållit har erhållitersättning ersättning isom av som av

eller grund eller grundnågon på någon påannan av annan av
eller avtal eller avtaltjänst tjänstannars genom genomannars

har förtill med- förhar till med-ersättning ersättningrätt rätt
verkan räddningstjänst. verkan sådan verksamheti i som

första stycket.44 §iavses
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

enli förstaErsättning stycket enli förstaErsättning styckett t
skall betalas till skall betalas tillav ommunen av ommunen
den har medverkat kom- deni har medverkat kom-isom som
munal räddnin ellerstjänst i munal räddningstjänst elleröv- i öv-rädclningskårmedning och medning räddningskår och i öv-av

till den har medver- fallrigastaten som staten.av
kat statlig räddningstjänst.i

49§
lagenI 1977:265 statligtomlagenI 1977:265 statligtom personskadeskydd och lagenpersonskadeskydd och lagen 1977:266 statlig ersättningom1977:266 statlig ersättningom vid ideell skada finns be-m.m.vid ideell skada finns be-m.m. stämmelser vidersättninom fill-er-stämmelser vidersättningom per- sonskada till den som arsonskada till den har med-som tjänstefliktenligtgjort eller44 §verkat räddningstjänsti enligt verkat räddnings-iannars medenna lag eller med rädd-i övning enligttjänst denna lag eller i öv-ningskår. med räddningskår.ning

60§

beslutEtt räddningsledare full örande likttjänsteav en om av
enligt eller44 § ingrep i fårigt överk45 §rättom annans en agashos länsstyrelsen. räddninI övri år sledarens beslut med stödtföreskriäer avdenna lag eller med elats med stöd lagen intesom av
överklagas.

kommunalEn nämnds beslut enli denna eller enligt före-tstödskrifter har meddelats med lagen överklagas hosårsom av
länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.
Andra tillsynsmyndigheters Andra tillsynsmyndigheters

beslut får överklagas hos beslut får överklagas hos
kammarrätten. gällerDetsamma kammarrätten. gällerDetsamma

statlig myndighets beslut statlig myndighets besluten en- en en-
ligt och45 47 §§. ligt 37 och45 47 §§.

61§

Talan frågai ersättninom en-
ligt b för kommuns43 § ost-en
nader för särskilda åtgärder för
beredskapen räddnings-inom

för räddningsin-tjänsten samt
och saneringsätgärder skallsatser

väckas vid allmän domstol.

lagDenna träder kraft deni
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Förslag till2.

statligtlagenändring 1977:265iLag omom

personskadeskydd
statligt1977:265föreskrivs §1Häri att omenenom

else.följandeadeskydd ska hapersons

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§1

tilläm-personskada ochvidgällerlag ersättningDenna statenav
pasLpdena

ellerutbildningeller enomgårfullgör tjänstgöringsom
lagenvärnplikts 1941:967,enligtinskrivningsprövning agen

civilförsvarslagen 1960:74, 6 §vapenfri tjänst,1966:413 om
sjukvårdspersonalochför hälso-tjänstepliktlagen 1981:292 om

skyldigheteller lagen 1984:272veterinärpersonal omsamt m.m.
civilförsvaret,utanförcivilförsvarspliktigaför tjänstgöraatt

liktfullgördenrädd-medverkar tjänste2.den2. somlsom
räddningstjänstmed enligt §eller 44i övninningstjänst agenräddgnings- med-friuillieller1986:1102räddningskår enligt t

lerräddninverkar ieller stjänsti öv-tjänstlagen i1986:1102 e
enligtningskårmed rädkap.enligt ningräddningstjänst 1§11

stjänstlagen 1986:räddninluftfartslagenstycketandra
räddnin stjänsti11021957:297, en-er

stycketkap.ligt §111 raan
luftfartslagen 1957:297,

kriminalvårdsanstalt, hemiför vård iden intagen3. är ettsom
bestämmelsersärskildamedlagen 1990:52§i 12 omavsessom

vårdlagen 1988:870hem §i 22vård i omett avsessomav un a,
anhållenellerhäktadfall denmissbru vissa äri samt somareav

kriminalvårdsanstalt,förvareller ifall ieller intageni tagenannat
eller polisarrest.häkte

denskall tillämpas pålagenföreskrivafår äveneringenRe att
totalförsvaret eller iverksamhet inomrivilligt delta i annatersom

förverksamhetdelta avvärjastycket ifall i örstaän attersom avses
miljön.elleregendom imänniskorskadaeller begränsa på ere

kraft denlag träder iDenna
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Förslag till
ändring arbetstidslagenLag i 1982:673om

föreskrivsHärigenom arbetstidslagen ska ha följande4 S ly-att
delse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

48

ellerRegeringen den myndig- eller den myndig-Regeringen
het bestämmer fårregeringen het bestämmer fårregerinsom som en
meddela särskilda föreskrifter för meddela särski föreskrifterda för
totalförsvaret med avvikelse från totalförsvaret med avvikelse från
denna lag. denna lag. beslu-Om regeringen

d-g räddningst37 §§ änst-tat att
lagen skal till-1986:1102
lämpas, får för verk-eringenre
samhet besluteterörssom av
meddela särskilda föreskriftermed avvikelse från lag.enna

lag träderDenna kraft deni
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tillFörslag4.

trafikskadelagenändring iLag om

1975:1410
skatrafikskadelagen 1975:1410föreskrivs §8Härigenom att

lydelse.följandeha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

8§

sakskadaellersakskada FörellerFör somperson-somperson- trafik härföljdpkommer itrafik härföljdpkommer i avuavu fordonmotordrivetmedandetfordonmotordrivet imedandeti
falltrafikskadeersättning ifall utgårtrafikskadeersättning iutgår

Trafik-lag.dennaiTrafik-lag.dennai angessomangessom
utgår iskadeersättningutgår iskadeersättning motsva-motsva-
för skadafall också irandeskadaförockså ifallrande somsom

utomlands med härtrafikföljdutomlandstrafikföljd avav svenskaellerlandeteller registreratilandetmed här registrerati
for-motordrivettillhörigttillhörigtsvenska statenmotor-staten

medborgaresvensktillfogasdonsvensktillfogasfordondrivet
har hemvist i Sve-eller denhardenellermedborgare somsom

rige.hemvist i Sverige.
Trafikskadeersättning utgår

ochräddningsinsatsersådanaför
harsaneringsåtgärder som ge-

anledningmednomförts av en
överhäng-ellerolyckshändelse

händelsesådanfara förande en
la-vid itransport avsessomen

1982:821 transport avomgen
gods.farligt

Trafikskadeersättning utgårTrafikskadeersättning utgår
fall dåatomskadaför i rättenfall dåatomskadaför i rätten attatt

gällandeersättningsanspråkgällandeersättningsanspråk göragöra
innehavareinnehavare änän mot avannanavmot annan inskränktatomanläggninginskränkt äratomanläggning är en-en-

atomansvarighetslagenligt §atomansvarighetslagen 14ligt §14
1968:45.1968245.

kraft denträderlag iDenna
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Förslag till5.

Lag ändring lageni 1982:821om

farligt godstransportom av

föreskrivsHärigenom frågai lagen 1982:821om transportom
farligt godsav

dels ska ha följande9 § lydelse,att
dels det lagen ska införasi två paragrafer, och batt 8 8 §§.nya a

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8a§

utförDen transportsom en av
farli ods skall efter ol cks-thändelse en

har samban medsom
eller tillbud tilltransporter ett en

sådan händelse lämna upplys-
händelsenningar deniom om-

fattning och till den myndighet
föreskriver.regeringensom

8b§

företagFör ellervarje myndig-
het regelmässigt utför trans-som

enligt denna lag ellerporter är
avsändare vid sådana trans fleraor-

skall det finnas ellerter en
säkerhetsansvariga har tillsom

uppgift verka för förebatt g-
sådana olyckshändegan ave ser

samband medi transporten som
kan orsaka skador människorpå
och miljön. säkerhetsansva-i En

skall kontrollerarig att
de säkerhetsföreskrifter1 som.gäller för transportverksamheten

uppfyllda,är
erörd2. personal har erfor-

derlig utbildning samt
upplysningar enligt 8 §a

lämnas ol ckshändelser ochomsåånatillbud till händelser:
säkerhetsansvarigeDen skall

föra skriftlig journal sinöver
övervakning och omedelbart un-
derrätta den ledningutövarsom
för verksamheten han finnernär

åtgärder bör vidtas denne.att av
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

9§

myndighetellermyndigheteller RegeringenRegeringen
be-bestämmerbe- regeringenbestämmerregeringen somsom

meddela föreskrif-föreskrif- myndigasmeddelamyndigas attatt
farligtklassificeringfarligtklassificering ter avomter avom

transportmedel ochgods,transportmedel ochgods, omom
transportanordninandratransportanordninandra ar,ar,

uppgiftsplikt,märkning,uppgiftsplikt, sämärkning, sä er-er-
lossning,lastning,hantering hetsutrustning,hetsutrustnin annan, hanteringochförvaringförsik-farligt avsamt annanomsgoav

säkerhets-godsfarligtåtgärderoch i övrigt,hetsmått samt om
försiktighets-ochkrävsutsträckning ansvarideni omt som

alltåtgärder övrigt, itransportsäkerhetssynpunkt. imåttfrån oc
frånkrävsutsträckningden som

transportsäkerhetssynpunkt.
myndighetellermyndigheteller RegeringenRegeringen

be-bestämmerbe- regeringenbestämmerregerin somensom
föreskrivaöreskriva myndigasmyndigas att trans-attatt trans-att

andraochportmedelandraportmedel och transport-transport-
användas vidfårvid anordningaranvändasfåranordningar

deendastde ärendast är transport om pro-transport pro-om
godkända.ochvadegodkända.ochvade

kraft denträderlag iDenna
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Förslag till
ändringLag lageni 1976:661om om

immunitet och privilegier falli vissa
föreskrivsHärigenom lagen6 § i 1976:661 immunitetatt om

och privilegier falli ska ha följandevissa lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§

För ersonal ställs till för- ersonalFör ställs för-tillsom som
fogan biståndsgivande fogan biståndsgivandee av en e av en

för ochutrustning för ochpart utrustningsamt part samt
egendom införs i Sverige egendom införs i Sverigesom en- som en-ligt konventionen den 26 ligt konventionerna den 26septem- sep-ber bistånd1986 händelsei tember bistånd1986 hän-iom om

kärnteknisk ol cka eller delse kärnteknisk olyckaav en ett av en
nödläge med radioa tiva eller nödlägeämnen med radioak-ett
åtnjutes immunitet och privilegier tiva och denämnen 17 marsden utsträckningi i 1992 gränsöverskridandesom anges om
konventionen, dock med de effekterin- industriolyckor åt-av
skränkningar följer för- njutes ochimmunitet privilegiersom av
klaringar harSverige deni utsträckning isom avgett som an esanslutningi till konventionen. konventionerna, dock med in-e

skränkningar följer för-som av
klaringar harSverige avgettsom

anslutningi till konventionerna.

lagDenna träder kraft deni
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tillFörslag7.

1980:100sekretesslagenändring iLag om

ska hasekretsslagen 1980:100föreskrivs §18 iHärigenom att
följande lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1s§

sådanförgällerSekretesssådanförgällerSekretess updriå-up -- eller driaffärs-enskildsiftelleraffärs-enskildsift t-omomförhållanden har lämnatsörhållandenhar lämnats somsom
198423enli §§19-21198423enli §§19-21 t enverksamhett en

ellerärntekniskellersamhetärnteknisk omverom underrättelse ochärendeochunderrättelse iin-ärendei omom bistånd enligtellerinformationenligtbiståndellerformation
den 26konventionernaden 26konventionerna septem-septem-

informationtidigber 1986informationtidigber 1986 omom och bi-kärnenergiolyckavidkärnenergiolycka ochvid enomen kärntek-händelsestånd ikärn-händelsebistånd i enavav en
mednödlägeellerolyckanisknödlägeellerolyckateknisk ettett

den 17radioaktivadet ämnenradioaktiva samtmed ämnen, om
gränsöverskri-lider 1992enskildedenkan ommarsattantas
industriolyczeffekterdandepgiften röjs. Rege-skada or,avom u enskildedenkandetför-fallsärskiltkan attrincgen ör antasom
uppgifterskada röjs.lidersekre-frånundantag omna omor särskilt fallförkanRegeringenfinner detden vara avtessen, om frånundantagförordnauppgiften lämnas.vikt se-omatt
finner detdenkretessen, varaom

uppgiften lämnas.vikt attav
pgift allmänfråga iallmänuppgift Ifråga iI om uom

högstgäller ihandlinghögstigällerhandling retessenseretessense
år.tjugoår.tjugo

kraft denträderlag iDenna



Kapitel Utredningsarbetets
1 bakgrund och

genomförande

risker och1.1 ökadNya säkerhet

svenskaDet samhällets utveckling har länge präglats de tekniskaav
framstegen. Förändringarna produktion,i distribution och admi-

harnistration lett till storskalighet, ökat specialiseringen ochen som
komplexiteten. metoder förNya framställning och hanteringannan

kemiska med tidigare okända riskerämnen har hela tiden för-av
ändrat hotbilden. tekniskaDe har blivit alltmerstora systemen
inflätade varandra.i Konsekvenserna allvarliga olyckor ochav an-
dra påfrestningar sprider lättare förrsig från verksamhet tillän en

och inom geografiska områden.en storaannan -
sociala förändringarnaDe del samhällsutveck-är en annan av

lingen. Tillväxten de tätbefolkade områdena har för allagångav en
brutit sönder för tidigaremånga viktigagenerationer sammanhang.

har blivitDet försvårare och själv bedöma riskerna förattvar en
det kan hota liv och egendom. Mycket detta påverkar ocksåsom av
människors beteende. ochSegregering andra förändringar ieget sam-
hället många människorgör själva och andra försigutsätteratt

Ökningenrisker tidigare.större antalet anlagdaän bränderav anses
i utsträckning ha sådana orsaker.stor

Samtidigt har kraven säkerhetenpå ökat. Utvecklingen har tvingat
fram bättre skydd olika slag påfrestningar. Tekniken harett mot av

det möjligt förbättragjort detta skydd. gäller både de före-Detatt
byggande åtgärderna och räddningstjänsten, hälso- och sjukvården
eller de andra åtgärder behövs allvarlig händelsenärsom trotsen
det förebyggande arbetet har inträffat. flesta människor harDe ge-

ökad allmän utbildning och effektivare information hurnom om
och kan undvika risker blivit säkerhetsmedvetna tidi-änvar en mer
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de självaochlänkendenmänniskanMånga är attatt svagavetgare.
skadorna.för minskamycketkan göra att

dominerandekontakternainternationellaökande ärDe annatett
från riskeravskärmakan växerutvecklingen. intedrag Vii somoss
andra länder. Deförekommer ipåfrestningar sä-defram och som

för diskussionernastyrandelängeriskerna har varitkerhetspolitiska
emellertidharUnder de årenutlandet.frånhoten senaste enom

spektrumbrett ris-frågahotbild framträtt. Det är ett avomannan
sabo-massflykt, terrorism,militäradevid sidanker t.ex.rentom -

för-olyckormiljökatastrofer ochkriminalitet,internationelltage,
fredstidadessadelkärnvapen.eller Enmed kärnenergiknippade av

svenskavitalade hotar intressen.karaktärsådanhahot kan atten
erfarenheterochhändelser iemellertidSamtidigt har vi nytta av

uppgifter desnabbtspriderInformationssystemenländer.andra om
orsakarochsamhällsfunktionernaolyckor, störningar i annat som

utomlands ökarskyddet iförbättringar iKunskapernaskador. om
samarbete mellansäkerheten Genomfall i Sverige.många även ett

landet och interna-företag och organisationer inommyndigheter,
händelserdeförebyggamycket fördettionellt går göra att somatt
och miljö ochegendommänniskor,skadoråstadkommer påstora idem. Iföljdernaminskaellerhindraatt av

samverkandenframför allthandlarbetänkandethärDet somom j
enskilda skaochföretagandramyndigheter,förfordras att organ, j

samhälle.säkrareåstadkommakunna ett

uppdragUtredningens1.2

Inledning1.2.1

lförinriktningtotalförsvaretsbeslutade 1992Riksdagen våren om
bet. 199192:FöU 12,199192:102,199293-199697 prop.åren

betänkandeframhöllFörsvarsutskottet i sittrskr. 199192:337. att lsamhälletshurordningsärskildskälfinnas övervägadet kan iatt
ledstärkas.ska kunna Som ifredstida hotolikaberedskap lettmot

angelägetdettotalförsvarsbeslut iinförförberedelserna ärnästa att
jdeltotalförsvarets civilafrågor inomsammanhanget vissadet även

hadeRiksdagen erinraöverväganden. ingetförföremålblir att mot
imed riksdagenlikhetiuttalande. ansågRegeringenutskottets att en

frågordeförborde tillkallasparlamentarisk kommitté övervägaatt :
utskottet tagit upp.som

anledningmedtillsattesriskutredningen,ochHot- utta-avsom
analyseradir. på-uppdrag 1993:4ska enligtlandena, regeringens

frågorsamhället inomfredstida vissadetoch riskerfrestningar i samt
civila del.totalförsvarets i
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hosFörmågan totalförsvarets civila del, framhåller föredraganden
inledningsvis direktiven,i från detutgår fredstida samhällets resur-

och dess handlingsberedskap och omställningsförmåga införser ex-
traordinära situationer. beredskapsåtgärderDe vidtas inför krigsom
och krigshotande situationer grundas och kompletterarpå åtgärder

vidtas skilda risker det fredstidai samhället. Beredskaps-motsom
verksamheten bör kanske högre gradi hittills -inriktasän mot att-
omfatta hela hotskalan fred-kris-krig och i utsträckningstörre ingå

de ordinariei riskbedömningar respektive verksamhetsutövaresom
gör.

följerDe avsnitt sammanfattningär direktiven ochsom en av av
de uppdrag regeringen särskilda beslut har utred-som genom gett

fullständigningen. En redogörelse för direktiven finns Bilagai A.

Påfrestningar1.2.2 och risker det fredstidai
samhället

Bakgrund

decenniernasDe utveckling har inneburit väsentlig ök-senaste en
samhälletsning specialisering och komplexitet. Samtidigt ställsav

högre krav produktivitetpå och kostnadseffektivitet, vilket påver-
kar verksamhetens inriktning enskilda fall.i Samhällets olika verk-
samheter heltpåär tidigare integreradesätt och bero-än iett annat
ende varandra. Sammantaget har detta fört med ökadsig sår-av en
barhet. Störningar samhällsfunktioni kan konsekvenser påen
många områden. Exempel dettapå enligt föredraganden elför-är
sörjningen och telekommunikationerna. Också datorberoendet le-
der till ökad sårbarhet. dragEtt samhällsutvecklingeni ärannat att
den storskalighet eftersträvas produktioni och distribution ökarsom
riskerna för enstaka olyckor, vid tillverkning, lagring ochatt t.ex.

farliga kan allvarliga konsekvenserämnen, förtransport av män-
niskor och miljö.

Driften kärnkraftverk förknippad med särskildaär säkerhets-av
problem. Liknande säkerhetsproblem kan förekomma inom stora
kemiska fabriker och andra anläggningar där farliga hante-ämnen

Eftersom olyckor kansvåra gränsöverskridande effekter be-ras.
dessa problem bara derör inte länder där anläggningarna ligger.

Mindre beroende samhällsutvecklingen följdernaärav natur-av
katastrofer olika slag. ökadeDen komplexiteten samhället hariav
emellertid medfört konsekvenserna sådana händelseräven iatt av

fallvissa kan bli och förutsesvårarestörre tidigare. starktEnänatt
förvärrad ekonomisk ellersituation kärnkraftolycka destörre ien
f.d. kan kommaöststaterna medföra sådan tillströmningatt en av
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avseendenolika påpåfrestningarna itillflyktingar Sverige sam-att
dramatiska.kan blihället

förändringarnahardirektivenframhåller iföredragandenSom
Även le-samhällsutvecklingensida.ocksåemellertid positiv omen

samhällsstörningarocholyckorallvarligaförriskernatillder att
kanochmöjligheterocksåinnebär denförändras, resurseratt nya

ocholyckorna störning-konsekvensernaminskaförskapas att av
arna.

adminis-ochsektoriellanationella,beroendeRiskerna inteär av
med samhäl-medför, tillsammansförhållandeDettatrativa gränser.

mellan statligasamverkanökadkravkomplexitet, påÖkadelets en
dennagrund förnäringsliv. Somochkommunermyndigheter, en

olikabör liggavidtasåtgärdererforderligaförochsamverkan att
denkravökade påbörledstjärnariskanalyser. Enslag attvaraav

dem vidtas.åtgärderförskaocksåriskerorsakar motattsvarasom
s.k.vedertagnamiljöskyddsområdetmed den pålinjeligger iDetta

Principle.Polluter-Pays
innefat-beredskapfinnsområdenanämndade härallaPå somen Foch le-administrativaekonomiska,personella,organisatoriska,tar

förocksåvidtasområden inomdelåtgärder.gala På jramenen -
jsäkerhetspolitiskadelcivilatotalförsvaretsplaneringen inom mot

vidbetydelseberedskapsåtgärder ävenkrig ärochkriser gavsom- lföredraganden.framhållerfredstida störningar,
påfrest-för andra svårakansamhälletsvenska ävenutsättasDet

samhälle kan situatio-vissairedovisats. Vårt öppnaningar än som
allmänresultatochlägenakutabådesårbart, i ett avsomvaraner

drogmissbruk,kriminalitet,dettaExempel pånormupplösning. är
ochpolariseringstendenser rasism.religiösaelleretniskaregelbrott,

beaktas.fortlöpande Detochallvarliga måsteproblemSådana är
hanterasemellertid bör idessadirektivenframgår annat sam-attav

manhang. $

utredningentillUppdraget
och riskerpåfrestningar ianalyserainledningsvisbörUtredningen

lberedskapsåtgärderna ärsamhälletfredstida övervägadet samt om ihärrörpåfrestningarochriskerskaAnalysentillräckliga. somavse
Utredningen bör lförhållanden.utländskasvenskasåvälfrån som -

konsekven-för belysademoch utnyttjaolika scenarionbeskriva att
isystematiskbakgrund någon tvär-samhället.för Mot attavserna

utredningenbörhittills gjortsbedömning inteochsektoriell analys
områden till-olikaberedskapsåtgärderna på ärdärefter pröva om

kanområdefrånerfarenheteroch isamordnaderäckligt ut-ettom
områden.andrautsträckning påinyttjas större

bl.a.riskerstudera inombördessutomutredningen ärFrågor som
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den kemiska industrin och frågor samordning förebyggandeom av
åtgärder från samhällets sida det gäller bl.a. fysisk planeringnär
och miljö. ökad ochEn systematiserad användningyttre mera av
riskanalyser bör dettaiövervägas sammanhang. börDetta inne-även
fatta farligt gods, där bl.a. valet mellan olikatransporter av transport-
slag och olika väsentlig fråga.transportvägar är en

Utredningen bör beakta behovet och föreslå åtgärder förav an-
tillpassning resultaten det internationella samarbetet, ECE-av t.ex.

konventionen gränsöverskridande konsekvenser industri-om av
olyckor, OECD:s Guiding Principles for Chemical Accident Preven-
tion, Preparedness and Response PolluterOECD:s Payssamt
Principle.

svenskEn beredskap för räddningsinsatser andra länder hari eta-
blerats Räddningsverket enligheti med vad berettregeringen riks-av
dagen tillfälle del prop.198990:10O bil. Utred-att ta 55.av s.

skaningen förutsättningarna förpröva myndigheterna inomatt ra-
för denna beredskap ska öka utnyttjandet för dettamen av resurser

ändamål deninom civila delen totalförsvaret.av
det gällerNär den grundläggande ansvarsfördelningen mellan

Räddningsverket Överstyrelsenoch för ÖCBcivil beredskap ska
utredningen från följande:utgå förAnsvaret ledning och samord-

beredskapsförberedelserning inom totalförsvarets civila del förav
säkerhetspolitiska kriser ÖCB.och krig åvilar Räddningsverket har

för samordning samhällets verksamhet befolknings-ansvaret inomav
skydd och räddningstjänst och för bevakning riskutvecklingenav

verksamhetsområdetinom verkar för åtgärder vidtas församt att
befolkningens skydd och för förebyggande olyckor.av

Utgångspunkten för utredningens överväganden och förslag ska
samhällets totala kostnader för åtgärder syftar tillattvara attsom

påfrestningar och riskermöta det fredstidai samhället ska oför-vara
ändrade eller, bättre samordning, kunna sänkas.t.ex. genom

Utvecklingen1.2.3 totalförsvaretsinom civila del

Som led förberedelsernai inför fleråriga totalförsvarsbeslutett nästa
bör utredningen vilka dragöverväga samhällsutvecklingeni på 5-

sikt10 års har särskilt betydelse för möjligheterna för total-som stor
försvarets civila del lösa uppgifter.sina Grundläggandeatt är ut-
vecklingen samhälleti det gäller specialiseringnär förmågansamt

påfrestningarmotstå inneboende robusthet, flexibilitetatt genom
och omställningsförmåga. översiktligEn bedömning bör göras om
utvecklingen kan medföra väsentliga problem områdenpå harsom
central betydelse för förmågan hos totalförsvarets civila del under
säkerhetspolitiska kriser och krig.i
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ska denövervägandenför utredningensutgångspunktEn vara
fast-riksdageninriktninggrundade isäkerhetspolitiskt stort som

delcivila 1992.årtotalförsvaretsförställde
dedel be-inletts.affärsverk har EnstatligabolagiseringEn avav

för bered-betydelseharverksamhetbedriververkenrörda storsom
närvarande hur i varjeförregeringskansliet övervägsskapen. Inom

beredskaps-tillska kunnaerforderlig hänsynfallsärskilt tas
arbete.följa dettabörUtredningenaspekterna.

fred-krigSambandet1.2.4

bered-vidtaochplanerauppgifthar tillcivila delTotalförsvarets att
åtgärderkrig.ochkriser Dessasäkerhetspolitiskaförskapsåtgärder
dessasärskilda krav si-utifrån deutformasochdimensioneras som

freds-detdetemellertid betonas ärställer. måsteDettuationer att
beredska-förgrundenavgörandeheltdensamhällettida utgörsom

freds-Åtgärder detoch risker ipåfrestningarvidtas motsompen.
komplement.viktigtsamhällettida är ett

verksamhetenfredstidadenplaneringenBeredskapshänsyn i av
uppmärk-ökadfåttområdesamhällsutvecklingenoch är ett som

och före-börKommitténberedskapsplaneringen. övervägasamhet i
sådant hän-förförutsättningarnaförbättraförmetoderslå ettatt

synstagande.
detoch riskerpåfrestningar iförvidtasåtgärder mötaDe attsom

ocksååtgärderdärområdenfall påvidtassamhället mångafredstida i
krisersäkerhetspolitiskaberedskapenförvidtas inom motramen

de olikamöjligheterna inombörUtredningenkrig. prövaoch att
åtgärdersådana ividtautsträckningökadområdena i ett samman-

hang.

ochkemikalieolyckorRiksdagsskrivelse1.2.5 om

godsfarligt
be-november 1993till iskrivelse regeringenharRiksdagen i en

kemikalieolyckorvidförberedskap insatserfrågorhandlat de om
skri-igods regeringenfarligtvidolyckoroch entransport somav

framgårriksdagen.för Detredovisattidigarevelse 199293:258
fortsattadetbetänkande 199394:FöU1försvarsutskottets att :av

lfrämstutvidgas,börkemikalieolyckorinförberedskapenmedarbetet
skyl-räddningstjänstenskommunalaoch denfortbildningfrågai om

beredska-gällerdetsamordningsrollRäddningsverkets närdigheter.
förstärkas ochbörgods ifarligtvidinför olyckor transport avpen

far-vidavsändaransvars.k.förtydligas. Frågan transport avettom
gods börligt prövas.
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harRegeringen överlämnat riksdagens skrivelsen till utredningen
för överväganden utredningensi arbete.

Skrivelse1.2.6 hänsyn till hälsa och säkerhet iom
den fysiska planeringen

Svenska Kommunförbundet och Göteborgs stad har i en gemensam
skrivelse till Försvarsdepartementet framhålliti 1992mars att reger-
ingen bör till bättreinitiativ samordning de statligasnarast ta en av
myndigheternas arbete säkerhetszoner vid nyexploatering. Frå-om

riskbedömningar för olika och rättslägettransportsätt pågor om
området bör särskild vikt.ges

Framställningen har remissbehandlats. harRegeringen överläm-
skrivelsen de yttranden och skrivelser kommitnat in isamt som

ärendet till utredningen. Utredningen ska enligt beslutregeringens
p behandla de frågor ärendetsom avser.

Skrivelse1.2.7 risk- och beredskapscentrumett iom
Karlstad

Landshövdingen Värmlandsi län har skrivelsei till statsrådeten
och chefen för Försvarsdepartementet i redovisatjanuari 1993 en
plan för utveckla Karlstad till för frågor riskhan-att ett centrum om

räddningstjänsttering, och civil beredskap. harRegeringen över-
lämnat skrivelsen till utredningen.

Utredningens1.3 uppdragetpåsyn

Utredningens uppdrag innehåller rad olika frågor. Huvuduppgif-en
utredningenär, det, analysera påfrestningar detten isom attser

fredstida samhället och bedöma beredskapsåtgärderna till-att ärom
räckliga. Utredningen ska framgått också utföra antalsom ett mer
specificerade uppgifter, bl.a.

I Studera risker deninom kemiska industrin;ü
fråPröva samordning förebyggande åtgärder frånsiåaor om av sam-hällets det gäller fysisk planeringnär och miljö;yttre

Överväga ökad och systematiserad användning riskanalyser;u en av
Bedöma behovet och föreslå åtgärder svenskav som anpassarl lagstiftning till antal internationella konventioner inomett
kemikalieområdet och inom området1 farligt gods;transport av

förutsättningarnaPröva för öka utnyttjandetD inomatt av resurserden civila delen totalförsvaret för räddningsinsatser andraiav
länder.
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totalförsvarsbeslutflerårigainförförberedelsernaled nästaiSom ett
vidareutredningenska

siktårssamhällsutvecklingen 5-10påÖverväga vilka drag i somD försva-civilaför detmöjligheternaförbetydelsesärskilthar stor
uppgifter;lösa sinaattret

förutsättningarnaförbättraförÖverväga metoderföreslåoch attü verksamhe-fredstidadenplaneringenberedskapshänsynför i av
samhällsutvecklingen;ochten

vidta desammanhangsamhälletför imöjligheternaPröva ettattD fredsbådeförmåstärkaför mötabehövsärderåt attatt orsakacfeansomtiga säkerhetspoli-denhändelserochpåfrestningar av
utvecklingen.tiska

utredning-enligtkanuppdragetdet talas ipåfrestningarDe omsom
ankommerdet påolyckorantingenmening stora somvaraens -

allvarliga störningarelleringriparäddningstjänsten sommotatt -
fallen hän-bådaisamhällsfunktioner. Det ärlamslår viktigaibland

snabbt.förhållandevisutvecklasochplötsligtinträffardelser somsom
däremotomfattaskapitelför 4redogör iutredningen närmareSom
stigandeuppdragetskeendenframväxandelångsamtinte t.ex.av -

förändringarsamhället, iolika imellanspänningar normergrupper
strider vårt rättssystemvärderingargrundläggandeeller motsom

allmäntochdrogermissbrukmedproblemväxandeeller settenav
brottslighet.ökande

skyddaÅtgärderna för männis-vidtabehöversamhället attsom
skadeavhjälpandeförebyggande,kanmiljöochegendomkor, vara

olyckorvidsker ärskadebegränsande. insatserDeeller storasom
ochorganisationfinnsräddningstjänstlagen. Detreglerade i enen

olikamyndigheter på nivåerförmöjligtdetskaberedskap görasom
räddnings-samordningolyckor. påsådanavid Kraveningripa avatt

medkomplicerade insatserframför alltvidmyckettjänsten är stora
bristeriblanddet iErfarenheten visardeltagande enheter.många att

olikademellansamarbetet organen.
ankommersamhällsfunktionerviktigaallvarligaVid istörningar

fungerardentill igen.verksamhetendriverdendet på attatt sesom
centralregional ellerlokal,myndighet påemellertidfinns ingenDet

strävandensamhälletssamordnauppgifttillhar attnivå attsom
medbefogenheter ingripaharochverkningarnaminska attsom

behövas.skulledettvångsmedel om
samordningfråganangelägetdetUtredningen avatt om enanser

allvarligaoch störningarolyckorvid bådeåtgärdersamhällets stora
för dessaUnderlagetprövad.blir över-samhällsfunktionerviktigai

olikabeskriverscenarion,utredningens sjufinnsväganden i som
samhället.fredstidadetpåfrestningar iallvarligamycketslag av

beskrivaSyftetarbete.utredningens ärhörnstenar iScenariona attär
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de olika slag åtgärder kan behövas för förbättra samhäl-av som att
lets beredskap. Utgångspunkten för utredningen det ökadär iatt
utsträckning ska använda avsedda för verksamhetenatt resurser

krigi vid händelser inträffar fred.i Det föredrag-som motsvarar
andens uppfattning direktiveni utredningen ska prövaatt möj-om
ligheterna åtgärder vidtas för påfrestningaratt möta ochsom att
risker det fredstidai samhället ökadi utsträckning kan ske inom

för beredskapen säkerhetspolitiska kriserramen och krig.mot
De överväganden utredningen enligt direktiven skasom göra om

ökad och systematiserad användning riskanalyser,en av om
beredskapshänsyn samhällsutvecklingeni och beredskapenom moti kemikalieolyckor och olyckor vid farligt gods hartransport av ett
samband med de slutsatser scenariona grunden för.utgör Detsom
finns emellertid dessapå områden utförligt underlag för särskildaett
bedömningar och utredningen har valt behandla frågornaatt varför sig. Utredningen belyser emellertid betänkandeti hur de olika
slutsatserna och förslagen hänger samman.

Utredningen vill framhålla den harinte till uppgift risk-att att
analysera Sverige. Syftet med utredningens överväganden och för-
slag statsmakternaär ska kunna beslutaatt åtgärder görom som
det möjligt för myndigheter och andra bedöma risker och hotatt
och vidta åtgärder syftarv till skyddaatt människor,som att egen-§ dom och miljö.

l Utredningen har under hand inhämtat åtskilligt med material
i och synpunkter från myndigheter och andra företrädareDeorgan.i för dessa myndigheter och andra har deltagit diskussio-iorgan som

med utredningen eller utredningens sekretariat framgårner Bi-av
laga B.

l

1.4 Några grundläggande begrepp
Utredningen kommenterar dettai avsnitt några de grundläggandeav
begrepp utredningen använder betänkandet.isom delEn andra ut-
tryck definieras dei olika kapitel där utredningen behandlar de frå-.; det gäller.gor

Risk och hot

Begreppen risk och hot, förekommer i utredningenssom äri namn,i besläktade inga Risk för denstår beräknademen synonymer. sanno-likheten för oönskad händelse ska inträffa.att Deten allmäntär
det sällan finnsaccepterat någonatt precision den beräkningen.i

Vid bedömning riskens storlek denen värderingenav görtar isom

3 14-1656
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händelsen. Flera slagtill verkningarnaallmänhet också hänsyn av
sannolikhet fordramed mycket lågolyckor eller störningar ansesav

skadeavhjälpande åtgärderoch grundförebyggande påomfattande
skulle kunna få.händelsernakonsekvenserde Enstora somav

sådanexempel händelse.oftakärnkraftsolycka påanväntär ett en
förändring.till risken latentaförhållande Deninnebär iHotet en

kanhot. kommablivit akut, dvshar Denrisken övergått i ett som
händelseförlopp eller aktördrabbas förutser någonettatt ser som

andrahenne och samhället.honom ellerorsaka skador på ikan på
fall den riskföreteelsesubjektiv i varjeänHotet är somen mera

konsekvenser.sannolikheter ochbedömningarbygger på av
kapitel debeskriverUtredningen i 7 några sammansättningarav

riskanalysbetänkandet,förekommer ochordet riskmed i t.ex.som
riskhantering.

militära försvaretcivila ochTotalförsvaret -
förberedelser skeomfattar både deTotalförsvaret måste inomsom

påfrestningarnakunna bemästra krigfred för skasamhället ivii att
försvarcivilt försvar och militärtverksamhethela denoch som--

bedrivas.skadå
för det militära försvaretuppgiftenviktigaste är mötaDen väp-att

civila försvaretHuvuduppgiften för detnade Sverige.motangrepp
krigshandlingarverkningarnacivilbefolkningenvärnaär motatt av

stödja detförsörjning, militäralivsnödvändigoch attatt trygga en
uppgifterför fullföljandet dessaförsvaret upprätt-attsamt av --

samhällsfunktionerna.de viktigastehålla
fredstidafrämst detförmåga grundascivila försvarets påDet sam-

denomställning.förmåga till Attoch desshällets som sva-resurser
förkrigockså verksam-verksamhet fred harför ii ett ansvarenrar

då, brukar kallasden ska bedrivas ansvarsprincipen.heten, Ut-om
uttrycket civila försvaretunderstryka det be-villredningen inteatt

allmänhet fallet medvilket dettecknar iorganisation, är termenen
försvaret.militära

det civilaframhålla begreppet försvaretvill ocksåUtredningen att
civilförsvarsverlzsamheten,civilförsvaret ochvidare änär termerna

civilt försvaroch med lagen träderupphör existera i attatt omsom
lokala kommerUppgifterna denkraft juli nivånden på1995.1i att

verksamhet. gällerdelar kommunens bl.a.olika Detiintegreras av
Befolkningsskyddfunktionen ochverksamhet bedrivsden inomsom

hör verksamhetdet civila försvaretTillräddningstjänst. inomäven
beredskapsförord-framgårandra funktionerna,de drygt 20 avsom

1993:242.ningen
ökadöverväganden kapitelUtredningens integrationi 10 om en

verksamhetenförberedelserna förverksamheten fred med krigiiav
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aktualiserar frågan begreppet försvaretcivila ska nå-ersättasom av
got annat.

Olyckor och störningar viktiga samhällsfunktioneri

Olyckor eller olyckshändelser används den betydelse ordeti som
har räddningstjänstlagen.i Med olyckor händelser in-menas som
träffar plötsligt, föregående Till dessa räknas enligtvarning.utan
lagens förarbeten händelser beror företeelser ellerpå i naturensom

människors handlande ellerpå underlåtenhet handla. gäl-Dettaatt
ler oberoende handlingen uppsåtlig eller Bränder,inte.ärav om ex-
plosioner, skred, oväder, vägtrafikolyckoröversvämningar, ochras,
utflöden skadliga exempelnågra olyckor.ämnen är påav

viktigaStörningar samhällsfunktioneri framför alltuppstår ge-
skador eller fel hanteringen dei tekniska förnom systemenav pro-

duktion och distribution el, och bortfallEttvärme. it.ex. vattenav
försörjningen kan innebära radikalt ändrade förutsättningar för

verksamheter samhället.många kan mycketi Detta allvarliga kon-
sekvenser för människor, egendom och miljö. massflykt tillEn Sverige

människor händelse skulle kunnaär ledatypav en annan av som
till påfrestningar flera viktigainom samhällsfunktioner.stora

Utredningens uppgift bedöma behovet åtgärder eli-är att av som
eller minskar påfrestningarminerar samhället.i innebärDet som

regel begränsning till olyckor eller kan medförastörningaren som
betydande konsekvenser. Utredningen talar det skälet regel iav som
betänkandet olyckor och allvarliga viktigastörningar istoraom om
samhällsfunktioner.

Kris

Ordet kris har statsmakterna underanvänts antal förårettav att
beteckna mellan fredsituation och krig. Uttrycket fred-kris-krigen

vanligt det häri sammanhanget.är förekommerDet bl.a. direkti-i
till utredningen. tydlighetensFör skull talas det ibland ocksåven

säkerhetspolitisk eller säkerhetspolitiskt betingad kris. Iom propo-
införsitionen försvarspolitiska1992 års beslut definierade föredrag-

anden begreppet allvarliga, krigshotande internationella kri-som
och neutralitetssituation prop. 199192:102.ser en

har emellertid kommitKris användas för beteckna ävenatt att
påfrestningar samhälleti harinte med säkerhetspolitiska för-som
hållanden eller krig frågaDet det ocksågöra. brukaräratt om, som
heta, fredstida kriser. Ordet förekommer vidarerent i många
sammansättningar har med verksamhet fredi göra,som att t.ex.
krishantering, kriskommunikation och krisforskning. Under senare

har kris kommitår även utnyttjas den verksamhetinomatt som
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sociala myndigheterna och hälso- ochbl.a. kyrkan, de sjukvården
har drabbatsför kunna hjälpa människororganiserat att som av

eller andrapersonliga påfrestningar samband med olyckor händel-i
förekommer krisbearbetning och krisgrupp.uttryckDetser. som

alltså fråga kris för samhället eller förkan denDet vara om en -
olika slag.enskilde. samhällskris kan kanmånga DetEn vara av

allvarliga viktigahandla de olyckor eller störningar istoraom sam-
syftet med utredningenshällsfunktioner samhället enligt arbetesom

emellertid också långsamt fram-ska kunna kaningripa Detmot. vara
utanförväxande skeenden olika skäl ligger utredningenssom av

sjukvårdskrissamhällsekonomisk kris, elleruppdrag t.ex. enen-
bransch näringslivet.kris iinomen en

har alltför bred och obestämdUtredningen ordet krisattanser en
arbete. leder tankeninnebörd för utredningens tillDetin iatt passa

behandlar sådana skeenden hör tillutredningen inteävenatt som
för kunnaockså föruppdraget. Uttrycket opreciseratär att utnytt-

alltid sammanhangetframgår vidarelagtext. intejas i Det av om
detför säkerhetspolitisk händelse eller freds-ordet står ärom enen

betänkan-påfrestning. har dessa skäl valttida Utredningen iattav
uttrycket eller meddet använda kris ordet.sammansättningarinte

vilka slags påfrest-finns flera andra uttryck bättreDet som anger
frågadetningar är om.

kris förföljaktligen heller ordet be-Utredningen inteutnyttjar att
hotsäkerhetspolitisk innebär krig.teckna situation ettsom omen

refererar uttalandensker endast utredningen regeringenDet när av
begreppet.dessa sammanhang hareller andra, i använtsom

överväganden allmänhet skill-Utredningen någoni intei sinagör
förhållandenakrig hotar ochmellan det inträffarnad när ettsom

Utredningenhar använderråder krig brutit i Sverige.när utettsom
beteckna helafred och krig för hot-det skälet uttrycket i attav

betänkandetkrig för enkelhetens skull förskalan. står iBegreppet i
fråga det krigs-det skulle råderde antingensituationer vara omsom

och lagen höjd bered-krigfara eller 1992:1403pågår i Sverige om
skap tilllämpas.

Betänkandets disposition1.5

innehåller översiktlig redogörelse för de olyckorKapitel 2 storaen
viktiga samhällsfunktioner haroch allvarliga störningar i in-som

Kapitlet har också internationelltträffat 1950-94.i Sverige åren ett
destatistiska Översikter dels allvarligaperspektiv. tvåDet överär -

farligt godsoch olyckor vidkemikalieolyckor hartransport av som
delsinträffat industriländer de decennierna, detioi översenaste
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mycket naturolyckor har drabbatsvåra olika delar världensom av
under tid. kapitleti slutligen också kortI ingårstort sett samma en
redogörelse för den säkerhetspolitiska hotbilden enligt 1992 års
försvarsbeslut.

framtida utvecklingenDen i Sverige sikt behandlarpå 5-10 års
utredningen kapitel Kapitlet innehålleri också redogörelse fören
utredningens uppfattning de framtida kraven samhällets be-påom
redskap inför påfrestningar fred och krig bakgrundi desett mot av

utvecklingenpå utredningeni Sverige redovisar.syn som
kapitel och redovisar utredningenI 4 resultaten5 sina övervä-av

ganden baserade depå utförligasju redogörelserscenariona. Mer
för händelseförloppen, problemen har framkommit och försla-som

till åtgärder finns också de delbetänkanden. Titlarnai sju pågen
dessa framgår översikten baksidan betänkandetspå omslag.av av

Kapitel redogörelse för de synpunkter kommunikationen6 är påen
människor-myndigheter-massmedier har framkommitsom genom
den sammanställning resultaten från forskningsstudiertioav som
Styrelsen för psykologiskt försvar har utarbetat. handlar bl.a.Det

de olika roller sändare, förmedlare och har iom mottagaresom
samband med vid olyckor eller allvarligainsatser störningar istora
viktiga samhällsfunktioner.

Utredningens överväganden risk- och beredskapshänsyn iom sam-
hällsutvecklingen utredningen kallar det säkerhetskrav samhälls-i-
planeringen finns kapitel uteslutandei fråga före-Det är om-
byggande åtgärder. hur företag och myndigheterFrågan skaom
kunna förbättra beredskapen inför kemikalieolyckor och olyckor
vid farligt gods behandlar utredningen kapiteli Ut-transport av
redningens förslag detta kapitel framför allti går vilkapå visaut att
förändringar fordras svensk lagstiftning föri ska kunnaattsom
tillämpa riktlinjer har utarbetats internationellainom organi-som
sationer.

Kapitel redogörelse för9 utredningens övervägandenär en om
och inriktningenorganisationen dei internationella hjälp-stort av

harinsatser beredskap förSverige delta Ikapitel knyter10attsom
utredningen ihop delar de tidigare övervägandena behandlarochav
bl.a. frågan hur ökad fredintegrering insatserna mediom en av
förberedelserna för verksamheten krig ska kunna kommai till stånd.

Kapitel innehåller utredningens bedömningar11 vad be-av som
höver för forskningen områdetinom skydd och säkerhetgöras att
ska kunna utvecklas. fordrar bl.a. ökadDet samordning deen av
åtgärder beställarna forskning vidtar. Kapitel redo-12 ärsom av en
görelse för utredningens bedömning kostnaderna för de förslagav

utredningen redovisar betänkandet och huri åtgärderna kansom
finansieras. Kapitel innehåller13 specialmotivering till utredning-en

författningsförslag.ens
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antal bilagor tillbetänkandet slutligen olikaiingårI ett texten
kapitel.



Risker och hotKapitel några-

2 drag dei senaste

decenniernas utveckling

i
i

olyckor och allvarliga2.1 Storai störningar iå
viktiga samhållsfunktioner i Sverige åren

1950-94

Bakgrund2.1.1

påfrestningar det fredstida samhälletDe i utredningen enligtsom
direktiven ska analysera utredningen tolkar uppdraget, hän-är, som
delser inträffar plötsligt. händelser regelDet orsakariårsom som

skador. drabbar människors livDe eller hälsa,många skadarstora
åtskilligt med egendom eller får långtgående verkningar för storen
del miljön.av

Utredningen vill allmänt underlag för övervägandena iettsom
betänkandet spegla antal olyckor och allvarliga störningarstoraett

viktiga samhällsfunktioner har drabbati Sverige åren 1950-som
den översikt1994. utredningen har utarbetatI händelseringårsom

orsakat förluster förhållandevissvåra döda och ska-mångasom -
dade och regel materiell förstörelse. flera fall har ska-Istorsom
dorna miljön blivit omfattande.i urval utredningenDet gjortsom
omfattar emellertid också antal händelser lett tillinteett storasom
skador till följd mycket spektakulärt förloppettmen som av- -
skapat stark hos människor.många Utredningen vill framhållaoro

den med allvarligainte tagit de incidenternågra lätt hadeatt av som
kunnat utvecklas till olyckor eller allvarliga vik-störningar istora

samhällsfunktioner.tiga skål det framEtt svårtär äratt att upp-
gifter för lämpligt urval föroch beskrivning och analysett en av
händelseförloppen.

olyckor ochDe allvarliga viktiga samhälls-störningar istora
funktioner utredningens sammanställning omfattar framgårsom av
Bilaga fråga händelserC. Det framför200 allt bränder,är om -
explosioner, och skred, lyg- och fartygsolyckor,tåg-, fjällolyckor,ras
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och oväder,kemikalieolyckor, andra elavbrott,oljeutsläpp, stormar
fall kombinationerdetepidemier och mångaIterroristangrepp. är

olyckor eller allvarliga viktiga samhälls-olika slags störningar iav
felflesta händelserna beror konstruktionerfunktioner. ellerpå iDe

följd mycket dramatiskamänniskor. Andramissgrepp är avenav
förlopp i naturen.

fört hänvisningar till deUtredningen har bilagan under-i in
Katastrofkommissionen, Sjöfartensbl.a. ha-sökningsrapporter som

haverikommission och Kamedo Katastrof-verikommission, Statens
Socialstyrelsen harmedicinska organisationskommittén, medgjort

förloppenhändelserna. beskrivningar ochanledning De avav ana-
eller andraåtgärderna räddningstjänsten samhälletlyser iav som

fall till förändringar regelverk ochvidtagit har lett andraii många
åtgärder. Utredningen har redovisningen kortai gjort noteringar om

förebyggande verksamheten eller beredska-de förbättringar den ii
de inträffade händelsernamed skadeavhjälpande insatser sompen

till.har lett
undantag olyckorSammanställningen innehåller med ochnågra

inträffat land ellerhar på inom vårtstörningar i Sverige sjö-som -
fem mycket dramatiska ochTill undantagen hörterritorium. upp-

händelser utanför landet fåttmärksammade ägt storamensom rum
myndigheterkonsekvenser för människor och inom Sverigeäven -

kärnreaktorolyckannedskjutningen svensk 1952,DC 3:a år iav en
bussolyckanTjernobyl åtgärderna norskaår 1986 i Sverige, i

svenska skolbarn, branden fartygetMâbödalen med påår 1988 Scan-
förlisningdinavian och år 1994.Star år 1990 Estonias

Konsekvenserna drag olyckorna och2.1.2 istora av

störningarna

översiktuppgifterna utredningens händel-summering iEn överav
följderna dessa:åren 1950-94 visar ärattserna

Antal omkomna 2 000a ca
Antal skadade 5001CI ca

miljarder kronorKostnader del av 25CI ca

Uppgifterna människorantalet omkomna avlidit vidom avser som .eller tid efter den. skadade räknashändelsen regelSom denågon i
Medbehövt form hälso- och sjukvård. ekonomiskanågonsom av -

allmänhet kostnadernakonsekvenser utredningen föri åter-menar .
ställning anläggningar blivit skadade. Kostnader iär över-av som

Vförsikten allmänhet de belopp beräknats åtgärder olika ii som av
slag med anledning händelsen. kan frånersättningarDetav vara ,försäkringsgivare efterlevande och skadade, tilltill anlägg-ägare av l
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för återuppbyggnad, och anskaffningningar reparationer ut-av ny
och till dem driver verksamheter för de direkta förlus-rustning som

avbrotten rörelsen orsakat. har bara för del händel-i Detter som en
möjligt finna ungefärligt beräknade uppgiftervarit attser som anger

förkostnaderna räddningstjänsten eller för de andra hjälp-även
åtgärder samhället flyg-,vidtagit. och vägtrafik-För tåg-som
olyckorna saknas det genomgående uppgifter skadornasom om-
fattning. ekonomiska konsekvenserna utredningensDe isom sam--
manställning räknats till med andra ord1994 års priser ärom -
betydligt högre det belopp utredningen redovisar.än som

olyckorna och allvarliga viktigaDe 200 störningarna istora sam-
hällsfunktioner består bl. följande antal händel-åren 1950-94 av a.
ser:

Bränder 54D
Tågolyckor 26D
Explosioner 17D

och andra oväderStormar 17D
Flygolyckor 13D
Sjöolyckor 9D
Kemikalieolyckor 8D

och skredRas 7D
Elavbrott 5D
Epidemier 7D
Oljeutflöden 6D

Tolv de omfattande och uppmärksammade händelsernamestav
under perioden framgår översikten sida.på nästaav

iakttagelser skadebilden under2.1.3 Några om
perioden 195 0-94

Med det välja händelser utredningen detgårsätt använtatt ut som
dra säkra slutsatserinte tendenserna utvecklingennågra iatt om av

olika slags händelser under perioden. Utredningen redovisar emel-
lertid detta antal iakttagelser. baseradei avsnitt bådeDessa påärett
innehållet utredningens sammanställning och uppgifter föränd-i om

olycks- och skadebildenringarna i har kommit fram andraisom
sammanhang.

bränderna dominerar detAtt redovisade materialet överraskari
bränder inträffatinte. De 30 000 ä 35 genomsnittligt000 som per

landet under de decenniernaår i orsakar skador för isenaste stor-
leksordningen miljarder kronor årligen.3 Uppgifterna hän-avser
delser inneburit försäkringsgivarna betalat ersättningar.attsom
Mellan och skador300 miljon kronor brukar400 på änmer en var

för ungefär hälften den totala brandskadekostnaden. Detsvara av
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Tolv eller allvarliga viktiga samhälls-olyckor störningar istora

funlztioner Sverige åren 1950-94i

År Plats Typeller Förlopp Antal Antal Beräkn.av
område händelse döda skadade kostna-

der, milj.
kronor

Tågolycka1956 En rälsbuss kolliderar med 20 8
malmtág inte kanett som

bromsa.

1964 Flygolycka Ett Linjeflygs plan kolliderar 31 6av
vid landningenmed ledning.en

1969 Sütâmü Storm páVindstyrkor 35-40 rnsek 10 200 1900
s Storamäts störningarupp.
svenne uppstår i trafiken. 100000-

hushålltals blir ström iutan
dygn.mest tresom

Skredomrádet1977 Tuve Skred omfattaromkring 9 62 670
30 ha. Det bor 800ca personer
området.i Ett 70-tal blir för-hus

störda.

1978 ams páBrand En brand bryter Stadsho- 20 35ut 35
tellet. där antalett stort ung-
domar tirar studentexamen.

1979 OljepáslagQsjkustgn Det tankfartygetryska Antonio - -
Gramsci gár pá grund utanför
den baltiska kusten.Oljeförore-
nad havsis driver med kraftiga

Stockholmsostliga vindar i
skärgård.

119m fartygBroras Ett kolliderar med Almö- 8 -
bron, Sex personbilarsom rasar.
och lastbil kör ned i vattnet.en

1986 Norra Nedfall Radioaktiva fallerämnen nedav - -
Sverige radioaktiva efter frånutsläppet den för-
främst olyckade kámkraftreaktomämnen

iTJernobyi.

1987 Tágolycka TvåLerum persontág kolliderar inne 9 130
på stationsomrádet.

1990 Nagga Fartygs- FartygetSally Albatross, 660som - -
påbrand ligger i docka Finnboda

Varv, blir förstört vid branden.

Lysekil Fartygs- FartygetScandinavianStar 158 30
brand börjar brinna till havs.ute

Ostar;1994 Fartygs- Fartyget Estoniaförliser. 865
sjön olycka
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människor till följddör mellan och ochvarje år 100 150 storaav
flesta dödsfallenbränder brand orsakat desmå i Sverige. iDen som

under redovisade perioden sedan inträffadeden år 1950 påSverige
Stadshotell människor till delenBorås år 1978, 20när största-

ungdomar brändes Branden fartyget Scandiavianpå Star årinne.-
krävde liv, inträffade utanför svenskt1990, 160 territo-närasom
fartyget bogserades Lysekil där delentillrium, in störstamen av

släckningsarbetet ägde rum.
mindre fjärdedelar brandskadekostnaderna bru-Något än tre av

följd hos företag framför allt indu-kar bränder inomvara en av -
föroch medan bränder bostäder drygtstri- servicenäringar i svarar-

fjärdedel. händelserna utredningens sammanställ-Många ien av
för har lett till skador för flera hundra miljonerning åren 1950-94§

förlusten under orsakade brandenkronor. perioden årDen största
i fartyget Sally Albatross, låg docka Finnboda1990 på i på Varv.som

penningvärde till miljo-Kostnaderna beräknas 1994 650i års över
kronor.ner

Till de brandskadorna hör mångaåren 1950-94stora stora
industribränder. Under de båda och härjades Solnaåren 1975 1976

Electrolux och Motala.Offset Sollentuna, Mariestadi i Luxor i De
brandskadorna för de helt förstörda anläggning-nästanersatta tre

till milj. kronoruppgår 1300 i 1994 årssammantaget pen-arna
dominerade den härningvärde. till slutet 1970-taletFram typenav

brandskadorna. finns åtskilliga andrahändelser de Detstoraav ex-
empel utredningens sammanställning.i

bränderna industrinUnder 1980-talet började de iinom attstora
köpcentra.statistiken delvis bränder skolor ochi Ettersättas av

skäl det byggdes fler sådana anläggningargivetvis änatt storavar
tidigare. Förändringarna illustrerar också det förhållandet deatt
anlagda bränderna ofta drabbar skolor och affärslokalersom- -

kraftigt omfattning.började öka antal och sammanställningari I
brandorsakerna anlagd brand och barns lek med eldöver är nu-
de vanligaste. industribränder lika vanligaAtt inte ärstoramera

förr med de krav bättre förebyggandesammanhänger påävensom
åtgärder brand både myndigheter och försäkringsgivaremot som
började ställa industriföretagen slutet 1970-talet.på i av

Förebyggande åtgärder vidtogs demed anledning brän-även av
der gamla ålderdomshem och sjukhem förr antali åren i ettsom om
fall bl.a. Eksjö, Malmköping och Lycksele krävde mångai män-- -
niskors liv. finns sammanställningen bilagan flera brän-också iDet i
der sjukhus och andra vårdinstitutioner. Vid branden Eriksi på S:t
sjukhus Stockholm anlagdomkom brandi år 1975 Ensex personer.

de psykiatriska avdelningarna vid Huddinge sjukhusinom åren av
fyllde för anställda medoch rök.1991 200 patienterutrymmen ca

Flera dörrar till låsta. Branden krävdeutrymningsvägarna var en
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mycket med personal för alla skulle kunna: insats sigstor att ta ut.i
20-tal skadades röken.Ett personer av

brand biomedicinskt säkerhetslaboratorium UppsalaEn i i årett
händelse. Brandmännen riskerade1982 representerar typen ny av

epidemiska sjukdomar och avvaktade de bör-smittas innanatt av
släcka. Liknande finns andra verksamheterjade problem i t.ex.-

genlaboratorier och laboratorier använder radioaktiva, hög-som
toxiska eller bakteriella ämnen.

förekommerTransportolyckor olika slag så varje år igottav som
olyckor utredningen valt höröversikten. Till de antalut ettsom

tågolyckor människoliv.allmänhet har krävt mångai Det in-l som
träffade från och ända 1980-taletår 1950 in påvarje årnästan

eller kollision med döda och skadade.urspårning mångaminstS en
minskning sedan slutet 1980-talet denDen ägtsom rum av se--

olyckan beror bådeägde desvåra i Lerum år 1987 pånaste rum -
automatiska säkerhetssystemen och säkerhetsbestämmel-på attnya

och efter hand blivit bättre. Till den utveck-rutiner gynnsammaser
trafikenlingen har sannolikt också bidragit linjer medpå mångaatt

säkerhetsstandard lagts ned.låg
Flera fartygsolyckor förekommer också sammanställningen.i Det

fallfråga bränder, kollisioner början 1950-taleti iär ettom av-
och förlisning grund dåligt väder ellerminsprängning påäven av j-

Katastrofen med fartyget tydligareEstonia visar någonän jannat.
fruktansvärda konsekvenserna kan bli.händelse hur Storaannan

flygolyckor händelser bådadessbättre sällsynta have-i Sverige. Deär
Ängelholmkrävt flest liv inträffade och Kälvestaår 1964 irier isom

Personskadornaförortsområde Stockholmett i år 1977. i vägtra-
framgårfiken ligger sedan flera dödaår på nivån 600 år. Somper av,

feminträffar olycka medbilagan döda.varje år minstnästan änen mer
sedanomfattande fjällolycka harNågon inte 1970-ägt rummer

talet. arbete för ökad fjällsäkerhet myndigheter och andraDet som
lägger uppenbarligenned har resultat.gettorgan
finns bland tiotal redovisade olyckor med kemikalierDet ett -

utflöden från fasta anläggningar eller vid händelse-ingentransport
fått riktigt omfattning. Klor kommit har skadatstor utsom som

anställda Stenungsund, Karlsborgsverken Kalix och Gävle.i Ett .
utflöde ammoniak krävdeLandskrona människolivi år 1976 tvåav
och skadade mängder fenol vid olyckaStoratre utpersoner. rann en

Göteborg och Sundsvall orsakade 1i år 1973 i år 1986. Ingenen
fallenpersonskador, båda lång tidnågra saneringen istora togmen

och krävde mycket gäller utsläppetsak oleumSammaresurser. av irykande svavelsyra Karlskoga Konsekvenserna blev be-i år 1985. T
tydligt lindrigare de olyckor med kemikaliervid 5mångaän av som
har inträffat andra länder. Redogörelsen möjlig-i i avsnittnästa ger jheter till jämförelser.
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flera tillfällen.kusterna vidOljeutflöden drabbat Dethar mest
tankfartygetdet ryskainträffade Antonioomfattande år 1979 när

släpptebaltiska kusten.utanför dengick grund FartygetGramsci på
land Stock-Oljeförorenad havsis drevråolja. i iomkring 0006 tonut

länStockholmsLänsstyrelsenskärgård.holms i över ansvarettog
räddningsarbetet ochförKostnadernaräddningstjänsten.för sane-

miljoner kronor.till flera hundrauppgickringen
Södraallt ochdrabbat framföroväder harFlera svåra västra

tiotal människoliv.krävdeseptember De1969Sverige. Stormen i ett
milj. kronoromkringförlusterna blev i 1994 årsekonomiska 800

avbrott elförsörjningentill de fempenningvärde. Orsakerna i som
geografisktfel eller sabotage.oväder, tekniskastudien Deningår i är

efterinträffade decemberomfattande 1983istörningen ettsett mesti
de-utanför Enköping. Södral fel transformatorstationtekniskt il en

l tillblevstorstädernabl.a. de ilen ströml Sverige utantre uppav --l Danmark.förekom iStörningartio timmar. ävensl

andraochnaturolyckorKemikalie- i2.2

länder

Bakgrund2.2.1

viktigaoch allvarligaflesta olyckorna iallra störningarnaDe stora
medhar jämfört mångasamhällsfunktioner 1950-94i Sverige åren -

konsekvenser.haft begränsadevärldenandra hållhändelser ipå -
och torkavulkanutbrott, orkaner,Jordbävningar, översvämningar
olika hållmänniskorefter tiotusentalstusentals pådrabbar varje år

regel kolossala.miljöegendom ochvärlden. Skadorna påi är som
händel-förskonad från sådanaleverdel världen iDen ärsomav

förut-länder harepidemier förekommer inteiStora sammasomser.
Bränder,spridahindraandra sig.smittasättningar attatt ex-som

kemikalier harmed olja ellerolyckor iplosioner, tågolyckor och
andra länderkonsekvenserfall också fått mycket i änmånga större

hos oss.
föreslå för-direktivenuppgifter hör enligtTill utredningens att

kemika-medolyckorförebyggande åtgärdernabättringar dei mot
och åtgärdernafarligt godsoch olyckor vidlier itransport somav

översikt BilagaUtredningensdem. i Cbegränsar verkningarna av
drab-harfyra-fem decenniernade inteundervisar Sverige senasteatt

emeller-båda slag. hardessariktigt olycka Vibats någon svår avav
industrier lan-kemiskahaft tillbud. inomtid Detmånga är gott om
användareochmed jämndet. alstrar tillsammans importörerDe en

och till leverlandmed farligt gods Vipå sjöss.ström transporterav
olyckor vidkemikalieolyckor ellerallvarligamed hotet trans-om

farligt gods.port av
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Utomlands finns det däremot åtskilliga exempel kemikalie-på
olyckor och olyckor vid farligt gods, orsakat myckettransportl av somli skador människor, egendom2 på och miljö. skildraFör detstoral att
hot sådana händelser kan redovisar utredningen föl-utgöra isom
jande statistikavsnitt de olyckor med kemikalieröver antali etten
länder åren finns1954-91 det uppgifter brittiski data-som om en
bas. bakgrund tillSom uppgifterna de naturolyckor in-en om som
träffat sedani Sverige innehållerår 1950 ocksåavsnittet statistisken
översikt de naturkatastrofer under deöver decen-stora senastesom

har drabbat olika länder.nierna

Kemikalieolyckor2.2.2 och olyckor vid transport av
farligt gods

Underlaget för utredningens redovisning

finns fleraDet internationella databaser innehåller uppgiftersom
de olyckor med kemikalier har inträffat fasta anläggningariom som

eller vid under de decennierna. Utredningen hartransporter senaste
för övervägandensina utvecklingen valt uppgifter detom som
brittiska kärnenergiorganet United Kingdom Atomic Energy
Authority sammanställer. Uppgifterna finns databaseni MHIDAS

Hazard IncidentMajor innehåller kortaData Service, beskriv-som
förloppetningar vid enskild händelsevarje och uppgifterav om an-

talet döda och skadade del fall också beräknade-i kostnader fören
skadorna.

Databasen grundad officiellinteär på någon rapportering. Inne-
hållet består uppgifter tidningar, tidskrifter, undersöknings-av ur

eller tekniska analyser. finns sannolikt luckorDet irapporter mate-
rialet och brister beskrivningen detaljeri olyckorna.i Variationerav
kan dessa avseendeni föreligga mellan enskilda länder och mellan
olika Kvalitetenår. bättre uppgifterna fråniär mitten 1970-taletav

för dessförinnan.årenän
Databasen emellertid med de ofullkomligheter före-ävenger som

ligger perspektiv mängden och storlekenpå olyckorna medett av
kemikalier. Utredningen har för överskådlighetens skull begränsat

uppgifter till olyckor med dödaminst i industri-tiouttaget treav
länder: Belgien, Nederländerna, Tyskland, Frankrike,Spanien, Stor-
britannien, Norge, Kanada, Förenta och japan. Några hän-staterna
delser från Sverige, Danmark eller Finland finns inte i materialet.

Bearbetningen uppgifterna databasen har skett inom Rädd-av ur
ningsverket för utredningens räkning. redovisningDen följersom
innehåller översikt omfattningen olyckornaöver i registret.en av
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kemikalierolycka medDefinition på

databasenurvalmed detkemikalieolycka gjortsEn är ensom ur
produkterkemiskakemikalier eller ifleramed ellerolycka sam-en

vidKemikalien harellerlagringmed tilluerkning,band transport.
bildatregelbehållare ocholyckan kommit sin ett gas-ut somur

och det funnitsbrännbarellerexplosivmoln. varitOm engasen
Ävenbrand.ellerexplosiontändkälla, har det uppstått enenen

vidare förekom-harbrand.allmänhet utlösthar Detexplosion i en
människor.skadatgiftverkanenbart sinmit att genomgasen

verkningar åren 1954-1991olyckor och derasAntalet

använder förutredningendel databasenfinns deniDet attsomav
industriländer åren 1954-med kemikalierolyckorna i tiobeskriva

Olyckornadöda.medhändelsersammanlagt minst1701991 tre
lett till 500uppgifterna 1enligthar i registret näraatt personer

skador. Siffrornafått slagoch knappt någotomkommit 3 700att av
underårocksåtabell genomsnittetframgår visar2.1, att persomav

ochdödaknappt något min-fyra olyckor,fyrtioårsperioden 40är
skadade.dre 100än

industriländeråren 1954-1991döda i tiominstKemikaiieolyckor medTabell 2.1 tre

AntalAntalAntalTid
skadadedödaolyckor

3 6621 464170Hela perioden
9639år 4l genomsnitt per

Överfigur årsgenomsnittetredovisasför 2.1.Utvecklingen iår år
de-och underhändelsernaantalet olyckor ligger i mittenför senare

olyckorvidomkom år141970-talet.len 300Nära personerav
ef-de årsvisaskadades Detår 1974.600 år största1978. Knappt

fleraunderdem liggeromfattningenolyckor ochAntaletfekterna. av
för hela perio-1980-talets början årsgenomsnittensedanår nära

den.
1970-talettalenförklaringanm till de höga i mittenEn an-avav

deldå börjadeindustrinden kemiska ersätta storatt en avvarases
emel-teknikenmodernare materiel.med Denutrustningen varnya

vid åtskilligaproblem,uppstodlertid färdigutvecklad. Detinte som
skapadedessaDebatten kringupphov till olyckor.anläggningar gav

lagstiftning ochtillleddesäkerhetsmedvetande.ökat i sinDet turett
minskade.skadadedöda ochbidrog till antaletkontroll, attsom

gällaocksåutsträckningutvecklingen komhär iDen att trans-stor
gods.farligtporterna av

brandellerlett till explosionmed kemikalierolyckorDe sva-som
olyckorna vidhändelserför ungefär lika många transportsomrar
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KemizalieolyclzorFigur 2.1 inkl. olyckor vid farligttransport av
gods med döda industriländerminst i tio åren 1954-1992tre
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tabell harframgårochgods, mellan 2.2farligt 80. Som70 avav
dödsfall deflerorsakat betydligtemellertidtransportolyckorna än

och bränder.till explosionerkemikalieolyckor lettsom
minstfarligt gods medvid2.2 Kemlkalieolyckor och olyckorTabell transport av
årenindustrilånderi tioefter olika slag olyckordöda fördeladetre av

1954-1991

SkadadeOlyckor DödaolyckaTyp av
för- Antal Flel.för-för- Antal Flel.Antal Flel.

delningdelningdelning
i i %i %%

233 34524 36 1Kemikalieolycka 73 43
lett tillsom ex-

brandplosion eller

1092 6 387Kemikalieolycka 19 11
lett tillsom gas-

utanutsläpp ex-
brandplosion eller

2 042 5646 848 58Olycka vid 78trans-
farligt godsport av

3 662 1001464 100Summa 170 100

tabellutredningenland för land 2.3redovisning igörDen som
dödakemikalieolyckorna medflesta ide minstavgjortvisar treatt

Länder ocksåindustriländerna inträffatde iFörentatio staterna. som
RelativtTyskland ocholyckorhaft förhållandevis japan.många är

följden olyckornaoch skadade i Spanien.omkomnamånga är av
detal-dödahändelse med drygtenda år 1978 några200En av-

emellertidsidasammanställningenframgår påjerna nästa gerav -
genomslag statistiken.starkt iett

med minstvid farligt godsKemlkalleolyckor och olyckor treTabell 2.3 transport av
årenfördelade efter länder 1954-1991döda

Antal skadadeAntal dödaAntal olyckorLand

3918Belgien 4
1282 22Nederländerna
2148 59Frankrike
374234Spanien 5
17048Tyskland 11
21268Storbritannien 7

18 482Norge
14 71Kanada

842 2 357117Förentastaterna
11910 84Japan

3 662464Summa 170 1
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Enskilda kemikalieolyckor deti statistiska materialet

eller mindre80 hälftenNästan något de olyckorna170 harän av
lett till mellan femoch omkommit. Vid 60-talatt tre ettpersoner
händelser har mellan fem och förolyckats.tio

Översikten följande sida beskriverpå fem olyckorsvåra ut-som
redningen valt för ytterligare illustrera det har skett inomatt som
området kemikalieolyckor och olyckor vid farligt godstransport av

antal länder underinom perioden 1954-1991.ett

kemikalieolyckorStora deninte ingår i statistiskasom
redovisningen

kemikalieolyckorStora har inträffat andra länderi demäven än
redovisningen. händelseringått i medSex mycket verk-som stora

huvudsak utanförningar i de industriländertio utredningen valt ut
för den statistiska översikten är

Utsläppet fenol tankbilsolycka danskai SimmerstedCl av genom en
år 1972;

20-tal skadade ochEtt återverkningar miljönpå Kamedostora
Rapport 25;nr

Utsläppet dioxin luften från kemisk industri italienskai iD av en
Seveso år 1976;

20-tal akut skadade effekterEtt miljön och omfattandeistora-undersökningar de långsiktiga verkningarna på människorav
Kamedo Rapport 34;nr

Explosionerna och bränderna lastat med bl.a.tåg gasoli ochettEl
klor kanadensiskai Mississauga är 1979;

skadadeNågra människor fick200 000 på grundutrymmaca-klorgasmolnet Kamedo Rapport 42;et storaav nr

Explosionerna s.k. bleves tjugotal medi cisterner gasol iEI ett
Mexico City år 1984;

döda ochCa 600 skadade2 behövde000 sjukhusvårdsom
Kamedo Rapport 51;nr

Utsläppet luften från Carbidesi anläggning förUnion tillverk-El
kemiska bekämpningsmedelning indiska Bhopali är 1984,-av

döda ochCa 2 500 omkring skadade eller200 000 påverkade
Kamedo Rapport 53.nr

Utsläppetgiftiga och förorenat släckvatten vidu av faser stor-en
bran lager jordbrukskemikalieri Basel åri 1986;ett me
Avloppsnätet blev överbelastat och mycket mängderstora vatten
med giftiga kemikalier Rhen. Skadornai på ochväxterutrann
djur flera länder blevi mycket omfattande. Förorenin be-arna
dömdes under tid allvarligt hot dricetten mot svatten-som
försörjningen framför allt Nederländerna.i
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farligtvidoch olyckorkemikaliermedolyckorFem transport avstora

gods

AntalÅr AntalFörloppTypLand av
skadadedödahändelseolycka

20påtåg spårarEttOlycka vidLLSA1953 enur
friluftsom-bro näraMeldrim transport enav

råde. medEntankvagnfarligt gods
Gas läck-gasol skadas.

över stortut ett om-er
råde antånds.innanden

be-Deflesta omkomna
frilufts-inomfinner sig

området.

uppstår 21vidEn läckaExplosionEranlsrjlse1966 prov-
på medcisterntagningFeyzin en

drivergasol. Gasmolnet
ochmotorvägöver en

Cister-antände bilarna.av
så småning-sprängsnen

Tryckvágen orsakarom.
i omgivning-skadorstora

Branden upp-somarna.
står till andrasprider sig
anläggningar.

frånläckerCyklohexanExplosion1974
konstrueradfelaktigtenman
kemisk indu-ledning iFlixborough en

ång-bildasstri. Det stora
Indu-moln antånds.som

stribyggnaderoch andra
frånfemhus kilometer ex-

heltplosionsplatsenblir
förstörda.

210överfylld medEntankbilOlycka vidSpanien1978
exploderarnär denLos transport propen

campingomráde.farligt ettAlfaques passerarav
gasmolnetDetbrinnandegods

driverbildar eldhav,ett som
campingområdet.överut

14anställd indu-En inomLLSA Gasutsläpp1988 en
förstri använder saltsyraAubum

zinkcyanid-göraatt ren en
cyanidtank. Ett moln av

anlägg-sprider sig inom
ningen.
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Naturkatastrofer2.2.3

Förändringarna i under 1900-taletstort

början 1900-taletI inträffade det världeni i genomsnittav tre stora
naturkatastrofer tillvarje år. harFram antalet ökat till 15nu ge-
nomsnittligt Konsekvensernaår. har också blivitper sammantaget

beror bl.aDet befolkningstillväxtenstörre. på och den på många
håll mycket starka urbaniseringen.

Enligt från Förenta har enbartNationerna under derapporten
decenniernatvå miljoner människor omkommitsenaste tre genom

naturkatastrofer. miljardEn människor har fått skador, blivit hem-
lösa eller drabbats ekonomiska förluster. förhållandetDetav att stor-
städerna blivit fler och omfattning harvuxit i bådepåverkat antalet
drabbade människor och kostnaderna för bostäderersättning av
och samhällsservice. sammanlagdaDe ekonomiska skadornaannan
under de decenniernatvå beräknas till miljarder200 kro-senaste
nor.

Naturkatastrofer åren 1960-93

Naturkatastrofer enligt de statistiska uppgifterär utredningensom
redovisar dettai jordbävningar,avsnitt vulkanut-översvämningar,
brott, orkaner, tyfoner eller cykloner, skogsbränder, torka eller ex-

kyla. Skadornas omfattning beror bara detinte händerpåtrem som
Ävenmed naturelementen. andra faktorer spelar byggnads-in t.ex.-

tekniken, byggnadsmaterialen och den lokala, regionala och natio-
nella katastrofberedskapen.

Underlaget för den redovisning följer statistiska uppgifterärsom
internationellttvå verksamma försäkringsgivare harsom samman-

ställt Swiss Reinsurance Company och Munich Reinsurance Com--
Båda hämtar källmaterial från olika slag dokument -fram-pany. av

för allt tidningar, facktidskrifter, publikationer från speciella insti-
ochtutioner från andra försäkringsgivare. Det vanligtärrapporter

beskeden antalet omkomna och skadade efter handstigeratt om
informationen händelserna ökar.som om

Utredningen har för översikt de naturkatastrofernaöver storaen
perioden valt händelser1960-93 med flera hundra dödaminst och
ekonomiska förluster på miljard kronor. finnsDet iupp emot en
materialet från de internationella försäkringsgivarna 130 sådana

naturkatastrofer. omkomna vid dessaDe katastrofer beräknasstora
till miljonnågot totalt mellanöver och40 000 föro-50 000en -
lyckade vid fyra katastrofer i ekonomiskagenomsnitt år. De för-per
lusterna genomsnittligt omkringutgör miljarder kronor2 000 årli-
gen.

flesta harDe omkommit till följd händelser har inträffat iav som
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redovisasförlusternaekonomiskautvecklingsländerna. De största
förolyckade be-antaletSkillnadernaindustrilânderna. iföromvänt

olika slagvidtagitallmänhet harländerdessabl.a. ipå avattror
för ocheffektiva varningdet finnsåtgärder,förebyggande systematt

förutsättningarregel också haroch deinformation änstörreatt som
räddningsarbetet.lyckas medutvecklingsländerna att

naturkatastrofer med detmycketantalet2.2 visarFigur storaatt
understycken årökat från genomsnitturvalet har igjorda några per

mycketflesta1970-talet.fråntill fem De1960-talet mittenminst av
framgårtotaltinträffadekatastroferna 17. Somår 1987 avstora -

särskilt högt underomkomna några åren:antaletfiguren avvar
cyk-de flestaförolyckadesOmkring år 1970360 000 genom en-

dödasiffran förhöga 250 000Bangladesh. Iden år 1976 ingårlon i
jordbävningvid i Kina.en

katastrofer2.2.4 Tre

eller allvar-olyckorenskildaingripanden vidRapporter storaom
kanandra ländersamhällsfunktionerviktiga iliga istörningar vara

ochför skyddåtgärderökadeför övervägandenunderlagett om
kortfattadeskäletdetUtredningensäkerhet i Sverige.även ger av

ochutförliga beskrivningarhändelser.förredogörelser Mer ana-tre
Räddningsverket.har utarbetatsfinns de inomlyser i rapporter som

nederländska Uithoorn år 1992Kemikalieolyckan i

ChemicalUithoornindustrivid kemiskanställd laboratoriet iiEn en
för bland-specifikationska skrivaIndustry Uithoorn N. V. ut en

hartspolymer.tillverkningbehövs vidkemikalierdening av ensomav
ska ingåemellertid felslår påin ämnenaHan ett somavnummer -

för vanlig harts.dicyklopentadien ställeti
förmiddagenmärker underdagskiftsoperatörEn att temperatu-

lyckas brytavanligt. intesnabbareblandningen Hanstigeri änren
börjartanken.våldsam explosionPlötsligt inträffar i Detförloppet. en

kommunaladelar anläggningen. Denbrinna intensivt i stora av
borgmästa-den lokala polisen Viceoch ingriper.räddningstjänsten

den kommu-samordnaför kommunenska representantren som
kommunalaför deföreträdarekatastroforganisation mednala

samlas Stadshuset.förvaltningarna isom
Räddnings-Amsterdam.söderkilometerUithoorn ligger 10 om
deltar medambulansorganisationenpolisen och i regionentjänsten,

ledningsorganisation.emellertidpersonal. Alla harmycket sin egen
verksamheten.ledning församlad Detfinns äroperativingenDet

kallas,företaget inteinformation.också CINDU,ont svararsomom
uppgifter.begäranberedskapsorganisationenspå om
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risk bådedetUnder kvällenhela dagen.brinnerAnläggningen är
brinnande olja ska rinna ioch förandra explosionför utatten

emellertidframhåller situa-intill fabriken. ansvarigafloden De att
förriskernainformerarkontroll och inteundertionen är nyaom
skaparallmänhetenbesked tillMyndigheternasskador.allvarliga

förvirring.
redanomkommer iindustribrandkårenbrandmännen iTre av

anställdaandrabrandman ochhändelseförloppet. sjuEnbörjan av
medfår besvärfabrikennärhetenMänniskorskadas.fabriken ii av

bostäder. Män-60-tal sinamåsteandningen. Ett utrymmapersoner
trädgårdar.frångrönsaker sinaniskor inte ätaattuppmanas

vidsäkerhetenför bristernabetala höga böter ifårCINDU an-
skadornaförluster ipåocksåläggningen. Företaget gör stora an-

följden.blirproduktionenavbrottdet långaoch iläggningen som
Industriolyckautarbetat påRäddningsverketDen rapport som

hän-beskriverNederländerna, 1993Uithoorn,företaget CINDUi
ochmyndigheternamellansamordningoch bristernadelseförloppet i

slutsatserockså vilkaframgårmyndigheter.ochföretag Detmellan
lik-förebyggakunnafördrarföretagochmyndigheter attsenare

uppkomma.kanskadordeför begränsahändelser ellernande att som

FloridaAndrew år 1992orkanen isamband medElavbrott i

fram till kus-Andreworkanen1992 nårTidigt augustiimorgonen
omkringallmänhet 50VindstyrkanFlorida. isydöstra äri me-ten

bälteframOrkanen drarmetersek. itersek med 60-70påtoppar-
halvön.tvärs över

människor hinnertal 000700iutrymningEn runt genom-av
förlusterna iland.kommerovädret Detföras in görinnan över att

drabbarorkanendygnbegränsade. Under detmänniskoliv blir som
orkanenskadormänniskor40-talFlorida omkommer ett somav

orsakar.
omkringOvädret resulterar också i att

förstörda;enfamiljshus blir00075El
skadade;blirandra bostäder00052D

blir hemlösa;människor160 000El
telefonförbindelser;hushåll sina000 mister150Cl

skadade.blirvattenledningar3 000CI
drab-orkanen.skadas Dettaolika slag svårtElanläggningar avav

alla lednings-kärnkraftverken och 60 %framför alltbar ett avav
de miljoner imiljoner invånarnaområdet. 2stolpar 1,4Meri än av

under dygn.får 35områdenade berörda någoninte ström
funktio-viktigaslår ocksåelförsörjningen mångaAvbrottet i ut

syssel-ochföretagvidpåverkar arbetetsamhället. 8 000Detiner
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försättningen 100 000 sammanlagdaDe skadorna beräk-personer.
till omkring miljarder200 kronor.nas

Presidenten förklarar fyra distrikt för katastrofområden. den fe-I
derala planen för hjälp områdenåt drabbas katastrofer ärsom av
det federala Energidepartementet hålla åter-utsett att samman
ställningen elförsörjningen. Presidenten uppdrar åt Försvarsde-av

bistå de drabbade områdena. militärEnpartementet styrkaatt på
flera får uppdrag hjälpai till. Presidenten inrättartusen attman
vidare styrka under ledning Transportdepartementet skaen som av
bistå med koordinering hjälpinsatserna. Delstatliga och lokalaav
myndigheter hjälper också människor och företag.

den studieI åtgärderna sambandi med orkanen Rädd-av som
ningsverket har utarbetat Orkanen Andrew Florida,i Katastrofbe-
redskap och åtgärder vid avbrott elförsörjningen liggeri tyngdpunk-

elförsörjningen.på belyserRapporten bl.a. vilka åtgärderten som
militära förband och andra vidtar för ordna med reservkaft.att
Informationsverksamheten strategisk uppgift hela katastrof-är ien
skedet. kraftföretagenFör det månad för 6över 000tar en attman

till kommer tillbaka deströmmen allra flestainom drabbadeattse
områdena.

Verksamheten fordrar mycket samordning under hela förloppet.
bristerDe samarbeteti mellan alla de deltagande underorganen

tiden orkanen härjar och återställningsarbeteti leder så små-som
till förbättringarningom planeringen ochi beredskapen.i

Översvämningarna i Mississippi och Missouri år 1993

Flera amerikanskai Mellanvästern drabbasstater 1993sommaren
mycket kraftiga och långvariga från bl.a.Vattnet Missis-av regn.

ochsippi dränkerMissouri jordbruksmark och samhällen. Vatten-
slår också kommunikationer och anläggningar förmassorna ut pro-

duktion och distribution och 50-talEttvatten.av personer om-
kommer till följd ekonomiskaöversvämningarna. förlusternaDeav

grund skadorpå beräknas till miljarder dollar.11 Presi-av senare
denten förklarar delar för katastrofområdennio och anslårstaterav

miljarder dollar hjälp5 i dem.åt
Iowa, ochKansas deMissouri drabbadeär Dettre mest staterna.

framgår den studie har utarbetats Räddningsverketinomav som
med anledning katastrofen Städer under Stör-vattenav utan vatten,

vattenförsörjningenningar z och biälpåtgärder under översvämningar
Mellanvästern,i USA, 1993. Bara i Iowa mister 9 000 människor

hem.sina Betydligt fler blir eller ochström måsteutan vatten ut-
bostäder.sinarymma

Räddningsverkets studie ocksåvisar vad händer närsom vatten-
verket i Des slåsMoines till följd översvämningarna. Vatten-ut av
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börjarkatastrofplan stiga. Persona-aktiverarverket sin när vattnet
kontrollrum ochanläggningenemellertidlen närmåste överge an-

översvämmade. Omkring 000 invånare300heltdra ärutrymmen
20-tal dygn.blirförbrukare iandraoch ettmestutan vatten som

dagar.tillhålla Det14företag istängtMånga är tvungna att upp
för-Militärabrandsläckning.förtillräckligt medfinns inte vatten

medordnartankar ochfårsjukhusenband till ivattenatt re-ser
100-tal ställenvid ihämtarHushållenning. runt sta-ettvatten om

den.
försörjnings-tekniskavid avbrottfederala för hjälpplanen iDen
innehållerdistributionochproduktion vatten ensystem t.ex. av --

för pla-harFörsvarsdepartementet,rad olika åtgärder. ansvaretsom
åtgärderna blirföringenjörskârhar Arméns attattutsett svaranen,

bl.a.och meddeltar medverkställda. Ingenjörskåren 3 000 man
Försvarsdepartemen-toaletter.och flyttbarareservkraftverkpumpar,
medNationalgardet bidra 8 700uppdrar också åt att somman,tet

materiel till depersonal ochtill medska hjälpa över-transporteraatt
NationalgardetochIngenjörskårenområdena. Bådesvämmade ser

Flera hjälp-körfinns tankbilartill det rent vatten.ut avatt som
vattenhämtningsställen.ordnar medorganen

finns detoch rengöringEfter dygns reparationerintensiva12 vat-
delvis drickadetvecka gårledningarna igen. Eni vatt-attten senare

ochvattenverketmyndigheterna,mellanGoda relationer mass-net.
sker störningar. Män-bidrar till helamedierna insatsen utan storaatt

flestade skainformation vadniskor får Degöra. reagerar somom
återställandet.och det underlättarbeskedende ska på

mellankommunikationenemellertidförekommer iStörningar vat-
ingenjörskår.och Detmyndigheterna Arménstenverket, de lokala

vidför åtgärderplanentillleder över-översyn storaavsenare en
områden Moineslokala myndigheterna DesiDesvämningar. runt

vattenverketöversvämmadefrån detfått övervägersitt vattensom
Även samarbetetdetaljernaVattenförsörjning. iordnaatt en egen

utarbetatsharden studie inomframgårmellan olika somavorgan
Räddningsverket.

hotbildensäkerhetspolitiska2.3 Den

Inledning2.3.1

direkti-enligtöverväganden skautgångspunkt för utredningensEn
grundade inriktningsäkerhetspolitiskt iden stort stats-somven vara
försvarsbeslut 199192:102.fastställdemakterna prop.i 1992 års

totalförsva-och krigsäkerhetspolitiska kriserdeBeslutet somanger
bekräftatdes riks-Beslutetför kunna iska förbereda sig möta.attret
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dagsbeslut år 1993 prop. 199293:100 och år 1994 prop. 1993
94:100.

Innebörden den del försvarsbesluti 1992 års FB 92av som av-
hotbilden utvecklades i beslut denregeringens 28 januari 1993ser
det försvarsförberedelsearbetetoperativa totalförsvaret.inomom

Försvarsdepartementet förtydligade hotbilden studieanvisningari den
december22 inför framtagande1993 underlag, perspektivstudierav

inför försvarsbeslut.nästam.m.

Hotbilden2.3.2 enligt försvarsbeslut1992 års
.

Avgörande förändringar stormakternasi grundläggande strategiska
och politiskaintressen och militära handlingsmöjligheter bedöms

kunna först efter längre tidäga successiva genomgripanderum en av
förändringar dei internationella relationerna och stormakternas inre
förhållanden. Förmågan under sådan framtida period, omfat-att en
tande flertal totalförsvaretår, till ändrade förut-ett anpassa yttre

främjassättningar försvarsorganisationen oberoendeatt sinav av-
storlek fortlöpande vidmakthåller tillräcklig kompetens ochen-
materiell kvalitet.

Planeringen ska emellertid från säkerhetspolitiskautgå kon-att
flikter kan och utvecklasuppstå snabbareiäven sådanaIett tempo.
lägen hänvisade till befintliga ellerär snabbt kompletterbaraparterna
militära och andra snabbt uppblossandeEn konflikt kanresurser.
självfallet utveckla sig på antal schabloniseratEttsätt.ett stort
konfliktförlopp, innefattar följande delsituationer, ska läggassom
till grund för planeringen:

skede1 medEtt säkerhetspolitiskt betingad kris;en
skede2 medEtt stormaktskrig, kan innefatta militärtettsom an-på Sverige; ochgrepp
efterkrigsskede.3 Ett

skede medEtt säkerhetspolitiskt1 betingad kris kan kommaen att
inledas med period växande politiska motsättningar mellanen av
stormakterna eller lokalt det europeiskai området. förvärradEnmera
kris kan kännetecknas exempelvis hårdnande politisk kon-av en
frontation, omfattande ekonomiska och handelspolitiska störningar
främst det gäller strategisktnär viktiga höjd militär bered-varor,
skap, utvidgad underrättelseverksamhet och ökat kränk-antalett
ningar olika länders territorier. militärtEtt våld inom enskildaav

mellan enskilda det fornai kanstater ocksåsamt östsystemetstater
inslag krisen.iutgöra

Sveriges starka internationella beroende skapar möjligheter för
andra länder använda ekonomiska påtryckningar för påverkaatt att
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internationellastarkasäkerhetspolitiska frågor.agerande Detivårt
emellertid knappastdetområdehandelnsregelsystemet inom gör

hotande krigläge medandramöjligt för iänannat ettstater att
handelsstörningaråtgärder direktsådana Sverige. Deutlösa mot som

kan kommakrigshotandedirektinträffa lägenkan intei är attsom
fysisk brist ochinternationellallmänförsta handföljdenbli i enav
viktigastrategisktprishöjningarinternationellakraftiga på varor.

ochpåtagligt krigshot i Europaskulledet uppståOm ett mera
ekonomiskaförmöjligheterna på-ochkan motivenSverige,mot

förstärkas. Sannoliktemellertid kommatryckningar Sverige attmot
bety-bereddlägesådantbefolkning iSverigesär accepteraattett

produktionsomställningar mins-ochstandardsänkningardande som
för sådanadärmed känslighetenochomvärlden; beroendetkar avlll påtryckningar.

uppgift kunna 2Totalförsvarets viktigaste möta väp-är ettatt
iTotalförsvaret ska kunna möta ettettangrepp. somnat angrepp -

endast kortinleds medförhöjd politisk i Europaläge spänningav -
endast begrän-kunna införvarning. Angriparenmilitär sättaantas

kvalitet.huvudsak har hög Hanemellertidstyrkor, ärsade isom
fram-strategisk och operativsnabbtinriktad nåsannolikt på att

betryggande förmåga motståska haTotalförsvaretgång. ettatten
funktionervitalakraftsamlas inominledningsvis motangrepp som

s.k.totalförsvaretochledningssystemnationella inomSveriges ett-
frånskatotalförsvaret utgåöverfall. Planeringenstrategiskt inom

samtidigtinledaskan kommamilitärtsådant att somatt ett angrepp
krigsorganisera.och börjarmobiliserar

formöverfallstrategiskt väpnatEtt representerar angreppen av
maximaltuppläggningdär strävan attstyrs ex-angreppets av en

fredstida beredskapförsvaretsdet svenskasvagheterploatera dels i
samhällets fleradet moderna imobiliseringsberoende, delsoch dess

uppfattaskanöverfallstrategisktsårbarhet.avseenden Ett somstora
inle-överraskning.maximal militär Detangreppsmetod med enen

samhällsfunktioner.sårbaraviktigariktasdande motangreppet men
Åtgärder funktionervitalaverksamhetensäkerställaför inomatt

ochreservanordningar reparatio-skydd, bevakningfrämst samt-
främstvitala funktionerMedbetydelse.är avsesstoravner -

lednings-ochtelekommunikationerelförsörjning, samttransporter
information.ochsystem

landgränskust- ellerskalatraditionella i överMer storangrepp
uppmärk-angreppsförberedelser vimöjligabedöms inte utan som

materieltillförsel, utbildninginnefattasannoliktskulleDetsammar.
totalförsvaretskravfleraskala under påår. Deoch övning i stor

landgränskust- ellergällerförmåga det överväpnatnär angrepp
genomförts.harangreppsförberedelsersådanasituationer näravser

komplet-efterfullt först årstillgodoses någotkrav behöverDessa ut
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tering och utbildning. Efterutrustning återtagningsperiod påav en
högst ska allaår väsentliga delar totalförsvaret kunnaett av utnytt-

med full effektjas omedelbart efter mobilisering. Planläggningen
för sådan forcerad förutsätteråtertagning genomförandet kanen att
ske direkta ekonomiska restriktioner. Efter återtagning skautan to-
talförsvaret kunna huvudriktningimöta kust-överett angrepp en
eller landgräns.

Förmågan innebär såledesmöta väpnat delsatt ett angrepp ome-
delbar förmåga strategisktmotstå överfall, dels förmågaatt ett att

högst efterinom resurskompletteringarår kunna mötaett ett an-
kust eller landgräns.övergrepp en en

Neutralitetssituationen beräknas inträffa efter krisskede ochett
ska alternativ utveckling till efterväpnatses som en ett angrepp
krisskedet. Totalförsvarets verksamhet under neutralitet ska syfta
både till skaSverige upprätthålla till omständigheternaatt en an-
passad förmåga till försvar och tillväpnatmot attangrepp mot-
verka landet dras krigin i närområdet. Grundläggandei för-att ett

ska kunnasörjning upprätthållas kanså påtryckningarmotståatt
och vidmakthålla försvarsförmågan.

lKrigförande makters möjligheter utnyttja svenskt latt attgenom
territorium väsentliga fördelarvinna huvudmotstån-singentemot
dare ska kunna begränsas.

fredstida planeringenDen efterkrigsskedei 3 huvudsakbör iett
begränsas till icke kostnadskrävande verksamhet studier medt.ex.-
syfte förbättra förutsättningarna för snabbt kunna beslutaatt att

situationsanpassat åtgärdsprogram, det skulle behövas.ettom om



Utvecklingen SverigeiKapitel

3 sikt5-10 årspå

Bakgrund1

samhälls-vilka dragdirektivska enligt iUtredningen sina överväga
betydelse försärskiltsikt harutvecklingen på 5-10 års storsom

uppgifter.civila del lösaför totalförsvarets sinamöjligheterna att
samhället detutvecklingenenligt direktivenGrundläggande i närär

påfrestningarförmågangäller specialisering motståattsamt genom
omställningsförmåga.ochrobusthet, flexibilitet Eninneboende över-

medförautvecklingen kanbedömning börsiktlig väsent-göras om
för förmåganbetydelsehar centralområdenliga problem som

kriser ochsäkerhetspolitiskaunder icivila deltotalförsvaretshos
ska enligtövervägandenutredningensutgångspunkt förkrig. En

grundade inriktningsäkerhetspolitisktden idirektiven stortvara
del ochtotalförsvarets civilafastställde för år 1992riksdagensom

kapitelredogjort förutredningen 2.isom
ÖCB uppdragfick december inom1993 regeringensi att ramen

översiktligttotalförsvarsbeslutinför kommandeförberedelsernaför
betonadesamhällsutvecklingen ibeskriva Regeringeni Sverige. upp-

utvecklingstenden-tillredovisningen skulle koncentrerasdraget att
bakgrundtotalförsvarsbeslut. dennaförbetydelse Motnästaser av

ÖCB och fors-sektormyndighetersöversiktligt analyserat olikahar
utveckling.svenska samhälletsdetkares beskrivning av

samhällsutveck-övervägandenunderlag för sinaFör att ett om
fråntill börjananlitade utredningen någrasiktlingen på 5-10 års en

genomförde anslutningfristående konsulter. Utredningenvarandra i
Utredningen harseminarieform.diskussionertill detta antal iett

ÖCBÖCB:s material. slutsatserdelvidare Deanvänt stor somen av
med dembetydande utsträckningsammanfallerredovisat i ut-som

fram till.kommitredningen
de framtida kra-den bedömningvill framhållaUtredningen att av

slutet dettautredningensamhällets beredskap ipå gör avsomven
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kapitel grundad både antagandenpå samhällsutvecklingenär iom
och den bild denpå säkerhetspolitiska utvecklingenstort av som

utredningen korthet redovisar.i

3.2 Sverige år 2005mot

Inledning3.2.1

svenska samhälletDet förändringar.genomgår följdDet ärstora en
bl.a. informationsteknologins växande betydelse arbetsliveti ochav

hemmen. Utvecklingeni både industrininom och den offentliga sek-
har lett till minskad sysselsättning. Arbetslösheten liggertorn en

flerasedan mycketår högpå tidnivå. arbetssökandeDenen som
utanför denstått ordinarie arbetsmarknaden har efter hand blivit

längre för allt Klyftorna har olikastörre vuxit i avseendengrupper.
mellan och äldre, mellan långtidsutbildade och medunga personer
mycket kort utbildning och mellan svenskar och invandrare. Perso-

med kort utbildning, arbetsmarknadenpå påväg ochner utunga
äldre ofta med dålig hälsa invandrare särskilt välårsamt repre-- -
senterade bland de arbetslösa. Tendenserna till segregering på-är
tagliga åtskilliga kommuner.i

Statsbudgetens finansiella underskott det nödvändigtgörstora
omstrukturera den offentliga sektorn. Svårigheterna finan-att att

den offentligasiera verksamheten kan komma påverka kapital-att
marknaden under de kommande efterfråganåren. Statens påstora
krediter innebär konkurrensen finansiellade ökar.att om resurserna
Takten utbyggnadeni den till del offentligt finansieradestorav
infrastrukturen det gäller bl.a. de elektroniska motorvägarna- -kommer sannolikt hög gradi påverkas tillgången kapitalpåatt av
och lånevillkor.övriga

De utvecklingårens kommernärmaste kännetecknasi Europa att
ökad integrering mellan länderna i Europa. skervästra Detav en

bakgrund framväxande starkare helaregioner i Europa ochmot av
den globalisering blir följd framför allt informations-som en av
teknologins utveckling. ökadEn integration innebär att staterna suc-

blir beroendecessivt varandra. kanIntegrationen innebäramer av
ökad handel, informationsutbyte och ökade befolk-störreetten

ningsomflyttningar. dämpar sannolikt ocksåDen konflikter kansom
mellan länder.uppstå

Förändringar samhälleti allmänhet tid.i liggerDet sakensitar
konsekvenserna blir lång kortpå sikt.påstörre Enligtännatur att

utredningens uppfattning kommer förändringarna samhälleti att
begränsat genomslag under de fem åren. Det skernärmasteett som

påverkar betydligt högrei utsträckning utvecklingen på tio sikt.års
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utvecklingeninternationellaDen3 .2.2

beroende utrikeshandeln.starktekonomin EnsvenskaDen är av
sedan längehandelsutbytet skersvenskadominerande del detav

sannoliktmedlemskap kommermed i EUSverigesEuropa.västra
befästa detta.att

uppgifterframtidapåverkas starktUtvecklingen EU:si Europa av
de länder harutökning medomfattning.och någraEn som an-av

kan kommamedlemsskapberedda ansökasökt eller är att omom
följer.eller underomkring Detaktualiseras årenår 2000att som

Utveck-kompletterar nationalstaterna.kan uppstå regioner, som
ekonomisk styrkaskillnadernaförstärkaskan komma ilingen att av

uteslutas.Konflikter kanolika länder ochmellan interegioner.
faktorer.sikt andrapåverkas längreUtvecklingen på även av

världs-betydelse för delarstark tillväxt ochOmråden med stor av
överenskommelseförekommer ihandeln Deni Fjärran Östern.t.ex.

kanträdde kraft denGATT-förhandlingarna, januari 1995,1isom
Överens-världshandeln.förändringarinnebärakomma iatt stora

medför handelnbl.a. regelsystemkommelsen innebär tjänsternya
Worldimmaterialrätt. Tillkomsteninternationelloch skapar aven

GATT-överenskom-följdTrade WTO,Organization ärsom en av
ökadmöjligheteringående ländernamelsen, de ägnaatt upp-ger

kan innebäravärldshandeln.märksamhet miljöfrågorna Detåt i att
jordbruket och han-industrin,till miljön ihänsyn ikraven inompå

flera länder.komma ökahushållsavfallet kan Ettiteringen attav
industriellade tidigareunder flerakvarstående problem år är an-

fortfarande finnsdet sannoliktdärläggningarna i Europa,Östra en
svårbehandlat avfall.mängd giftigt ochstor

utvecklasinternationella samarbetet kommer inomDet ävenatt
kunskapsöverföringengäller bl.a.andra områden. inomflera Det

polis- och tull-brottsbekåmpningenmiljöområdet och inomt.ex.
syfteberoende skillnaderSamarbetet olika formerområdet. har på i

respektive områden.och den tidigare organisationen inom
illegalaradioaktivt materialRisken för spridning på vä-t.ex.av

ellerför utnyttjande dettaeller utpressning-i terror-rentgar avav-
Instabila förhål-under lång tid.saktioner kan komma kvarståatt-

kan ocksåolika länder ellerlanden produktionen regionerinom i
befolkningsgrup-ellerinnebära kriminaliteten utvecklas att storaatt

flyttar. önskareftersträvar förhållandenbättre Många san-per som
Svårigheter mednolikt till länderkomma i Europa.västra

omstruk-områden därinvandringstrycket kan komma uppstå iatt
myndig-arbetslösheten hög.stark och påKraventureringen är att

ökar sannolikt.ska hålla tillbaka invandringenheterna



samhällsutvecklingen96 på års sikt5-10

Industrin och den3.2.3 tjänstesektornprivata
svenska industriproduktionenDen föll från högkonjunkturåret 1989

fram till Under de härår 1992. minskadeåren produktionskapaci-
framför allt hemmamarknadsindustrin,inomteten sammanta-som

under förlorade drygtår 8 kapaciteten. Denget tre procent av
kunskapsintensiva industrin kunde däremot högre utsträckningi
behålla kapacitet. Produktivitetsutvecklingensin genomsnittligt för
industrin mycket under 1980-talets harsista år. Den emel-var svag
lertid ökat under 1990-taletsigen första grundår på bran-attav
scher med låga genomsittliga förädlingsvärden minskat omfatt-i

samlade industriproduktionenning. Den har ökat frånigen senare
delen år 1993.av

valutaförändringarDe årens den svenska basindu-görsenaste att
sannolikt under destrin har konkurrens-årennärmaste en gynnsam

världsmarknaden.situation på Under förutsättning företagenatt
högteknologiskainom sektorer kan forskningsresultat frånomsätta

bl.a. informationsbehandling, materielteknik och bioteknik till-i
verkning och det möjligt den samladeär produk-attnya processer

ökar dessationen sektorer.inom innebär denäven Det samladeatt
svenska exportvolymen kan komma stiga.att

Underleverantörernas roll bl.a. verkstadssektorninom påverkar
den svenska industrins förutsättningar. Underleverantörernas förmå-

produktionen till förändringar vanligen betydligtärattga anpassa
storföretagens. har hög gradstörre än Detta i bl.a.utnyttjats av

bilindustrin flera europeiska länder.i Underleverantörerna bygger
avsevärd kompetens, kan användas för utvecklingupp en som av

produkter eller förbättringar produkter de normalt till-nya av som
verkar.

svenska underleverantörernaDe har hittills i utsträckningstor
inriktade legotillverkningvarit på till svenska företag. De stora

köparföretagen lägger allti utsträckning förstörre varjeansvaret
komponent ellerpå underleverantörer.två ökar kravenDet påen
leverantörerna, ska klara utvecklingsarbete och kvalitets-ävensom
krav. Samtidigt konkurrensen från utländska underleverantö-växer

starkt. Som exempel kan svenska underleverantörersnämnasrer att
sammanlagda andel leveranserna till Volvos personbilstillverkningav

minskadei Sverige mellan ochåren från1985 1989 till40 % 27 %.
Det valutaförändringarårets har lett till svenskasenaste att
underleverantörers konkurrenskraft ökat. Produktionsmönstret inne-
bär emellertid betydande internationellt beroende och ris-ett stora
ker för avbrott tillförselni och kunskaperinsatsvaror från andraav
länder samband medi olika slag konflikter utomlands.t.ex. av

viktig förutsättningEn för underleverantörernas omställning är
de ökad utsträckningi högteknologiutnyttjar utvecklingsarbe-iatt
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kan innebära Ökat behov ochprivata tjänsterDettet. t.ex. ett av
från utvecklingsverktyg och svenskastöd specialister Denpå annat.

och elektronikområdena koncentreradkompetensen data-inom är
till fåtal produkter och framför allt telekommuni-tjänster, inomett
kationsområdet. Utbildad personal saknas flera betydelsefullainom
kompetensområden. de och medelstora företagen kla-Om inte små

svenska storföre-den internationella konkurrensen, kommer derar
ökad utsträckning anlita utländska leverantörer. Utslag-itagen att

fall detkan bli betydande. ökar ytterligare svenskaningen Detta i så
internationella beroendet.

Under 1980-talet sysselsättningen tjänstesektorn. Bakominomsteg
beteckningen tjänsteproduktion finns heterogen verksamhe-gruppen

konsulttjänster dataområdet och och under-inom service-ter, t.ex.
hållstjänster. Tillverkningsföretagen köper Ökande utsträckningi

l stället för producera dem själva. hör tilltjänster i Reparationeratt
det allt Produktionengrad läggs entreprenad.i påstörre utsom

den tjänstesektorn kommer sannolikt kunna öka.inom privata att
Förändringarna informations- och kommunikationsornrådetinom
blir bl.a. följd växande efterfrågan från indu-på tjänsteren av en
strin.

Konsekvenserna för det svenska näringslivet den infor-av nya
mationsteknologin beror hur företagen använder den och hurpå
snabbt omställningen sker. del näringslivet utvecklarDen somav
och producerar den tekniken internationell jämförelseiärnya en
tekniskt kvalificerad och konkurrenskraftig. kommer alltDen av

döma kunna utvecklas vidare. Kunskapsspridningen ochatt att ut-
vecklingen användningsområden emellertid fortsättamåsteav nya

den tekniken ska kunna användas ändamålsenligtpå ettom nya
tillverkning, tjänsteproduktion hushålls-inom övrig ochi isätt

sektorn.
Både arbetets och behovet arbetskraft kommerorganisation av
påverkas den produktionsteknologin. flytta kompo-Attatt av nya

och halvfabrikat blir lika vanligt. anställda kaninte kommaDenenter
utföra flera olika arbetsuppgifter. nödvändigt för deDet äratt att

ska kunna utveckla och vidmakthålla bred kompetens.en

offentliga sektorn3.2.4 Den

finansiella underskotten den offentligaDe sektorn ökade kraftigti
under 1990-talets första budgetunderskott fåttår. Statens har stor
uppmärksamhet, kommunernas och landstingens ekono-ävenmen
miska problem mycketär stora.

Sysselsättningen kommuner och landstinginom ökade under 1980-
talet, har minskat börjannågot i 1990-talet.sammantagetmen av
Ökningen berodde framför allt den utbyggnad vårdenpå ochav

4 14-1656
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ägde Sysselsättningen flera sektorerinom iomsorgerna som rum.
den statliga verksamheten minskar sedan länge. Utvecklingen är en

Nföljd förändringarna både ansvarsfördelning styrformeroch 5i inomav
den offentliga sektorn under de 20 åren. harKommunernasenaste

allt fler nytillkomnasuccessivt tagit eller tidigare statligaöver upp-
gifter. Samtidigt har ramlagstiftning detaljregleringenersatt av en
del uppgifter. miljöhänsyn verksamheten harKraven på ökati suc-

Arbetsformerna har Ävenockså utvecklatscessivt. under perioden.
den offentliga sektorn har med stöd tekniken blivit betydligt ef-av
fektivare.

Kunskapsutvecklingen det medicinska området kommerinom att
påverka vård och under den kommande tioårsperioden.omsorger
Möjligheterna bota med enbart medicinering eller begränsaatt att
kirurgiska med hjälp s.k. titthålskirurgi haringrepp ökat underav
de och kommer sannolikt fortsättaåren utvecklas. Beho-senaste att

sjukhusplatser och operationskapacitet kan komma minskavet attav
iden delen vården. Samtidigt innebär ökat antal äldre gamlaettav

behovet vårdplatser ökar andra delar vården.iatt av av
Fördelningen mellan kommun och landsting kom-ansvaret stat,av

sannolikt fortsättningen förändras.i Avvägningenäven mel-attmer
lan nationella fördelningspolitiska mål och självbestämmande inom
den kommunala sektorn förblir central fråga. Fördelningenen av

finansieringenför mellan landsting, kommun ochansvaret stat, en-
skilda och de enskildas inflytande vårdens utformning kom-över- -

fortsätta centrala frågor.attmer vara
Skillnaderna förutsättningar för verksamheten mellani olika kom-

kommer områden med sammanhängandeIatt stora.muner vara
bebyggelse kan kommunerna fortsätta samverkan utvecklai denatt
tekniska försörjningen. Syftet minska både kostnaderna ochär att
miljöeffekterna. sak kan gälla arbetsformer förSamma samverkan

obligatoriska verksamheter socialtjänsten.inom Med det ökandesom
antalet äldre kommer kraven den verksamhetenpå stiga iattsenare

kommuner. vårdformermånga kan kommaNya utvecklas.att
fortsatt utveckling med ramlagstiftningEn grunden ochi mål-

med aktiv uppföljning kan ytterligare kommastyrning förändraatt
roll. Tyngdpunkten den statliga tillsynen verksamhetenistatens av

hos bl.a. kommuner och landsting kommer sannolikt ligga påatt
tillsyn och utvärdering. Andra statliga uppgiftergenuint gräns-t.ex.-
bevakning, polisverksamhet, rättskipning och skatteförvaltning -
utvecklas de flexibelt förutsättningarså tillgåratt att anpassa nya

behov.och kan bli följd den internationellaDetta utvecklingenen av
med globalisering informationsutbytet, valutaförmedlingen ochen av
varuutbytet. Arbetsformerna kommer kunna utvecklas. Sam-att
utnyttjande möjliga fler sektorer ochinom områdenärav resurser

där fördet närvarande förekommer.än
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Energiförsörjning3.2.5

dramatisk utvecklingenfinns tecken inomjust på någonDet inga nu
Efter kanskebränslemarknaderna.de internationella år 2000 när--

internationella markna-dekan bränslepriserna2010 påårmare -
efterfrå-fallemellertid komma öka. berorderna så påDet i attatt
förvän-följdfrån OPEC-länderna bl.a.olja stiger,på ensom avgan

Östern. råolja harVärldsmarknadsprisettad tillväxt påi Fjärran
fluktuerat kring realsedan årsskiftet nivå inte199394 note-somen

före den första oljekrisensedan 1973-74.årenrats
internationella bränslepriserna.efterfrågan påverkar deUtbud och

sikt kraf-korthar hittills inneburit varitprisvariationerna påDet att
inrikespolitiska förhållanden producent-Förklaringen itiga. är

konjunkturför-orsakadeländerna och efterfrågevariationer t.ex.av
ändringar konsumentländerna.i

efter fleraOljetillgångarna Nordsjön minska år 2000i väntas när
den prospekteringde fälten börjar Genomtömmas.stora somav

naturgasfält.företagen branschen funnithar Depågår inom stora
begränsade. Flera detillgångarna råolja relativtnyfunna på är av

särskilt bra förhål-gasfyndigheterna ligger emellertid iintestora
Utvecklingen kananvändarna kontinenten.lande till de påstora
ökad utsträckningefterinnebära och år 2000 iSverige Europaatt

beroende oljeproduktionen Mellanöstern.blir iav
de decenniernasvenska underenergisystemet stårDet närmaste

Kärnkraften,genomgripande omvandlingsprocess.inför som un-en
elpro-normalår för omkring hälften den svenskader ett avsvarar

duktionen, ska enligt riksdagens beslut avvecklad år 2010.senastvara
fastslogs omställningen skeriksdagsbeslut måstevåren 1991I ett att

för sysselsättningmed hänsyn till behovet upprätthållande avav
välfärd.och

tillsatte kommission med parlamentariskRegeringen år 1994 en
uppgifthar till granska de pågåendesammansättning energi-attsom

politiska för omställning och utveckling energi-programmen av
Energikommissionen ska vidare bl.a. följaN 1994:04systemet.

utvecklingen den elmarknaden. föreslogsvenska oktoberpå I 1994
ikraftträdandet den riksdagen beslutaderegeringen att av av

avregleringen elmarknaden skulle skjutas Riksdagen fattadeav upp.
beslut.under sådantåret ettsenare

kärnkraftreaktoreravveckling samtliga tillDen år 2010av som
riksdagen har beslutat kommer fordra omfattande för-attom en
ändring Förändringarna samhället blirenergisystemet. iav sanno-
likt också påverkar bl.a. samhällsekonomin. AvvecklingenDetstora.
kan komma inledas under period näringslivet och ekono-näratt en

kommer betydande omstrukturering.min i genomgåstort att en
tillförselstarkt ökad exempelvis från Nordsjön,En naturgas,av
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kräver uppbyggnad omfattande infrastruktur. bådeDetta ärav en
tids- och kapitalkrävande. nuvarande svenskaDet naturgasnätet är
begränsat till Skåne och Västkusten. möjligtDet skulleär att naturgas
kunna del bortfallet energitillförseln följdtilliersätta en av av en
kärnkraftavveckling. skulle emellertid lösa helaDen proble-inte

användningenOm skala ska påverkai situa-met. naturgas storav
2000-talet, förberedelsernationen några år påin måste inledas

mycket snart.
bakgrund de nuvarande lågaMot råolja och kolpriserna påav

världsmarknaden det innebär allmänhet lågapå i priser påäven-
har biobränslen tidvis haft hävda konkur-svårt sig inaturgas att-
den svenska bränslemarknaden.på Användningen bio-rensen av

bränsle, har emellertid ökat sedan 1980-talets början.. torv m.m.
kan komma fortsätta. Införande koldioxidskattUppgången att av

har inneburit ökade konkurrensmöjligheter för bl.a. flis. fram-Den
tida energitillförselns kommer påverkassammansättning skill-att av
naderna den inhemska mellani olika slagprisnivån bränslen.av

påverkas ochPrisnivån miljöbeskattningen.energi-även av
Elanvändningen mellan olika industribranscher.varierar Till-

och kostnaderna för den har betydelsegången på för indu-stor
utveckling och för åstadkomma effektivarestrins strävan att en en-

ergianvändning. Industrins elanvändning kommer sannolikt ökaatt
och elberoendet kvarstå. Användningen bostäder och lo-iatt av
kaler har med antalet hos hushållen ochgöraatt t.ex. apparater

driftsäkerhet. Elberoendet kan komma ökautrustningens för fleraatt
användarkategorier. tekniska utvecklingen det emellertidDen gör
lättare för användarna effektivisera elanvändningen.att

transportsektorn ökar användningen bensin,Inom diesel ochav
flygbränsle. finns förutsättningartekniska till delDet ersättaatt en

Ännubensin och diesel med förnyelsebara bränslen. alternativenär
emellertid ekonomiskt konkurrenskraftiga. Ekonomiskainte och
strukturella förutsättningar bl.a. takten fordon-i omsättningen av-
sparken begänsar genomslaget för bränslen.nya-

Planerade infrastruktursatsningar3.2.6

planerade den traditionella infrastrukturenDe investeringarna i inom 2
transportområdet de Planer10-15 åren finnsnärmaste ärt.ex. stora.

nybyggnader för miljarderpå kronor.100 Ramennära föverstiger
med miljarder kronor planeringen50 lågnivån omkringpåca som I

har budgetpropositionenår 1990. framhållitRegeringen i år 1995
takten utbyggnaden påverkasi den statsfinansiella utveck-att av

lingen. i
l
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utbyggnad bl.a.Riksdagen har beslutat investeringar istoraom av
utbyggnadplanerade projekt bl.a. ochStörrejärnvägsnåtet. är mo-

nyanlåggningdernisering Västkustbanan och Ostkustbanan samtav
Svealandsbanan och Arlandabanan.Mälarbanan, Ett annat om-av

förbindelsenfattande järnvägsprojekt anslutningarna till överär
Öresund. exempel nyanläggningGötalandsbanan påär ett storen

kan komma aktualiseras längre fram.attsom
förstärkning riks- och länsvägnäten investe-En pågår. Storaav

planeras under perioden nybyggnad och för-1994-2003ringar i
länstrafikanlåggningar. Huvuddelenbättringar riksvägar och avav

drygt hälf-arbetena sker det Nationellai stamvägnätet, utgörsom
Befolkningen södra och meller-riksvågnätet. hållpå många iten av

tillfår dessa kortare närlig-Sverige investeringarsta genom resor
gande och regionalaorter centra.

transportmedel.Personbil, lastbil och buss mycket flexibla Detär
förklarar del deras andel transportarbetsökningenstoren av av un-

de decennierna.der Lastbil och buss dominerar transport-senaste
marknaden fjärdedelarkortare sträckor. Omkringpå tre av person-
transportarbetet sker med hjälp personbil både korta och långapåav
sträckor. antal hushåll beroende bilenSverigeEtt i ärstort av som
transportmedel, bl.a. för till från arbetet, för inköps-ochtransporter

och för samband med fritid ochi umgänge.resor resor

Informationsteknologi3.2.7

tekniska utvecklingen informationsområdet under deDen inom se-
kommunikationhar inneburit minskade kostnader förårennaste

kommerlånga avstånd. Förändringarna teleområdetpå inom att
fortsätta. under framför allt fiber-Stora investeringar många år i
optiska kablar och kapacitet och ökar val-AXE-stationer storger
möjligheterna. produktionen till förutsätt-kanFöretagen anpassa

omfördelavid olika produktionsstållen och geografisktningarna
kapaciteten.

snabbt ökande förbindelserna mellan länder innebärDe nätenatt
blir alltmer internationella. kort sikt kan detta öka svårigheternaPå

Riskernanationellt tillfredsställande beredskap.organiseraatt en
för avbrott eller obehörigt utnyttjande kan komma öka.t.ex. att

längre period kan effekterna emellertid bli stabilise-Sett över en
rande infrastrukturen olika länderi vävsattgenom samman.

Satellit- och kabel-TV förändrar förutsättningarna för hela TV-
Ävendistributionen. massmedierna internationaliseras. Utvecklingen

leder emellertid också ökade utveckla och vid-till möjligheter att
makthålla lokala finnsmassmedier. Närradion byggs detSnartut.
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Hushållen kan redan välja mellan lokala,NärTV.även regio-nu
ochnala, nationella globala de lokala nyheterna ellerprogram -

Världsmästerskapen.
Utvecklingen ökad användning modern teknologi märksmot en av

också vardagslivet. Mobiltelefonin har expanderat mycketi starkt
under de ökande elektronikanvändningenåren. Den inne-senaste
bär emellertid också risker. Interaktionen mellan datorer, radiot.ex.
och bärbara telefoner oftaorsakar tekniska problem. Inom
räddningstjänsten Stockholm har det tidvisi uppfattavarit svårt att

till antalet meddelanden den% radion.5 internaöver Orsa-upp av
ken från installationer gatumiljön, bankomaterstörningar i ellerär
belysningsarmatur skyltfönster. Funktionssäkerheten hosi delen av
den medicinska tekniska hälso- och sjukvårdenutrustningen inom
kan påverkas mobiltelefoner personal eller patienter använ-av som
der.

Utvecklingen innebär betydande risk för uppgifteräven atten om
både personliga och kommersiella förhållanden kan bli tillgängliga
för dem de avsedda för. Uppgifter enskildas förhål-inte ärsom om
landen samlas hotar den personligapå integriteten,sättett som om
den kommer händer. Obehöriga företagens infor-i intrång iorätta

kan påverka konkurrensförhållandena ochmationssystem leda till
betydande problem för verksamheterna. säkerhetKraven på data-i

kommer fordra omfattande åtgärder.systemen att
nuvarande tekniska kapaciteten för informationssystemenDen

används fullt beror behöver allinte Det kunskappå vi inteut. att
och har den till behoven. Vid tioårsperiodens slutinte kananpassat

den informationsstruktureninvesteringarna kommai ännya mer nu
omfatta anskaffningar och installationer användarledet.i Deatt stora

förinvesteringarna användningsområden.i utrustning utnyttjas nya
Tekniken har till behoven hos olika slag kunder. Dis-anpassats av
tansundervisning, lângdistanssammanträden och videodistribution
kommer utvecklas starkt. sak gäller informations-Sammaatt
förmedlingen bl.a. massmedierna. Sannolikt kommer varia-genom

mellan olikationerna samhällssektorer,regioner, ochgenerationer
människor med olika utbildningsbakgrund bli kanDetatt stora.
bero brister tillgångenpå kapitali också följdpå men vara en av
flaskhalsproblem bristen kompetent personalpå orsakar.som
Användaranpassade hjälpmedel har utvecklats tillräck-inte iännu
lig utsträckning. Riskerna för avbrott försörjnings-de tekniskai

föroch felaktig information ska spridas ärsystemen att stora.
kompetens,Investeringarna marknadsutveckling ochi kringut-

blir omfattande.rustning Belastningen kapitalmarknadenpå kan
bli betydande. Takten förändringarna kan kommai påverkasatt av
tillgången kapital och personal medpå lämplig kompetens. bety-En
dande obalans mellan olika sektorer kan komma efter-uppstå,att
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kommer ske samtidigt fleraanpassningsprocessen inomattsom
områden. Svårigheterna skaffa kapital och förändringar iatt

innebärakan statsmakterna kommertransportmönstren att att om-
eller senarelägga projekt transportområdet.inompröva stora

Kompetensutveckling forskningoch3.2.8

Kompetensutveckling viktig fråga samhälle känne-iär etten som
tecknas snabb omvandling och ökade krav arbetskraften.påav en

svenska grundforskningen internationellt framståendeDen inomär
flera områden och statsmakterna anslår årligen tillstora resurser
denna. Grundforskningen sker naturliga skäl främst vid univer-avi och högskolor. Mycket tyder emellertid Överföringensitet påj att av
kunskaper från forskningen vid och högskolorna tilluniversiteten

, näringslivet särskilt till de mindre företagen sker deninte i om-- -
i fattning önskvärd och möjlig.ärsom

Flera företag industrin har internationellt mycketinom setten
kvalificerad forskning. Branscherna elektroteknik, transportmedel,
läkemedel och maskiner svarade början 1990-talet föri närmareav

industrins samlade årliga utgifter för forsknings-85 % ochav
utvecklingsinsatser. företag forskningsverksamhethar förDe som en

resultaten till produktion marknadsföring.ochsuccessivt över
Forsknings- och utvecklingsarbetet för företagavgörande inomär att
högteknologiska branscher ska konkurrenskraftiga lång sikt,påvara
dvs öka antalet produkter, differentiera produktionen och för-nya
bättra kvaliteten.

Andelen högskoleutbildade bland de den svenska arbets-iyngre
kraften de födda efter internationellt låg.år 1950är är settsom- -

stället har årskullarna från 1940-talet högreI utbildningsnivå.en
gäller både eftergymnasial utbildning och forskarutbildning.Det En

förklaring kan antalet utbildningsplatser vid universiteten iattvara
slutet 1960-talet begränsades och anpassades till de behovav som
arbetsmarknaden bedömdes komma få. gäller framför alltDetatt
den offentliga sektorns behov. har internationell jämfö-Sverige i en
relse hög andel sysselsatta med eftergymnasial utbildning ären som
verksamma den offentliga sektorn, medan andeleninom 20 %,ca
sysselsatta med motsvarande utbildning näringslivet mycketinom är
låg, arbetar%. emellertid utsträckning6 Dessa konsult-i inomstorca
sektorn anlitas hög grad konsulter bl.a. industrin.i inommen som

Överföringen kunskaper från grundläggande forskning till ut-av
veckling och tillämpning produktion förutsätter kompetensisenare
och verksamhet samtliga led. utredningen framhålliti Som visar er-
farenheten det hittills har förai Sverige resul-varit svårt överatt att

från forskningen vid och högskolorna till indu-universitetentaten
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förklaring relativt lite tillämpningenharstrin. En på iär att satsats
utvecklingsledet mellan forskningen och produktionen. lågaDet an-
talet högskoleutbildade del branscher kan hinder föri etten vara
kunskapsöverföringen.

7 inledda utbyggnaden den högre utbildningen kommerDen nu av
sannolikt fortsätta under de kommande Tyngdpunktentio åren.att

utbyggnaden kommer ligga den tekniska utbildningen.i på Hit-att
tills har det funnits utbildningsplatser till alla sökandeinte till de
fyraåriga utbildningslinjerna vid de tekniska högskolorna och mot-
svarande. Alla platserna vid bl.a. de linjerna hartvååriga däremot

ikunnatinte utnyttjas.
åldersgrupper gymnasieskolan kommer underDe går deutsom

bli tidigare.mindre därföråren säkertDet intenärmaste än äratt att
all högre utbildning kommer kunna fyllas. för detIntressetatt na-
turvetenskapliga gymnasieskolan minskar.inom Måletprogrammet

årskull ska söka till detminst 25 % naturvetenskapligaär att av en
Under andelen endastår 1993 16 %. Motsvarandeprogrammet. var

andel jämförbara industriländeri 30 %.är
Utbildningen grundskolan och gymnasieskolan kommerinom i

sannolikt fortsättningen till de ökade kraviäven att anpassas som
kommer ställas människor morgondagens samhälls-på i ochatt ar-
betsliv. god förmåga grundläggande färdigheterKraven på i attsom
läsa och skriva främmandeökar. sak gäller språk. efterSamma De
hand ökade behoven språkkunskaper arbetslivet hari inneburitav
svårigheter för dem har svenska modersmål. Sådanaintesom som
problem kommer enligt utredningens bedömning öka under denatt
kommande tioårsperioden.

Svårigheterna förutsedetalj kraven morgondagens arbetslivi iatt
kommer livettidigt har avslutat grund-De iatt stora.vara som
utbildningen kan komma de får tillfällei svåra situationer inteom

komplettera kunskaper. kan ske försina Det inomatt t.ex.ramen en
företags- eller arbetsmarknadsutbildning. Utvecklingen kan komma

upplevas medan andrapositiv vissa sigatt som av grupper, anser
missgynnade.

3.2.9 Sveriges regioner
Skillnaderna mellan olika fleraregioner i Sverige i avseendenär
mycket tredjedel befolkning bosattDrygt Sveriges är i istora. en av
de storstadsregionerna, för det%40 pri-äntre som svarar mer av

näringslivets produktion. Stockholms-regionen har mycketvata en ;
Ävenandel offentlig verksamhet. den privata tjänste-stor

produktionen betydande Stockholms-regionen. deli En tjänste-är iav
produktionen har de utveckling telekom-årenssenastegenom av
munikationerna omlokaliserats till andra regioner.
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ekonomiskaföregångare denstarka fungerarFlera iregioner som
särklass,landet. Stockholms-regionenutvecklingen står ii ävenmen

liknande funktioner. Malmö-och delvis Linköping harGöteborg
Örebro-regionerna utvecklings-sannolikt också godaharoch

utbildningskapacitet, forskningsresurserförutsättningar. beror påDet
med hög utbildning.antalet sysselsattaoch det stora

Öresundsbron för södraförutsättningarkan komma skapaatt nya
hela eller delarökar förutveckling. FörutsättningarnaSveriges att

Öresundsområdet medkunna bildaska integreringregionenav -
forskning.arbetsmarknad, utbildning ochnäringsliv, Invånaran-av

till miljoner. Flerakommatalet sådan kan uppgå 3i region atten
samarbete medmöjligheter tillharområden Sverigei västra ett geo-

Norrlands kust-Områdengrafiskt närliggande områden ii Norge.
områdenBottenviken medutveckla samarbeteland kan i väs-över

Finland.tra
omställnings-allmänhet förGlesbygdsregioner iär utsattamer

storstadsregio-näringslivhar lika allsidigtproblem. De inte ett som
bl.a.den teknikenutredningen framhållit har inomSom nyanerna.

möjligheterna lokali-emellertid ökatkommunikationsområdet att
kommerutvecklingarbetsplatser till dessa regioner. Denna avsera
varierandemycketfortsätta. Andra harallt döma regioneratt att

utvecklingen.för den framtidaförutsättningar De investering-stora
öka möjligheternakan kommabl.a. ochi järnvägar vägar attarna

närliggandeknyta regioner.att samman
folkmängdenefterSkillnaderna de till småmellan ytan stora men

kan innebäraStockholmsregionenoch den tätbefolkaderegionerna
mellan fram-ökad polarisering och skapa regioner ispänningaren

tiden.

Befolkningsutveckling3 .2.1 0

tillmiljonerbefolkning ökade från år 1970Sveriges 8,1 personer
folkmängden tilluppgickmiljoner Vid årsskiftet8,3 1980. 199495
omkringminskade under fleramiljoner. Födelsetalen år 1980år8,8

Efter har dehälften 1980-talet.under andra år 1990stegmen av
växande antalnedminskat. Dödligheten har något. Ettåter gått

blir 80 år.överpersoner numera
Tenden-krafti mellan olikaInvandringen har hittills växlat år.t

hadeför utvandringen ökning. % invå-1970 5är aven svagsen
utanförföddautländskt medborgarskap och Sverige.%7 varnarna

från demedborgarna korntredjedelar de utländskaNärmare två av
europeiska länderfjärdedel frånnordiska länderna och drygt ut-en

med barnstannade kvaranför Norden. dessa i SverigeMånga av
återvände tilloch familj och blev medborgare. Andrasvenska sina
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l Årenursprungsländer. kring hade det svenska1970 näringslivet ett
behov arbetskraft och arbetslösheten Sverigei mycketstort av var

låg. denna detI situation mycket lätt för invandrarnavar att eta-
blera den svenska arbetsmarknaden.sig på

År hade fortfarande1980 omkring befolkningen% utländskt5 av
medborgarskap. Andelen utomeuropeiska medborgare de ickeav
svenska medborgarna hade från till drygtstigit %6 %.15 Samma
år antalet8 % föddainvånare utanför landet.i Sverigevar av

Under 1980-talet ökade invandringen från framför allt utomeu-
Årropeiska länder. befolkning1993 %6 Sveriges utländskavar av

medborgare, och födda utanför10 % tredjedelSverige. En deav
utländska medborgarna hade nordiskt medborgarskap och fjär-en
dedel medborgare europeiskt landi utanför Norden. Denettvar
höga arbetslösheten under de första 1990-talet haråren på innebu-

det har mycket förrit devarit invandrarnasvårt kommaatt attnya
arbetsmarknadenpå och etablera det svenskasig samhället.i In-ut

vandrarna söker utsträckning tillsig i de tätbefolkade områ-stor
dena, framför allt storstäderna. ofta efterDe kon-strävar näraen
takt med landsmän. Svårigheterna försina invandrare etableraatt

lmindre därsig på det allmänhet arbetstillfälleni ärorter ont om- -
höga. Samtidigt innebär koncentrationen linvandrareår till delav en

områden svenskar bor där väljer flytta. Följden blir oftaatt attsom
det framträder tydligast storstädernas förorteri några attav en- -

del stadsdelar blir invandrarområden och olika nationaliteteratt
väljer områden.sina

Kontakterna med det svenska samhället kan för många invand-
framför allt arbetslösa och hemarbetande bli mycket be-rare - -

gränsade. Ökar svårigheterna förDet dem naturligtpå sättatt ett
komma det svenska samhället.in i Under delen 1980-taletsenare av
och under 1990-talet har fler och fler utomeuropeiska medborgare
sökt tillsig kommer frånSverige. länder där förhållandenaDe avvi-
ker mycket från det svenska samhället.

Klyftorna mellan olika befolkningsgrupper gällerDet bådeväxer.
människor med svenskt och människor med utländskt ursprung.
Olikheterna utbildning deti försvårt förmångagör männis-unga,
kor sjuka ellervarit arbetslösa under längre period och försom en
invandrare arbete. beror bl.a.Det arbetstillfällenapåatt ett att
för dem med enbart grundskola eller har språksvårigheter blirsom
färre.

Polariseringen och samhället ökar. Skillnadernasegregeringen i
mellan olika bostadsområdenväxer även i Steget tilltätorterna. att

det bildas långt. del framförinte En alltärgetton grupper av yngre
avstånd från samhällets Benägenheten till våld spri-tar att tanormer.

der Samtidigtsig. ovilliga sökamånga skydd eller hjälpär frånatt
samhället. Våldet stigande utsträckning olikai inomaccepteras grup-
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och kriminellthos de våldsbenägnaökarTillgången på vapenper.
spridaUtvecklingen riskerarbelastade. sig.att

Sysselsättning3.2.1]

tillbaka legatsedansvenska arbetslösheten har påårDen än tremer
har minskat.arbetsmarknadenhög Rörlighetenmycket pånivå.en,å från ocharbetskraftsefterfråganden minskadeorsakEn är staten

Översyneri arbetsformernanäringslivet föreligger. pågår påsom av
sysselsättnings-och dehåll hos landsting kommuner inommånga

arbetsmetoderoch undervisning.områdena vård Nya ärintensiva
ochmedicinska framstegbl.a.följd de möjligheter nysomen av

teknik ger.
fleraövertidarbetslöshetsnivånden höga inomTrots är uttaget av

hållerskillnaderbranscher högt. belyser de påDet växaatti som
näringslivet ochsektorerfram mellan olika arbetstagargrupper, i
omfattning ocharbetarhar sysselsättning iregioner. De storsom

förmöjligheternaökarutveckla och bredare kompetens.kan Detny
saknararbete.eller sökadem behålla arbetet Denyttattatt som

utveckling harmed svårarearbete eller arbetar sektoreri attsvag
speciell kompe-arbetskraft medkunnandet.komplettera Brist på

samtidigtbranscher ochdelförekommer regioneritens som ar-en
hög.betslösheten är

överhettadschematiskt indelasArbetsmarknaden kan i export-en
heterogennäringslivssektor, ochorienterad tjänste-privatprivat en

sektor medmarknaden,svenskamed produktion för densektor en
och slut-snabb omstruktureringoffentlig tjänsteproduktion iärsom

sysselsattasektor med undersysselsatta, iligen ärpersoner somen
Arbets-arbetslösa.åtgärder ocharbetsmarknadspolitiska Öppet

riskfinnsunderlöshetstiderna har förlängts år. Det storensenare
arbetsmarknaden ökar.utslagningen fråndenatt permanenta

efter längreåterkomma till arbetsmarknadenSvårigheterna att en
arbetsmarknadspolitiskasysselsättningtid arbetslöshet eller åt-iav

ungdomar ochdelgärder kan mycket En t.ex.stora. grupper,vara
risk fårfinns betydandesärskiltinvandrare, Detär attutsatta. en
arbetsmark-förlorad kan etablera påsiggeneration inteen som

minskat dras-arbetskraften harAntalet tillhörnaden. personer som
tiskt sedan år 1990.

torde kunna ökaSysselsättningen och tillväxten inomsuccessivt
näringslivetbranscher. andra sektorerflera högteknologiska iInom

pågåendeföljdeller minskar sysselsättningenstagnerar avsom en
industriproduktionen.rationaliseringar och Deniautomatisering
följer omstruktureringendiversifiering och ökade kompetens som av

mindre andrariskerna blirnäringslivet Ökar sårbarheten, medan ii
avseenden.
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utbildadBristen på arbetskraft kommer sannolikt stiga inomatt
flera områden framtiden.i följd jämförelsevisDetta är atten av

väljer det naturvetenskapliga i gymnasieskolanunga programmet
och vidare till högregår utbildning deinom naturvetenskapliga och
tekniska områdena. språkkunskaperKraven på ökar. Spänningarna

arbetsmarknadenpå och mellan olikaväxer regioner.
ökaEtt antalet sysselsatta och minskasätt arbetslöshetenatt är

enligt bedömningarmångas begränsa arbetstiden. Förändring-att
skulle också kunna gälla fördelningen arbetstiden åretöverarna av

och veckan. omfattandeDet övertid flera branscheri äruttaget av
tecken dagenspå tillgängliga arbetstid fördelad.ojämtärett att

Uppfattningarna det faktiska utfallet allmän arbetstidsför-om av en
kortning emellertid.varierar Regeringen börjani år 1995attavser av
tillsätta utredning med uppgift dessa frågor.övervägaen att

Totalförsvarets3.3 hotbild framtideni

Totalförsvarets hotbild sikt det tidsperspektivpå tio års som sva--
kraven handlingsfrihetpå den svenskai totalförsvars-motrar

planeringen -innebär osäkerhet kommitännu större tillänen som
uttryck statsmakternas tidigarei bedömningar. Under delstoren av
efterkrigstiden har diskussionerna säkerhetspolitiskaSverigesom
risker första handi omfattat militära hot. redogörelseEn för den
säkerhetspolitiskt grundade inriktning riksdageni fast-stort som
ställde för totalförsvaret finns kapitelår 1992 Efter handi 2. har
emellertid allt bredare hotbild framträtt. kommerDennaen att vara
styrande långt fram tiden.i

bredare hotbildEn omfattar:
brett spektrumEtt andra hot de militära,änEJ rentav t.ex. mass-

flykt, sabotage,terrorism, internationell kriminalitet, miljö-
katastrofer, avbrott försöfnin medi viktiga förnödenheter el-olyckorförknien
ler komponenter pade med kärnenergi ellersamt
kärnvapen del dessa hot kan sådan karaktär deen av atten-hotar vitala svenska intressen;
Regionala konflikter hot internationellutgör säker-ett motsom
het och stabilitet sådana konflikter kan uppstå i Sverigesäven-närhet grundå etniska eller religiösa motsättningar ocht.ex.av
skillna den ekonomiskai utvecklingen mellan olika länder el-er
ler regioner;
Ett kunnaväpnat Sverige detta kommerangrepp mötaCl mot att-fortsätta huvudsyftet med totalförsvar.vårtgivetvis att vara

fredsfrämjandeI internationella deltaroperationer representanter
för både den militära och den civila delen totalförsvaret.av

Utredningen samhällets samlade dvs civila ochattanser resurser,
militära vid behov ska kunna vidin icke mili-sättas ävenresurser,
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Militär-de arbetenfrågor har ihot. övervägtsDessatära som
syfteforskningsanstalt bedrivit iochhögskolan Försvarets att ge

försvarsbeslut.för Deunderlagstatsmakterna övervägan-nästaett
ocksåbetydelsehararbetenför dessaskett närden inom ramensom

avseddaåtgärderförslag tilltill deställningskastatsmakterna attta
fram dettaläggerutredningen irisker och hotfredstidamöta som

betänkande.

beredskapsamhälletsFramtida krav på3.4

fredstidUtvecklingen3.4.1 i

och koncen-specialiseringfortsattinnebärutvecklingSamhällets en
detökasannolikt inter-kommerverksamheter. Dettatrering attav

be-fortsätterLikasåtransportberoendet.beroendet ochnationella
telekommu-utvecklingenfortsattahögt.hovet Denatt avvaraav

omfattningökade inomoch informationssystemensnikationerna
beroendet ileda tillkommerverksamhet ävenall attattsnart sagt

starkare.avseende blirdetta ännu
starkt bero-informationssamhälleOmställningen till ärett som

elförsörsörjningochfungerande datasystemkontinuerligtende av
kanavbrottavseenden.flerasårbarheten ökar Längreinnebär iatt

Utvecklingenenskilda.och förför företagkonsekvenserödesdigra
säk-byggamöjlighetertekniskaökadeemellertid ocksåinnebär att

allvarligaför störningarriskernaFörutsättningen är attsystem.rare
stadium.tidigt Kost-uppmärksammaskonsekvenser påoch deras ett

kommatordesäkerhet successivtinbyggdför sådannaderna atten
konsekvensernaEftersomsammanhang.minska mångai ett av-av

åtgärderökar, kommeromfattningbrott ökar när somsystemens
motiverade.välsäkerhetsådan att varager en

grunden för be-påfrestningarSamhällets förmåga motstå äratt
planeradedenvidtillgodosesSäkerhetskravenredskapen. måste ut-

bl.a.infrastrukturenkommande decennietbyggnaden under det av -
förväntadede investering-ochde elektroniska tvägarnamott -

riskermedsäkerhetsproblemenökadeanvändarledet. Deiarna -
kanuppgiftsinsamlingillegaldesinformation ellerför varasom-

uppmärk-ocksåbörinformationssystemendeförknippade med nya
sammas.

ökarfler och möj-blirtekniskatakt med de störreI systemenatt
ömsesidigt intevarandrade påverkar påligheterna sättett somatt

tillförlitligheten.förändrakanallvarligtavsikten ochhar varit som
Riskernasamhället.uppmärksammatalltmerhar har blivit iDetta

kommandedeundercentral frågaframtiden.sannoliktökar Eni
kanavbrottSådana in-dessaför avbrottriskerna iåren är system.
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träffa sambandi med allvarliga påfrestningar på härDetsystemen.
påverkar enligt utredningens uppfattning möjligheterna omgå-att
ende förhindra avbrott olika slag eller begränsa konsekven-av att
serna.

Strävandena vidta åtgärder påfrestningar olika slagatt mot av
minskar sårbarheten infrastrukturen.i Det viktigtär även att
överskottskapacitet löpande byggs in ochi andra lämp-systemen att
liga tilläggsåtgärder vidtas anslutning tilli utbyggnaderna. Närings-
livet har betydelse för samhällets förmåga klara olikastor att typer
påfrestningar. betydandeDen osäkerhet finns deni utvecklingsom
utredningen redovisat påverkar samhällets grundläggande förmåga

dessa.motståatt
internationellaDen specialiseringen och strävandena minskaatt

lagerhållningen har ökat känsligheten för störningar inom närings-
livet. Många produceras landetinom beroendeär im-varor som av
porterade insatsvaror. sådant produktionssystemEtt förutsätter att
världshandeln och de internationella fungerartransporterna
störningsfritt. inslagEtt samhällsutvecklingeni har bety-annat som
delse för utredningens överväganden strävandena efter storska-är
liga produktionsformer. Tendenserna till koncentration starkaär

bl.a. tillverkningsindustrin,inom transportverksamheten och energi-
sektorn.

Tekniska handelshinder högteknologiskainom områden kan ut-
betydande restriktion förgöra säkerställandet den försörj-en av

fordras.ning Betydande utbudetstörningar bl.a.i läkeme-som av
del har förekommit världshandeln.i Utbudet komponenterav som

avgörande för kommunikationssystemär och datorer har påver-
kats samband medi oroligheter flera håll världen.på Sådanai kom-

kan ha avgörande betydelse för hela skaponenter en att system
fungera. Länder där tillverkningen kan kraväger pårum genom
tillverkare hindra eller senarelägga exportleveranser.

Utvecklingen den demokratiska i Europa kanöstraav processen
komma lång tid och kräva medverkan med olika slagatt ta t.ex. av
stöd. kanDet gälla utbildning och kunskapsöverföring. Förmågan

hantera konflikter och skydda civilbefolkningen väsentligatt äratt
för ska kunna fortgå. bakgrundMot de betydandeatt processen av
miljörisker finns bl.a. deti tidigare Sovjetunionen och andraisom
länder finnsi detEuropa, risker föröstra miljökatastrofer di-vars
rekta eller indirekta effekter kan drabba Sverige. Riskmiljön dessai
områden sådan stödinsatser bl.a.är riskhanteringsområdetinomatt
kan angelägna.vara

svenskaDet samhället samhälle.är öppet Denna öppenhetett är
allt väsentligti kan medförapositiv blirSverige förattmen utsatt

terrorism, internationell brottslighet och andra hot. Politisk ochoro
långtgående samhällsförändringar deli världenvår lederav som
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ökar.händelser Be-för sådanariskentillframhållitutredningen att
kan kommaflyktingströmmaromfattandehanterakunnahovet attav

öka.att

hotbildensäkerhetspolitiska3.4.2 Den

denkapitelredovisat 2har iutredningen omspänner stats-Som av
hotbildenfastställdaförsvarsbeslutsperiodinnevarandeförmakterna

allvarli-och krig. Detsäkerhetspolitiska krisertänkbaraantalett
formiSverigehotet väpnat ettmot avett angreppgaste anses vara

land-ellerkust-skalaöverfall. istrategiskt överEtt stor enangrepp
förvarnings-efterförrändrabbakunnabedöms integräns enoss
kompletteraska hinnaperioddennaunderAvsiktenperiod. är att

påfrest-ochriskerTill denberedskapsförberedelser.våra grupp av
omvärldkrigockså i vårräknassyftarstatsmakterna påningar som

vidfordrasdetneutraltska kunnaSverigenär samt ensomvara -- omvärld.eller vårefter krig Sverigeåteruppbyggnad iett
ochsäkerheteninternationelladenhotarkonflikterRegionala som

civilamedhjälplämnabehöverinnebära Sverigekanstabiliteten att
berörtutredningen ihotbildbredaremilitäraoch Den somresurser.

styrandeframhållit,utredningenkommer,3.3avsnitt att varasom
tiden.framlångt i

kommerfredstida påfrestningarklaraförmågaSamhällets attatt
vidpåfrestningarklaramöjligheterna ävenavgörande för attvara

vidgadeför denkonflikteroch vid inomväpnat ramenett angrepp
hotbilden.

föranledakanspändasäkerhetspolitiskt situation ettDen som
medpåverkarberedskapsförberedelsernakompletteringbeslut avom

inledaskan kommautrikeshandeln. Störningarsannolikhet attstor
åtgärder,vidtarsamband med Sverigeellerredan iinnan t.ex.att

komplet-skaberedskapenfattat beslutharriksdageninnan attom
till-fallvanligainnebära i ärkanStörningarna att somvarorteras.

tillräckligaerhållaskan ilängreföretagför svenskagängliga inte
nödvän-blisannoliktpoffringar kommerBetydandevolymer. attu,

tidi-beredskapsförberedelserna. Detkompletteringdiga vid aven
dessaöka svå-beroendet komerinternationellabehandlade attgare
säkerstäl-åtgärdervidtaredan fredSamhället irigheter. måste som

kompletteraförmåganler att resurserna.
plane-omfattandeframhållit investeringar ärUtredningen har att

informations-framför alltinfrastruktur inomsamhälletsrade i -
utbygg-bedömerUtredningenkommunikationsområdena.och att

kom-kommande årenunder deinfrastruktursamhälletsnaden av
civilt ochmellanberoendetochsårbarhetsamhälletsökaattmer
bekämp-inledandedenkanförsvar. Vidmilitärt väpnatett angrepp
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riktasningen delar den svenska infrastrukturen.mot stora Enav
robust framtida infrastruktur kan avgörande förutsättningvara en
för totalförsvarets framtida förmåga. viktigtDet utbyggna-iär att
den säkerställa denna robusthet.

militärtekniskaDen utvecklingen kan händelsei väpnatettav
innebära hot civilbefolkningen uppkommer.angrepp, att motnya

hot kanDessa ellerutpressning påterrorangrepp, sättvara annat
inledningen tillutgöra Samhälletsväpnatett sammansätt-angrepp.

och uppbyggnadning kan innebära olika slag skydd ävenatt av
sådana hot byggasmåste in.mot

fårKommunerna omfattande uppgifter detinom civila för-mer
lagen civilt försvarnär träder kraft deni juli1svaret 1995.om

Uppgiften befolkningen centralvärna uppgift för detär civilaatt en
försvaret. tekniskaDen utvecklingen kan betyda uppgiftenatt att

och informera ska ökad uppmärksamhet.ägnasvarna
Samhällets förutsättningar lämna stöd till det militära försva-att

den andra det civila försvarets huvuduppgifter förändrasret av- -
kontinuerligt. Förändringarna i Försvarsmaktens struktur påverkar
också behovet stöd från samhället. Några exempel: tekniskaDenav
utvecklingen informationsområdetinom kan komma påverkaatt
möjligheterna lämna Ävenstöd och stödets inriktning. utveck-att
lingen inom transportområdet med specialutformade fordonmer-
och andra slag kommerutrustning sannolikt ändra förut-av att-

försättningarna Försvarsmakten kunna civilautnyttjaatt resurser.
Försvarsmakten kommer kvantitativt ställa lägre krav depåsett att
personella till förfogandestår för totalförsvaret,resurser som men
konkurrensen personal med särskild utbildning kvarstår.om

Inledningen kanväpnat våldsamt för-ettav antasangrepp ett
lopp och riktas direkt viktiga samhällsfunktioner. Sårbarhetenmot

dessa funktionerinom ökar den informationstekniskagenom ut-
vecklingen. deI några väpnade konflikter förekommitav som un-
der de har förberedelsernaåren och åtgärderna inlednings-isenaste
skedet väsentligi utsträckning syftar till påverka informationen.att

har fått konsekvenserDet för massmedierna och de moderna
informationssystemen. denStörningar tekniskai försörjningen har
också förekommit. Utvecklingen bl.a.inom massmedie- och
informationsområdena och energiförsörjningeninom ökar en an-
gripares möjligheter sprida desinformation och utföra sabo-att att

Förmågan upprätthålla viktiga funktioner kommertage. att mot
bakgrund den utveckling samhället genomgår ännuav störreatt en
betydelse framtiden.i

finnsDet likheter mellan de åtgärder samhälletstora måstesom
vidta vid och detväpnat behöver vidett görasangrepp som stora
olyckor eller allvarliga viktigastörningar samhällsfunktioneri fred.i



ocholyckorStoraKap

4 allvarliga störningar
scenarionsju-

Bakgrund4.1

uppdragUtredningens4.1

redogörelsen för di-framgåttska,och riskutredningenHot- avsom
fredstidarisker detochpåfrestningar ibl.a. analyserarektiven,

tillräckliga.beredskapsåtgärdernasamhället ärövervägasamt om
konsekven-och belysaantalbeskrivaUtredningen ska scenarionett

beredskapsåtgärdernadäreftersamhället ochför pröva omserna -
erfarenhetersamordnade ochområden tillräckligtolikapå är om

andrautsträckningområde kan inomfrån iutnyttjas större om-ett
råden.

konsekvensersamhällsfunktion kan på mångaStörningar i en
direktiven.vidaredepartementschefen Exem-framhåller iområden,

telekommunikatio-ochelförsörjningensådana områdenpel på är
distribu-ochproduktioneftersträvasstorskalighet iDen somnerna.

lagringtillverkning,videnstaka olyckorriskerna förökartion t.ex.
farligaoch ämnen.transport av

från bådehärröroch påfrestningarska riskerAnalysen somavse
förhållanden.och utländskasvenska

uppdragetUtredningens på4.1.2 syn

olika slag.riskerför påfrestningar ochSamhället mångaär utsatt av
framväxandefråga långsamtdetdel har den karaktärenEn äratt om

Förloppetinträffar plötsligt.andra på-skeendenoch långvariga -
frågakort tid. kanfall ofta baradessa Detgår i vara omensenare

redanalternativenbådaeller upprepade händelser,enstaka isom
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Ävenfrån början har mycket dramatisk karaktär. verkningarnaen
de plötsligt inträffade händelserna kan långvariga.givetvisav vara

framväxandeLångsamt skeenden

långsamt framväxande skeendena kanDe bestå eller orsaka t.ex.av
Stigande mellan olika samhälletspänningar elleriD grupper
allmänna sociala spänningar;
Förändringar eller grundläggande värderingariü normer som
strider ellervårt problemen;vårt pårättssystem sättmot att se
Växande problem med missbruk dro och allmäntu settav er en
ökande brottslighet, särskilt bland ung omar;
Ökande utbredning epidemiska eller andra allvarliga sjukdo-E av

ellermar;
Långsiktiga försämringar den eller miljön.i inreCI yttre

långsamt framväxande skeendenaDe kan tendenser detvara som
tid kunskaper eller uppkommer skildaDe påtar att grepp om.
och har ytligt olika karaktär. sker bottnarDet emeller-sätt sett som

tid flera exemplen besvärliga förhållandeni sociala ochi det kanav
det skälet finnas samband mellan dem. de långsamt fram-Omettav

växande skeendena får ordentligt fäste, kan det dröja länge innanett
motåtgärderna verkar effektivt.

ekonomiska konsekvenserna de långsamt framväxandeDe ske-av
endena kan bli de påverkar den allmännaså utvecklingen istora att
samhället. blir fallet kraven åtgärderDet och fordrarpå är storaom
mycket omfattande Förändringarna i många människorsresurser.
liv och välfärd kan bli genomgripande. långsamt framväx-Dessa
ande skeenden har detta fallit utanför för de övervägan-trots ramen
den utredningen den valtgjort scenarion. De svårighe-när storasom

det kan bli fråga bör hanteras andra sammanhang.iter som om

Plötsligt inträffade händelser

påfrestningar och riskerDe utredningen har till uppgift be-attsom
handla omfattar eller orsakas alltså händelser inträffar plöts-av som
ligt. kan olyckor eller allvarligaDet viktigastörningar istoravara
samhällsfunktioner vid enstaka eller upprepade tillfällen. Händel--

ska kunna beröra eller konsekvenser för alla slag verk-serna av
samheter myndigheter, företag eller enskildaorganisationer,som per-

bedriver. ska kunna drabba alla slagDe näringar ellersoner av
infrastrukturen.

Utredningen inledde valet med fastställascenarion antalatt ettav
gallerprinciper utredningen den har valtanvänt närett som- -

ämnesområden för grundläggande förutsättningscenariona. En för
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utredningensomfattasgaller skaenligt dettahändelse ar-att aven
det fredstidablir nödvändigt idet utnyttjabete är attatt resurser

åtgärder.extraordinärasamhället genom
händelsernafrånhar utredningenöverväganden utgåttsinaI att

börmedarbetetomfattas scenarionaska kunna orsa-varaavsom
omedelbara verkningar,medomständigheterkade t.ex.av

och skred;nederbördkyla, vind,bl.a.Skeenden i naturen,EI
den;eller hanteringentekniskFel iutrustningi avD

hanteringenellertekniska och administrativa iFel i system av
dem; och

berördirekt eller indirekt SverigeSäkerhetspolitiska kriserD som
verksamheter.eller sabotage mot

Även utredningenskan enligt meninginträffad händelseplötsligten
ocksåkanframväxande skeende. in-långsamt Detorsakas ettav

ändrar kara-plötsligtframväxande skeendeträffa långsamtatt ett
exemplen denför isjukdomallvarlig epidemiskkär. En att ta ett av-

betydligtspridakan börja sigöversikten dettainledande avsnitti -
epidemi frånocksåRisken finnstidigare. givetvissnabbare än att en

inträffad hän-plötsligtden blirsnabbttutvecklarbörjan såsig att en
delse.

verkningarnavalet påbaserat scenarionUtredningen har ävenav
naturligt knytasammanhangetdethändelserna. har varitDet i attav

räddningstjänstlagen 1986:1102begrepp använ-till de tre soman
andra ord kunnamedskahändelserder. ingår i scenarionaDe som

elleregendommänniskor eller iskadortillleder påsådana somvara
skadorinnebär mångaför människor påFöljdernamiljön. att per-

och hälsaför livfaran påinträffar ellerdödsfalläven attsoner --
emellertidkanmänniskorlång sikt hos Detkort eller många är stor.

människorbådehoshändelsen skaparräcka med ärstoratt somoro
förverkningarna männis-eller mångaberörda och andradirekt att

kanfråga egendomKonsekvensernakännbara.välfärd ikors är om
omfattandeavbrott eller åt-förlusterekonomiskastora genomvara

återställning.syftar tillgärder som
valetöverväganden vidhar slutligenUtredningen i sina scena-av

samhälletsnabbtfortplantar ifrån verkningarna sigutgåttrion att
Verkningarnageografiska områden.och breder ärsig över storaut

fårmänniskordrabbadelång tidockså kännbara under så storaatt
kännbartmiljö skadas Detegendom ochproblem eller på sätt.ettatt
skadebegränsandeskadeavhjälpande ocholika slagbehövs många av

sida.enskildasoch Demyndigheters,åtgärder från organisationers
begränsade.allmänhet Ge-materiellapersonella och iärresurserna

aktörerna.samordning mellangradfordrar högnomförandet aven
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Vad4.1.3 scenarioär ett

ska enligt utredningens uppfattningEtt scenario exempel påettvara
skeende. ska skildra händelseförloppDet många be-ett ett av som

döms kunna inträffa. Beskrivningen bakgrunden och orsakernaav
till händelserna behöver däremot grundadinte be-på någonvara
dömning vad sannolikt kommer hända. hellerDen inteärattav som

för utvecklingennågon område.inom scenariotsprognos
Utredningen vill med framför alltsina hurscenarion olikavisaatt

samhället myndigheter,i företagochorganisationer kanorgan - -
tänkas handla med de rättsliga förhållanden och andra förutsätt-

föreligger. Utredningenningar beskriver deltänkandeni sjusom ett
antal händelser får mycket konsekvenser för de flestasvåra be-som
rörda. Handlingen resulterar påfrestningar de flestai i scenarionasom
ligger för vad myndigheter, företag och enskildanära gränsen san-
nolikt skulle kunna klara av.

Utredningen har syfte illustrera belastningar ochi resursbehovatt
del beskrivningarnai omfattningen det sker ochangetten av av som

de åtgärder de olika aktörerna vidtar. siffror lagtsDe tillsom som
Ävengrund för förloppen godtyckligt valda. andra kvantiteterär

beskriver verksamhetens omfattning och inriktning skulle hasom
fyllt funktion i scenariona.en

Utredningens4.2 sju scenarion

Bakgrund4.2.1

Utredningen har med tillämpning de redovisade principerna valtav
olika försju illustrera påfrestningardescenarion och riskeratt som

kan förekomma fredstidadet samhället ochi det ankommer påsom
utredningen behandla. emellertidDet går med dessainte sjuatt att

täcka alla frågor förekommerscenarion utredningensinomsom ar-
betsområde.

problemEtt berör förhållandetscenariona inte mel-är t.ex.som
lan de säkerhetsfunktioner järnvägsinspektionen, luftfartsinspek--

och sjöfartsinspektionentionen -och de statliga verk försom svarar
verksamhet respektiveinom områden och de administrativt ärsom
infogade har den allmänna debatten,Det i efter Estonia-senast
katastrofen, framförts krav dessa funktioner helt skapå skiljasatt
från de statliga verken och föras myndigheti dent.ex. samman en av

haverikommissionStatens och riskutredningenHot-utgör.typ som
sådana förändringarorganisatoriska viktiga för utveck-ärattanser

lingen säkerhetsarbetet de berördainom områdena. Regeringenav
har uttalat bil.prop. 199495:100 den kommer7 överatt att se
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vidinspektionsverksamheternaförnuvarande organisationenden
Sjöfartsverket.ochLuftfartsverketBanverket,

händelseförloppentecknavaltframhålla attdenvillUtredningen att
perspektiv.myndigheternas Detmedtill delen äri scenariona största

bedömereller företagför offentligaföreträdareregel somorgansom
människorEnskildaåtgärder.genomförbeslut ochfattarläget, rea-

detsamhället in-konsekvenserna iscenarionai mot somavgerar
förordnamöjliga sigbästaemellertidsöker påträffar. sättMånga

andra.biståolikatilloch hjälpersjälva på sätt attgenom
Åtgärder frågadet i scenarionaomfattningden äri stora omsom

utsträck-och iutredningens organiserasenligt mening intekan stor
be-försorg.myndigheternas Detgenomförasning änannat genom

ochkostnadermedförverksamhetenalltframför på attstoraattror
dengällermyndighetsutövning. Detskermycket det är t.ex.somav

och sjuk-hälso-polisverksamhet,räddningstjänst,verksamhet ärsom
socialtjänst.vård och

får möjlig-självamänniskorenskildaangelägetgivetvisDet är att
översiktdenframgåråtgärder.för olika Som överheter att avsvara

och påfrest-hotinför risker,reaktionermänniskorsforskning om
hosfinns detkapitel mångautredningen redovisar 11iningar som
andra ochhjälpaförmågavilja och någotstark uträtta attatten -

detgällerarbete. iderasmyndigheterna Detunderlätta för i attatt
påfrestningarmedsambandarbetetpraktiskadet i tastora vara

människorenskildaden utgör.resurs som
drag4.2 ifortsättningenredogör avsnittUtredningen i storaav

sammanfatt-innehåller4.3innehålletför scenariona. Avsnitti en
skild-framkommerverksamheter iproblem olikade ining somav

till åtgärderförslagende viktigasteochhändelseförloppenringen av
med beskrivningdelbetänkandenframläggerutredningen i sjusom

övervägandendeldessa redovisningarfinns iscenariona. Det enav
nödvändigtdetutredningenkaraktärenden inteär ansettattsom av

huvudbetänkandet.dem här iåterge ävenatt
övergripande synpunkterredovisar 4.4Utredningen i avsnitt mer

datasyste-ochtelekommunikationernariskerna för störningar ipå
utredningenövervägandendekompletteraSyftet är att sommen.

verksamhetenolikamed defram arbetet scenarionahar itagit om
härbehandlar detUtredningen iområden.dessa bådainom sam-

åtgärderdekrig ochför avbrottriskernaockså imanhanget som
fortgå.ska kunnadriften dåvidtas förbehövakan att

hjälpsökandeochasyl-Massfiykt till Sverige4.2.2 av

händelseförlopptecknatdelscenarionharUtredningen i ett somtre
respektive 500 000200 OOOinnebär 50 OOO,Sverige tar emotatt
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Östersjön.asyl- eller hjälpsökande från länder andra sidanpå De
flesta kommer hit för hjälp har delscenarionai två gåttattsom av i

umbäranden med kyla ochigenom svåra hunger. del demEn stor av
allvarligt sjuka. handlar fallDet i mångaär smittsamma sjukdo-om

mar.
Svårigheterna börjar de händelseförloppen redani till sjöss.tre ute

fartyg kommerMånga oanmälda till svenska hamnar. Utredningen
beskriver skeendet land Gävle, Oskarshamnpå ochi Stockholm.

räcker för de lokala och regionala myndigheternaDet medinte nor-
mala Svårigheten hos kommunen,rutiner. landstinget ochär att po-
lisen snabbt i gång mottagningsorganisation registrerar deen som
asyl- eller hjälpsökande och ordnar med hälsokontroll, utspisning
och vila. Alla sedan komma vidare förläggningarmåste till plat-på

där de får möjligheter återhämta sig.attser
delscenariona har utformatsDe samverkan med företrädareitre

för framför allt Gävle, Oskarshamn och Stockholms kommuner,
Länsstyrelsen iStockholms län, Länsstyrelsen önköpings län,] Stock-i
holms läns landsting, invandrarverk, Rikspolisstyrelsen,Statens So-
cialstyrelsen och Försvarsmakten.

Utredningen har vidare arbetet med massflyktscenarioti använt
underlag har redovisats Projekt Krishantering underi ledningsom

amiral Stefenson. Företrädare för utredningen deltogBror fleraiav
de överläggningar ledningen för Projekt Krishantering underav som

hade med företrädare förvåren 1993 statliga myndigheter, kommu-
och landsting.ner

Utredningen har under delbetänkandetår 1993 i SOU 1993:89
Massflykt till asyl- och hjälpsökandeSverige redovisat deav tre
delscenariona. Betänkandet har remissbehandlats. Många remissin-

har framhållit beskrivningarna enligt deras uppfattningarstanser att
realistiska. har haft allvarligaIngen invändningarnågraär mot ut-

redningens bedömningar eller förslag.

omfattande4.2.3 avbrottEtt vattenförsörjningeni

Utredningen skildrar och analyserar konsekvenserna avbrott iettav
försörjningen med till hushåll, industrier, sjukhus, skolor ochvatten
andra viktiga förbrukare Stockholm och förortskommuner.flerai
Avbrottet följd omfattande sabotageär vattenverken ietten motav
Norsborg och Hushållenpå drabbas mycketLovön. allvarligt när g
det finns till matlagninginte och personlig hygien. Stora stör-vatten ;

5ningar flera viktigauppstår samhällsfunktioner:iäven Värme-
slås till delen Hälso-och sjukvården och äldre-störstasystemen ut. 1fungerar äldre människor blirinte. Många mycketomsorgen oro- i

liga det sker. flesta företagen området framförDe i alltav som -
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verk-fortsättalivsmedelsindustrier kanoch sininterestauranger -
samhet.

myndigheterna hante-de lokala och regionalahurvisarScenariot
hurledningsfunktioner devilka organiserar,problemen somrar -
all-informerartill och hur demedförsörjningen gårreservvatten

ledningsproblemendelmyndigheter.mänheten och andra En stor av
samordning mellan kommu-utredningen behovetfokuserar på av

Stockholms-regionen.inerna
för Stock-samverkan med företrädarehar utarbetats iScenariot

Livsmedels-ochKommunalförbundetholm NorrvattenVatten AB,
ocksåunderlag har lämnatsSynpunkter och Läns-verket. annat av

andra kommu-räddningstjänsten ochstyrelsen Stockholms län,i
polis-Rikspolisstyrelsen,Stockholms stad,nala förvaltningar i

Försvarsmakten.Socialstyrelsen ochmyndigheten Stockholm,i
utred-och de åtgärderredogörelse för händelseförloppetEn som

Staden pådelbetänkandetföreslår finns 1995i21SOUiningen
vattnet utan vatten.

elförsörjningenavbrott4.2.4 Långvariga i

detolika delscenarion.omfattarBeskrivningen och analysen Itre
ochstark kylamycket kraftig svårförsta fallet drabbar storm,en

hela distributionsnätet Sverige. För-isbildning iså västragott som
delarområde omfattarmed elenergi slås isörjningen storaut ett som

Älvsborgs Skaraborgs län.ochHallands,Göteborgs och Bohus,av
allvarligt ochskadaseldistributionenkänsliga knutpunkter iMånga

fått tillbakahela området hardröjer flera veckordet innan ström-
konsekven-detaljeratbeskriverhelt och hållet. Utredningen mermen

Göteborgs,företagmyndigheter ochför människor, iserna
Stenungsunds kommuner.och Vara

högspän-omfattande skadordet andra delscenariot uppstårI
nedre Norrland.till följd sabotage iningsnätet stamnätetett motav

från till södrahindrar överföringenSkadorna Sverige.av norra
återkommandeveckorsöder Dalälven drabbas underOmrådet om av

Utredningen beskrivereller kortare avbrott elförsörjningen.längre i
myndighe-för människor,detta delscenario konsekvensernaiäven

kommuner.Göteborgs, Stenungsunds ochoch företag Varaiter
för elförsörj-konsekvensernatredje delscenariot ivisarDet stort

kärnkraftreaktorerställaelproducenterna niomåsteningen avom
månader. Utredningenoch fyraunder tid mellanvarierar tvåen som

for-den avställningbehandlar följderna för elkraftbalansen somav
för elproduktionen.dras återverkningarna kostnadernabl.a. på-

problemdedelscenariona illustrerarDe sammantaget storatre som
eller tillräckligt medelförbrukarna inför de fårinte någonstår när
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vilka beslut myndigheterna fatta förström, måste minska verk-att
och till del kraftproducenternasningarna svårigheter återställaen att

kapaciteten produktions-i eller distributionsnät råkat förett utsom
mycket omfattande skador eller andra störningar.

har utformatsScenariot samverkan med företrädarei för bl.a.
Svensk Elberedskap GöteborgAB, kommunalaEnergi förvalt-AB,

Göteborgs,ningar Stenungsunds ochi kommunerVara före-samt
trädare för industrin Synpunkteri Sverige. ochvästra under-annat
lag har lämnats bl.a. Affärsverket Svenska kraftnät, Rikspolissty-av
relsen, lokala polismyndigheten Socialstyrelsen och Försvarsmakten.

Händelseförloppet och de åtgärder utredningen föreslår fram-som
delbetänkandetgår SOU 1995:20 Utan Sverige.stannarav

Nedfall radioaktiva4.2.5 iämnen ettav
jordbruksomrâde

Utredningen har inriktat de problem förscenariot på jordbruket som
sannolikt skulle bli följden vid nedfall radioaktiva äm-ett stort av

del Skåne. Orsakenien till nedfallet allvarlig olyckaärstornen av en
kärnkraftverk utanföri radioaktivaSverige. De kommerämnenaett

med sydostliga vindar den svenska kusten ochöver nedtvättas
kraftigt Nedfallsområdet sträcker från traktensig Sim-ettav regn. av

rishamn Eslöv. Både Kristianstads och Malmöhus länmot ärupp
drabbade. Länsstyrelserna de båda läneni enligtingriper skyl-sina
digheter räddningstjänstlageni 1986:1102.

Nedfallet inträffar börjani jordbrukarnajuni har börjatnärav -eller ska börjajust slå den första slåttervallen. harDe ingetatt-
foder till djuren kvar från förra bedömaåret. Det svårt deär att om
radioaktiva slagit grödorna och hur mölkproduktionenämnena ut
påverkas. jordbrukarna beroende myndigheternas analyser.är av
Mätningarna strålningen och genomgången de erhållna vär-av av
dena emellertid tid. gäller för myndigheternaDet och jordbru-tar
karna bedöma vilka saneringsåtgärder kommer fordras.att attsom

har utformatsScenariot samverkan med företrädarei för bl.a.
Strälskyddsinstitutet, Räddningsverket, Livsmedelsverket, jordbruks-
verket och Länsstyrelsen Malmöhus län. Synpunkteri och annat un-
derlag har lämnats företrädare för Länsstyrelsen i Kristianstadsav
län, Försvarsmakten, kommuner det berörda omrâdet,i jordbrukets

och livsmedelsindustrinorganisationer Skåne olika forsknings-i samt
jordbruketsinstitutioner område.inom

Händelseförloppet och de åtgärder utredningen föreslårsom re-
dovisas delbetänkandeti RadioaktivaSOU 1995:22 slårämnen ut
jordbruk Skåne.i
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högteknologiskatillförselnAvbrott i4.2.6 varorav

kom-viktigaavbrotthur långvarigt i importenvisarScenariot ett av
påverkar hante-ADB-användarnas utrustningingår iponenter som

flygtrafiken ochsamhället,bl.a. betalningarna iringen varu-av
naturkatastrofmedHändelseförloppet börjar i Ja-distributionen. en

ochbortfall produktionenomfattandeleder till iDet ett expor-pan.
från detta land.och komponenterbl.a elektroniska apparaterten av

mycketblirglobala ekonominden så småningomStörningarna i stora.
alla företagsnabbtelektronikmaterieldrabbar bristen påSverigeI

innehållerandra produkterochtillverkar teleutrustning somsom
underhålla datasystemenbliroch reglerutrustning. svårtDet attstyr-

Efter tid har störningarnaproduktion och administration.inom en
och deindustriproduktionall itill inskränkningarlett såi gott som

samhällsfunktioner.flesta
ÖCB förmed företrädaresamarbetehar utarbetats iScenariot av

användareochproducenter datorutrustning någrabl.a. storaavav
ADB-system.

övervägandenoch dehändelseförloppetförredogörelseEn som
pådelbetänkandet Brist1995:23finns SOUutredningen igjort

elektronikkomponenter.

frånammoniakUtsläpp4.2.7 enav

järnvägstankvagn
Uppsalastumfylld järnvägstankvagn C Denpå rämnar.En ammo-

delarsnabbtmycketniak når i scenariotströmmar storaut avsom
människordrabbar fleraUppsala. Gasutsläppeti tusencentrum som

andra fårdöroch svårarebefinner Mångapåsig torg.ute gator -
skildrarhändelseförloppet svå-skador. Beskrivningeneller lättare av

problem hälso-och deinformera allmänhetenochrigheterna att varna
hinnerhand alladen ska intesjukvårdenoch närmöter ta om som

kännerdirekt drabbadesäkerhet eller intesig i ärsätta enmensom
mycket stark oro.

räddnings-företrädare förmedutformats samverkanhar iScenariot
Uppsalakommun,Uppsalastadsbyggnadskontoretoch itjänsten

Banverket, ochlän,UppsalaLänsstyrelsen FOA,läns landsting, i
bl.a.underlag har lämnatsochAlarm. SynpunkterSOS annat av

Försvarsmakten.ochSocialstyrelsenRikspolisstyrelsen,
analys utred-och denhändelseförloppetredogörelse förEn som

Gasmolndelbetänkandet 1995:24framgår SOUningen gjort av
Uppsala.lamslår

medsamarbetestuderade utredningen Läns-inledande skede iI ett
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styrelsen Göteborgs och Bohus läni räddningstjänsten, hälso-samt
och sjukvården och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Göteborg

konsekvenserna tänkt klorgasutsläppäven Göteborgsi hamn.ettav

4.2.8 Stora Dalälvenöversvämningar i

skaScenariot skildra konsekvenserna mycket kraftig vårflod iav en
Österdalälvens och Västerdalälvens detta följerPåvattensystem. en
rad skyfallsliknande under delar Vatten-storaregn av sommaren.

undernivån stiger och kulmineraraugusti vecka in i september.en
bryter detVattenmassorna skedet kraftverksdammeni igenom vid

Trängslet. baraMagasinet på kolossalanågratöms timmar. Det flö-
det Älvdalennedströms dammen orsakar mycket skador i ochstora
Mora.

Översvämningarna orsakar skador bostäder,på industrier,stora
jordbruk och samhällsservice tiotal kommuneri län.i långEnett tre
rad myndigheter central, regional och lokalpå förnivå griper in att

den akuta fasen rädda elleri hjälpa till rädda människor,att egen-
dom och miljö. framgår ocksåDet vilkascenariot åtgärderav som
myndigheter och enskilda vidtar för och långtså möjligtatt sanera
återställa anläggningar har blivit förstörda vattenmassorna.som av

Beskrivningen illustrerar bl.a. de svårigheter kommuner ochsom
länsstyrelser de ska bedöma vilka åtgärdermöter när rädd-ärsom

och vilkaningstjänst det. Bedömningeninte har betydelseärsom
bl.a för bestämmandet de skyldigheter begränsa skadornaattav som
myndigheterna har och vilka åtgärder egendomsägarna självasom
får vidta.

utformasScenariot samverkan med företrädarei för länsstyrel-
de berörda länen och Vägverket.i Synpunkter ochserna annat un-

derlag lämnas bl.a. kommuner området, Rikspolisstyrel-SMHI,iav
Försvarsmakten, Socialstyrelsen och Dalälvens Vattenreglerings-sen,

företag.
Händelseförloppet och de överväganden scenariotsom ger un-

derlag för kommer framgå delbetänkandet Störtflod Daläl-iatt av
Arbetet med detta betänkande kommer slutföras under vå-ven. att

1995.ren
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och utredningensProblemen i scenariona4.3

förslag till åtgärder
åtgärderFörebyggande4.3.1

Problemen

förebyggande åtgärderna.för säkerhetsarbete deGrunden allt Detär
vidta ågärderankommer den för verksamhet såpå attensom svarar

orsaka skadorolycka verksamheten kaneller störning iatt somen
inträffar eller ska-egendom eller miljönmänniskor och i intepå att

inträffar begränsadehändelsen ändå blirdorna möj-så somom --
och enskildaolika verksamhetsområdenligt. Mycket har skett inom

för olyckor ochsyfte minska riskenverksamheter under åren i att
konsekvenserna dem.och begränsa Dettastörningar äratt enav

företag och andra verksam-ständigt pågående inom mångasträvan
regional eller lokal harantal myndigheter central,heter. nivåpåEtt

ellerutvecklingsarbete, föreskrifter, tillsyntill uppgift in-att genom
orsaka skador eller begränsaformation förebygga händelser kansom

verkningarna dem.av
klargörasyftar första hand tillUtredningens scenarion inte i att

händelserna ellerför förebyggavad skulle ha kunnat göras attsom
blev fallet.skulle ha blivit lindrigareför verkningarna änatt som

emellertidregelsystemen och förloppenBeskrivningarna ivisarav
syfte förebygga olyckor ochfall åtgärder har tillflera på attsom

andra händelser.
massflyktscenariot framhåller utredningenexempel: iNågra I ett

till dessa hörhändelseförloppen antal Sverigestateratt ettav --
kyla brist förnö-med medicin de bl.a. ochhjälper till och påimat av

emellertiddrabbade områdena. Problemendenheter Detär stora.
antal människoralla behöver hjälp. Ettgår inte nå stortatt som

för Producen-slut till andra länder överleva.tilltvingas sig attta
framgår elavbrottsscena-distributörerna har,ochterna som avav

fungeraförsörjningen med skaåtskilligt förriot, gjort ström ävenatt
påfrestningar. finns allmäntden blir för Detnär settutsatt stora

mycket kapacitet s.k. redundans går-i Det t.ex. attextra systemet.-
distributionsområden.mellan olika produktions- ochkoppla om

vindarstolpar och ledningarstabilaSträvan stårär emotatt som
blåseroch och ledningsgatorna blir breda trådsåatt att som om-

eller ned hindrar distributionen.kull mångainte Påtyngsgrenar som
saltavlagringarplatser där ledningar och ställverk riskerar att stora

distributörerna för automatisk spolning.har installerat utrustning
har allmänhetför allmänna vattenanläggningar iDe som svarar

distribution. Sannolik-tekniskt mycket robust produktion ochsett
för vattenproduktionen bedömsheten tekniskt fel ska lamslåatt ett



sju scenarionUtredningens

heller sannolikt det felgreppmycket liten. Det inteär att genomsom
försumlighet från personalen ska skadoreller såuppstå storaannan

medföra. finnslångvarigt totalavbrott kommer deDet iett attsom
ledningarflesta kommuner reservvattentäkter och det möj-görsom

ordna med dubbelmatning.ligt att
Stockholm utredningens avbrotti scenarioVatten iettsom om-

omfattande sabotagevattenförsörjningen blir för inutsatt ett tar-
sammanlagdafrån Mälaren. vattenverkens kapacitetråvatten De tre

fall.förbrukningen vanliga verkendubbelt Omisåär ettstor avsom
normal försörjning meddrift, ska ändåi vattentas stort settenur

delVattentrycket sjunker möjligen områden.kunna ske. något i en
vattenförsörjningen kunnaMed vattenverk avstängda skatvå upp-
allra flesta förbrukarnarätthållas begränsad kommernivå. Depå en

emellertid de bor deha Sannolikt blir på överstaatt vatten. som
längrehöghusen hämta nedplanen i många itvungna att vattenav

belägna områden kommer möjligenbyggnaderna. Enstaka högt att
helt utan vatten.vara j

säkerhetsarbetekärnkraftverken bedriversvenska lDe ett som
nedfallkontrolleras myndigheterna.mycket Detnoggrant avav ra-

drabbar Skåne fördioaktiva svårtscenariot ii ärämnen osssom
förhindra olyckan, utredningensi scenario, in-Sverige att somom jradioaktivautomlands och vindarna för deträffar inämnena över

har möjligheter samarbetesvenska kusten. medIAEA iGenom att
för säkerheten vid kärntekniskaandra länder öka förutsättningarna

samtliga medlemsländer. Riktade svenskaanläggningar insatser inomi
Ryssland syftarkärnkraftverken de baltiska länderna och tilli att

närhetför utsläpp från anläggningar ochminska riskerna i vår att
inträffar.omfattningen utsläpp eventuelltbegränsa de somav

konsekvenserna det svenska samhälletskildrar iscenarioDet som
elektronikkomponenter hur viktigtvid allvarlig brist detvisarpåen

inför bristsituation finns bered-det förebyggande syfteiär att etten
bara krig också vid denskapslager kan användas inte i utan typsom

Uppbyggnadenfredstida händelser illustrerar.scenariotav som av
får emellertid de andra åtgärdersådant lager gårvägas motett som

Utredningen beskrivervidta bristen har börjat uppstå. inäratt av-
skadebegränsande åtgärder kan bli frågade detsnitt 4.3.9 som om.

Utredningens slutsatser

undvika alla olyckor eller allvarligaDet går inte störningar iatt
frågasamhällsfunktionerna. fall det ekonomisk hurmångaI är en

långt det förebyggande arbetet kan drivas. Ambitionerna all-i lär
mänhet grundade bedömningarna risker ochpå avvägningar i av lkonsekvenser, kostnaderna de praktiska förutsättningarna.samt

tillsynsmyndigheterAnläggningsägare och har mycket bådegjort
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för olyckor och allvarliga viktigastörningar samhällsfunktioneriatt
ska inträffa och förinte begränsa omfattningen de ändå in-att om

träffar. kan emellertidMer efter hand det finns tekniska,göras som
organisatoriska och ekonomiska förutsättningar. ofta frågaDet är en

speciella föråtgärder slag verksamhetvarje eller för varjeom av en-
skild anläggning. utredningensDet inte uppgift föreslåår sådanaatt
åtgärder. sker bäst medDetta skyldigheter och for-isamma samma

hittills grundat för denpå driver verk-ettmer som ansvar som en-4i samhet vad kräversituationen och med tillsyngöra och andraatt
åtgärder från olika myndigheters sida.i

i utredningenPå ankommer det däremot generella ad-övervägaatt
metoderministrativa de myndigheter påverkargör för-attsom som

förutsättningarna verksamhet lokaliseringen eller utform-; t.ex.en -
i anläggningningen kommer uppföras ellerav atten ny som en som

ska förändras hänsyn till kraven säkerhet.på Utredningenl tar an--
mycket kan åstadkommas det sammanhangeti ökadattser genom enl

samverkan mellan dem driver verksamheter också mellanl som men
olika myndigheter och mellan myndigheterna och dem driversom-
verksamheter. Utredningen återkommer till dessa frågor kapiteli 7

säkerhetskrav samhällsplaneringeni och kapiteli åtgärder8om om
kemikalieolyckor och olyckor med farligt gods.mot
grundläggande förutsättningEn för det ska kunna vidtas före-att

byggande åtgärder det finns uppfattning riskernaär iatt en stortom
för allvarliga samhällsfunktionerna.störningar i Utredningen utgår
från de myndigheter och andra olikapå harnivåeratt ettorgan som

för bedömningar utvecklingen skilda områdeninomansvar av geo--
grafiskt och sektoriellt har aktuella analyser de risker eller hotav-

kan förekomma. gäller LivsmedelsverketDet inomt.ex.som vatten-
området, ÖCBNUTEK energiområdetinom i det gällernärstort,
försörjningen med elektronikkomponenter, den myndighet som en-
ligt Ellagstiftningsutredningens förslag ska för elberedskapensvara

länsstyrelserna och kommunerna. naturligt deDet under-samt är att
andra de förändringarrättar inträffar riskbildeni såorgan om som

dessa kan vidta förebyggande eller förbereda skadeavhjälpandeatt
åtgärder.

En grundläggande förutsättning för säkerhetsarbeteannan ett av
det slag utredningen syftar detpå olika verksamheter finnsiär att
teoretiska och praktiska kunskaper risker och han-sättet attom om

dem. Många olyckor och allvarliga inträf-störningartera stora som
fat de decennierna förlisningen fartyget Estoniasenaste senast av- -

detvisar ofta brister deti avseendet. behövs forskningDetatt som
ökar kunskaperna. handlar bådeDet åtgärder olika verk-inomom
samhetsområden och arbeten mellantvärs över gränsernaom
områdena och för flera. denär punktenPåsom gemensamma senare
kan det gälla forskning människans beteende påfrestandei situa-om
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finnsoch flyget detkärnenergiverksamhetenbl.a.Inomtioner. meto-
säkerhetsfrågorna,hanteringför grundligder och organisation aven

andraförekommer. områdenanalyserna de riskerbl.a. Inomsomav
kapitel till de kravåterkommerUtredningendet i 11är sämre. som

skydd och säkerhet.områdetställas forskningbör på inom

Räddningstjänst4.3.2

Problemen

Ledning räddningstjänstenav

ochnedfallet radioaktiva explosio-Två scenariona ämnenavav -
renodlademed ammoniak beskriver rädd-tankvagninen en -
förloppet sådantöversvämningsscenariotningstjänstsituationer. I är

åtgärderna blir räddningstjänst.mycket del Det inne-storatt en av
verksamhet sker enligtdel myndigheternasomfattandebär att en av

svårigheterräddningstjänstlagenbestämmelserna 1986:1102. Dei
omfattning ochallt med händelsernas dethar framföruppstårsom

koordineringfordrasbehovet Detgöra.attstora en avav resurser
ledningvidtar.rad olika påalla de åtgärder Kravetorgan avsom en

verksamheten är stora.
för den ledningbefogenheter för deochAnsvar svararorgan som

lagstiftningen. problemklargjordafordras tydligt Deiär somsom
räddningsinsatsermedhar framför alltuppkommer göra attatt av

inträffar sällan.frågaomfattning det såden i scenarionaärsom om
de slagkrävandeska ledning situationeriMånga utöva ut-avsom

praktiska erfarenheter fallahar ellerredningen beskriver inga att
tillbaka på.

lokala ochRäddningsverket och de regionalaankommer påDet
och länsstyrelsernaför ledning kommunernaorganen som svarar --

fungerar. utbildningledningsorganisationentill bl.a. Denatt attse
krävande bestårmycketoch sikte situationerpåövning tar avsom

regionala Pla-grund- och fortbildning ochmed övningar.ett system
lände regionala på varjegårneringen övningarna övarut att enav

kanfjärde Vid dessa antingenår. övningargång vart som vara-
för hela räddningsorganisationen fårstabsövningar eller övningar -

tillfälle praktiseraleda räddningstjänsten kun-de ska sinaattsom
skaper.

delarolika slag förligger utbildningMellan övningarna avav per-
räddningstjänst-hör den s.k. högresonalen. Till denna utbildning

syfte åstadkomma detkursen har tillkommit iHRK. Kursen att
både den statliga och denkunnande behövs för ledning inomsom

Tyngdpunkten liggerkommunala räddningstjänsten. på
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Samverkan mellan olika myndigheter och andraCI organ;
Information; ochD
Stabstjänstens roll och funktion.u

vänder till ledningspersonalHRK sig hos räddningsorganen samt
hos samverkande centrala, regionala och lokala myndigheter och
andra -framför allt polisen, sjukvårdshuvudmännen och SOS-organ
Alarm. ska kunskapsinlärningKursen och spel elevernagenom ge
förmåga leda eller delta ledningsarbete vidi räddningsinsatser iatt
samband med olyckor. Utbildningen veckovis underpågårstora sam-
manlagt veckor. Förberedelser och självstudier underägersex rum
tiden mellan de kursveckorna. tjugotal elever deltarEtt varjesex

kurserna. Räddningsverketgång i har hittills regel genomförtsom
kursertvå år.per

finns ocksåDet länen medi regionalaett systemnumera sam-
verkanskurser räddningstjänsti kurser harRSK. Dessa utvecklats

Räddningsverket samarbete med antal länsstyrelseri ochettav an-
dra myndigheter. Syftet falldessai utveckla förmågan tillär även att
samarbete kunskaperna informationens och stabsarbetetssamt om
betydelse. Utbildningen sker under ledning tidigare HRK-eleverav

länsstyrelserna, deninom kommunala räddningstjänsten, polisen och
hälso- och sjukvården. Innehållet utbildningen huvudsaki det-iär

kurstiden kortare.i HRK, de spel ochIärsamma som men grupp-
arbeten ligger tonvikten naturliga skäl riskernaäger påsom rum av

det länet. Avsikteni de deltar de regionala kursernaiär attegna som
ska kunnai leda lokalt anordnade kurser ochnästa övningar,steg

kommer förberedelse för verksamheten inomattsom vara en
befolkningsskydd och räddningstjänst krig den tidigare civil-i
försvarsutbildningen.

Enligt den utbildningen Räddningsverketsinomöversyn av an-
svarsområde verket har Räddningstjänstens utbildninggjort isom
framtiden, Rapport avsikten förändra1994 inte antaletär att cen-
tralt anordnade kurser. Strävanden finns däremot utöka kursernasatt
längd. ska det förDet möjligt deltagarna tillvara erfaren-göra att ta
heter från händelser nyligen inträffat, behandla nyheter inomsom
området fördjupaoch delgenomgången problem. Avsikten ärav en

tyngdpunkten utbildningen tilli antalet deltagare fort-iatt sett- -
skasättningen ligga de regionalapå samverkanskurserna RSK.sett

detta talar framförFör allt kostnaderna elev blir lägre ochatt attper
betydligt fler får utbildninggenomgå antalet centralt anord-än om
nade kurser hade ökat. fördelEn de tillsammansär attannan som
ska genomföra ledningsarbetet får tillfälle förberedaatt gemensamt

Enligt Räddningsverketssig. bedömning behovet regionala12-15är
kurser år.per

Övningar och spel vidinsatser olyckor och andrastorasom avser
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Försvarshögskolans s.k. huvud-förekommer också vidpåfrestningar
Socialstyrelsens ledningsläkarutbildning.kurser och i

befogenheter förtydligt ledningsansvar och tillräckliga denEtt som
vidta åtgärder andras verksamhetledning griper in iutövar att som

uppfylldaräddningstjänstlagens kriterier och detfinns alltsåärnär
Utredningen de centrala,fråga olyckor. regionalaär attom anser

myndigheterna det redovisade föroch lokala systemet ut-genom
förberedelserna för ledningbildning och har inriktatövning av

ändamålsenligträddningstjänsten vid olyckor Vidpå sätt.stora ett
samhällsfunktionerde allvarliga viktiga utredningenstörningar i som

flera olika myndigheter skyldigabehandlar i scenariona är attav
emellertidåtgärder sektorer. har förvidta inom sina Ingen ett ansvar

hellerallmänhet behövs och befo-den koordinering inte någraisom
Utredningenmed form ledning.genheter någoningripa itaratt av

åtgärderna vid allvarligakapitel dessa frågor styrning5 upp om av
viktiga samhällsfunktioner.istörningar

föreslår och de ledningUtredningen den utbildning Övningar iatt
olyckor utredningen här översikt-räddningstjänst vid stora somav

vid allvarligaligt har beskrivit ska omfatta störningarinsatser iäven
förhållandena både fredsamhällsfunktioner och ochviktiga iavse

krig.

Räddningstjänstens ansvar

utredningende allvarliga be-Räddningstjänsten störningariär som
framkal-vid de olyckorskriver skyldig störningarnaingripaatt som

förloppetgäller händelselar. Räddningstjänstens inom ienansvar
Räddningstjänstensoch begränsat till denna händelse. insat-ärstort

och vattenavbrottsscenarionavid de olyckor inträffar el-i ärsomser
detlätta kan iSvårare Översvämnings-avgränsa. attatt vara som

har skyldighetbestämma räddningstjänsten in-scenariot när atten
gripa.

kriterier för vadräddningstjänstlagens skaTillämpningen somav
fordrar bedömningar slag räddnings-räddningstjänst ettav somvara
ofta dessaföreträdare Frågan i situationermåstetjänstens göra. är

till byggnader eller andra anläggningar har möjligheternär ägare att
hindra skadorna egendom. det gällersjälva eller begränsa på sin Om

praktiken aldrigrädda människoliv uppkommer tvekannågoniatt
hotad. Utredningen harknappast heller miljön inär är rapporten-

synpunkterDalälven redovisat sina påöversvämningarna i om-om
Enligt utredningensfattningen räddningstjänstens meningansvar.av

för flexibilitet tillämpningen. Utredningenfinns det iutrymme ser
räddningstjänstlagenskäl ytterligare preciseringar iinga att genom

mindre gradförtydliga räddningstjänstens eller -i ännu attansvar -
lutöka detta ansvar.
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fråga utredningen behandlar i scenariotEn översväm-omsom
Dalälven hur lång tid räddningstjänsten har efterningarna i är ett

åtgärder vidtagnadammgenombrott längre ned iinnan måste vara
vattendragen. Enligt bedömningar grundadei scenariot, påärsom
uppfattningar företrädare för del berörda myndighe-desom en av

tiotal efterhar, kommer det dröja timmar ettterna att ett genom-
Trängslet flodvågen Andra uppgifterbrott nåri innan Mora. som

framkommit utredningens arbete emellertid det skullehar i visar att
fortare. skullebetydligt Myndigheterna enligt dessai Mora upp-

genomföragifter ha för deninte två å på sigtimmarän tre att ut-mer
bortförselmänniskor och egendom nödvän-rymning ärav somav

dig. Enligt utredningens det nödvändigt Länsstyrelsenmening är att
och de lokala myndigheter och andra berörda denär motorgan som

Ös-bakgrunden planer för vid dammbrottsina insatser iöver ettser
terdalälven. Dammsäkerhetsutredningen kommerK 1994:06 en-

uppgift behandla frågor betänkande.ligt detta slag i sittatt av

Hälso- och sjukvård4.3.3

Problemen

Hälso- och sjukvården får de flesta utredningens mycketi scenarionav
fall händelseförloppenproblem. berorDet i några på utsät-stora att

människor för påfrestningar fordrar med sjuk-insatserter storasom
vårdspersonal. massflyktscenariot blir uppgifterna lokalt krä-I så
vande flera platser kollapsa.organisationen på Detär näraatt att

antalet kommer till dettapatienter Sverige i scenario görstora som
sjukvårdshuvudmännen får mycket desvårt invånarnaatt att ge egna

den vård dessa behöver. kommer be-Många operationer attsom
höva skjutas framtiden. Risken vårdbehovpå inte sinaatt egna
tillgodosedda skapar hos svenskar. Utredningenmångastoren oro
framhåller analysen massflyktscenariot denna kani attav oro vara

hot del fårmänniskor vård.påstörre än väntaett att en
de asyl- och hjälpsökande har utredningensMånga i scenarionav
sjukdomar förskonade frånsmittsamma ellervarittypav en som

har begränsade erfarenheter landet. sjukdomar bliri Smittsammaav
också följden avbrotten el- och vattenförsörjningeni scenariona iom
och Med den brist ochöversvämningarna. på värmevattenrent som
uppkommer dessa det för de flestai scenarion går klara deninte att
personliga hygienen. kan inledningsskedet svårigheter,Det i uppstå

den personal för vården dem har smittsammaom som svarar av som
sjukdomar tidigare har haft sådana arbetsuppgifter. flestainte De

fallhar begränsade erfarenheter epidemier skala.i varje i storav
utflöde omfattningammoniak denEtt utredningen skild-iav som

leder snabbt till masskadesituation.i scenariona Hälso-ettrar av en
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och sjukvården kommer det fallethär mycketiäven svårtatt att ta
hand alla medicinskt riktigt gäller framförpå Det allt detsätt.ettom

antal människor har mycket allvarliga skador.stora som
flera förändras ocksåI själva förutsättningarnascenariona förav

hälso- och sjukvården drastiskt. sker el- ochDet vattenför-närt.ex.
minskar eller helt upphör.sörjningen Möjligheterna förse sjuk-att

husen med reservkraft och mellan olikavarierarreseruvatten orter.
Mycket har för verksamheten ska fungeragjorts leve-även näratt

försvinner, beredskapen del sjukhus harojämn. Enärranserna men
brunnar till det längre finnsinte led-någotnär iatt ta vattenegna

verksamheten tills vidare kan fortsätta.ningarna. Det gör Vattnetatt
från de täkterna kommer under alla förhållanden räckainte attegna
till liten del dygnsbehovet. också hurDetän ovisstärmer en av
länge sådana täkter håller god kvalitet.ireservvattnet en

framkommithar sjukhus det områdeDet två utredning-i iatt som
drabbas vattenavbrottet harscenario anordningarinte någraens av

för kunna de brunnarna. skulleDetatt ta vattenupp egnaur sanno-
likt flera dygn ordna tillförselmed dessa täkterta att vattenav ur

I-Iälso- och sjukvården tvingas i några scenariona utrymmaattav
sjukhus. del kan sannolikt återvända till bostäder.En patienter sina

det emellertid ordnas vårdplatserFör måste andrainommerparten
sjukhus. möjligt denna omfördelning fallDet kan skei mångaär att

sjukvårdshuvudmans område. flera händelse-inom varje Ieget av
förloppen utredningen tecknar behovet ochutrymningärsom av
omfördelning emellertid det blir nödvändigtså anlitastort att att
sjukhus andra håll. närvarande harpå centralFör elleringenäven
regional myndighet befogenheter fred ålägga sjukvårds-några iatt en
huvudman från sjukvårdsområde.patienter För-att ta emot ett annat

för således sjukvårdshuvudmännenutsättningen utrymningen är att
träffar överenskommelser detta.om

sjukhus innebär också radUtrymning praktiska problem.av en
Genomförandet kräver planeringmycket och stora transportresurser.
Erfarenheter från utlandet skalavisar utrymning i äratt storen en

uppgift. lång utföratid ochsvår Den mångautsättertar att av pa-
för påfrestningar. svenskatienterna hälso- ochDen sjukvårdenstora

har erfarenhetermycket de åtgärder fordras.små av som
slag problem utredningen beskrivitSamma för juppstårav som

den vård äldre och handikappademånga kommunerna efterav som
Ädelreformenden s.k. för och sker sjukhem ellerpå isvarar som

hemmen. det risk för harOm också kommunens hälsoskydd ismittaär
och uppgifter. handlar fall skyddaDet så djuri ochattansvar om

livsmedel. förhållandet det olika huvudmänDet två innebäräratt
samordning komma till stånd. förmåste Formerna samord-att en

omfattningenoch denningen mellan olika kommunervarierarav
och län.
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förslagUtredningens

slagpåfrestningar samhället desjukvården får vidHälso- och i av
denuppgifter,utredningen beskriver mycket inte ärstora somsom
innebärförsörjningen med ochvid. avbrottEtt i vatten attvan

för verksamheten upphör.väsentliga förutsättningar
och för-för planeringhar övergripandeSocialstyrelsen ett ansvar

och miljö- ochsjukvård, socialtjänsthälso- ochinomsörjning
tilluppgifter hör ocksåTill myndighetenshälsoskydd krig. att

vid fredstidasjukvårdenshälso- ochstånd planering insatseren av
skalalivräddande åtgärderkatastrofer framför allt påi utestor en-

detaljerade planeringen

i skadeplats eller skadeområde.i Denett mer
ochverksamheten krigsjukvården bådehälso- och iinom avav-

huvudmännen själva. Social-fred emellertidkatastrofinsatser i gör-
för inriktningen verk-i underlag med rådstyrelsen har utarbetat ett av

samheten.

l fred fram-förSjukvårdshuvudmännens planering insatser istora tar
skadeplatsåtgärder skalaallt sikte livräddande påför ipå utestor en

gälla det slagskadeområde. kaneller situationi Detett av somen
taukvagn medexplosionutredningen skildrar ii scenariot enom en

vid utsläpp radioak-sjukvårdens åtgärderammoniak. Hälso- och av
planerade.olyckor ocksåoch andra allvarliga Dettiva ärämnen

utredningen framhållerutbildning ochförekommer iÖvning. Som
och sjukvården emellertidflera kan hälso-analysen scenarionav

för de påfrestningarbättre hittills skettbehöva förbereda sig än som
samhällsfunktioner.vid allvarliga viktigastörningar iuppstårsom

får uppdrag samrådföreslår SocialstyrelsenUtredningen i iattatt
Kommunförbundet klargöraLandstingsförbundet ochmed närmare
hälso- och sjukvården den fårvilka krav ska ställas på ettomsom

antal asyl- eller hjälpsökande handmycket Sammastort att ta om.
avbrott el- och vattenför-sak gäller det långvariga iuppstår t.ex.om

förebyggandebör framgå vilka åtgärder ochningen. Detsörj ärsom
genomföras händelsen inträffar eller har inträffat.vilka ska närsom

Övervägandena omfatta både primärvården och sjukhus-bör den
baserade hälso- och sjukvården. särskilt angeläget klar-Det är att

omfattningen de problem med beredskapen följdgöra ärav som en
förändringarde primärvården och vilkaårens inom åt-senasteav

kan vidtas.gärder det avseendetisom
kan hälso- ochFörberedelserna sjukvårdenpå överut att ser

tänker vilka förbättringar de kanigenom görareservsystemen, som
de anställda blir problemen.och vidtar åtgärder Syftetså insatta iatt

kunnade akut ska effektivti situation på Detär sätt.att etten agera
här arbetet ske regionalt och lokalt och samordnas med denmåste
verksamhet vid olyckor sjukvårdshuvudmännen har för-stora som
berett. samordning bör ske mellan den hälso- och sjukvårdEn som
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..
landstingen bedriver och de äldre handikappadeochomsorger om

kommunerna för. Resultatet övervägandena börsom svarar av ges
allmänna råd till landstingen och kommunerna.ut som

Beslut den fördelning mellan olika sjukvårdshuvud-patienterom av
sker frivilligainte överenskommelser mellanmän som genom

sjukvårdshuvudmännen kommer kunna fattas med stöd denatt av
lagstiftning ledning åtgärder vid allvarliga viktigastörningar iom av
samhällsfunktioner utredningen föreslår kapiteli 5.som

Socialtjänst och4.3.4 utrymning
Problemen

Socialtjänstens krävande uppgift flerai scenarionaärmest attav
lindra svårigheterna för alla äldre och handikappade. utred-Som

framhåller analyserna händelseförloppenningen deti ärav grupper
far mycket illa. beror fysisktDet givetvis på mångaattsom annars

starka eller rörliga och de lätt blir oroliga deinte är störningaratt av
viktiga delar samhällsservicen längreuppstår fung-intenärsom av

erar.
har framkommit totalt omkring äldre och handi-Det 30 000att

kappade Stockholm den beskriveri utredningeni situation isom
vattenavbrottet Stockholm sannolikt kanscenariot handi inte taom

själva behöver hjälp med matlagning, hygiensig ochutan t.ex.om
gäller människor bor sjukhem, servicehusDet ellerpå ivärme. som

vanliga bostäder. de fallen det normalti människorI ärsenare som
klarar själva. Sociala myndigheter de kommunersig i i västratre

deltagit utformningen elscenariotSverige beskriveri ocksåsom av
förhållandena för de äldre och handikappade mycket svåra närsom
det finns Betydligt fler vadinte någon kla-organisationenström. än

med ordinarie kommersina behöva biståndattrar av resurser av
slag. Svårigheterna beror bl.a. vilkennågot årstid detpå detär om-

mörkt del dygnet och kalltär stor ute.en av
Till socialtjänstens uppgifter hör barntillsynen. Verksamhe-även

förskolorvid och fritidshem kan fortsätta fallinte -i varje inte iten
vanlig omfattning det längre finns ellerintenär vatten.-

förslagUtredningens

Utredningen beredskapen skulle öka effekterna för social-attanser om
olika slags blev föremåltjänsten för grundligaresituationer över-av

väganden kunnat ske arbetet mediän scenariona.som
Utredningen föreslår Socialstyrelsen får uppdragi samrådiatt att

med Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet närmare
klargöra vilka krav kan komma ställas socialtjänstenpå vidattsom
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gäller framförviktiga samhällsfunktioner.allvarliga Detstörningar i
fårhjälpa de äldre och handikappadeallt kunna svårt attatt som

del framgå vilkaför socialtjänstensklara själva. börsig Det även
vidtas förväg och alltså förebyg-kan behövaåtgärder i ärsomsom -

inträffargenomföras händelsen ellergande och vilka ska närsom-
fördelningenangeläget problemen medinträffat. vidarehar Det är att

och hälso- och sjukvården klarasmellan socialtjänstenansvaretav
svårigheternaverksamheten vältrarden påså inte överut, att ena

den andra.
dedetta områdeFörberedelserna kan påinomäven ut att an-

förbättringartänker vilkaigenomsvariga över reservsystemen,ser
åtgärder de anställda blirde kan och vidtar så insatta igöra attsom

j Syftet de akut ska kunnaproblemen. påi situationär ettatt ageraen
regionalt och lokalt.det här arbetet skeeffektivt Aven måstesätt.j

l råd till kom-övervägandena bör allmännaResultatet utges somav
och landstingen.j munerna

finns det besvärligaäldre situationer ingenmånga iFör annan
myndigheterna fleralokalalösning organiserar iDeutrymning.än

tillmänniskor inteutrymningarscenariona orterstora somavav
påfrestningarna. gäller barade allvarligahar drabbats inteDettaav

ocksåskalaäldre, handikappade och barn. Utrymning i ärstor en av
räddningstjänstenvidtas föråtgärder kan behövade inom ramensom

kemikalieolycka. Arbetet kräverstorbrand ellervid svårt.ex. enen
ochsamband med själva omflyttningenarbete bådemycket påi

mottagningsorterna.
för genomförande denPolisen har fått utrymningansvaret av som

den planeringinnebär polisenräddningstjänsten.ingår i Det göratt
utrymmandeverkställigheten.behövs och leder De tas emot avsom

j fall lämpligt anlita.det förekommande Ansva-i de i är attorgan som
mellanöverenskommelse den oktobergrundat 199215påärret en

Socialstyrelsen.Räddningsverket, Rikspolisstyrelsen och Någon
finns för vid allvarliga vik-motsvarighet störningar iinte utrymning

samhällsfunktioner.tiga
för genomförandeUtredningen föreslår utrymningatt ansvaret av

närvarande fallet,framgå författning och förska inte, ärsomav en
överenskommelse mellan statliga myndigheter.treav en

bådeUtredningen föreslår vidare ska utrymningatt ansvaret avse
samhälls-vid allvarliga viktigavid räddningstjänst och störningar i

funktioner.
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Ordning och säkerhet4.3.5

Problemen

påfrestningar uppkommerDe i två följdscenarionaärsom av en av
sabotageåtgärder. verksamheten ordning och säkerhetInom handlar
det snabbt möjligt klaraså vilka har utförtatt utom som som
sabotageåtgärderna och det föreligger andra hot.några Säker-om
hetspolisen bedriver fortlöpande ska detspaning möjligtgörasom

förhindra brott det slag förekommer kun-i scenariot. Deatt av som
skaper finns hos Säkerhetspolisen kan leda till de harattsom som
skadat anläggningarna relativt tidigt blir identifierade och gripna.

kan emellertid också tid och skapar fallDet kani såta en oro som
ställa till problem. Skyddet sabotageåtgärder behandlas vidare imot

4.3.6.avsnitt
Problemen området ordningi och säkerhetövrigt inom samman-

hänger utredningens medi två scenarion tekniskamångaattav
skyddsanordningar bl.a. brand-, inbrotts- och driftlarmen for-- -
drar för kunna fungera. saknas allmänhet reservkraftDet iström att
till dessa. det elscenariot finnsOm i ochinte någon detströmsom
samtidigt under del dygnet mörkt ökar antaletär in-stor uteen av
brott. Risken för plundring butikerna och deras skyltföns-iär stor

kontanter vanligt omloppMer det längrei inteän gårär närter. att
köpen med betalkort. Förhållandenaregistrera kan komma lockaatt

delar den organiserade brottsligheten till de strömlösa områdena.av
bor dessa områden kommerMånga oroligai överattsom attvara

samhället har skydda dem olyckor, överfall,svårt rånatt mot t.ex.
och skador egendom. skyddetpå beror ocksåBristerna i detpå att

överalltinte och polisen och bevaknings-går ringa 90 000att att
företagen har mycket personal det räcker förinte så ordningatt att
och säkerhet ska kunna upprätthållas.

det händelseförloppI utredningen skildrar elscenariot blirisom
trafiksituationen besvärlig. Tågtrafiken kommer tidigtäven att vara

utslagen. Biltrafiken flyter den brukar deinte i större tätorternasom
sedan trafikljus och gatubelysningar slocknat. dettaDet är trots
mycket människor ochpå förflyttaDe förmåstevägar. sigute gator

kunna skaffa förnödenheter och för till anhöriga. härDetatt att se
leder till trafikmönster fall.vanliga Följdeni kan bliänett annat
stockningar det för angelägna kommasvårtgör transporter attsom
fram. utryckningsfordon vidFörare i sådana hinder, förär vana men
dem ska komma med till hämtningsställen ocht.ex. vattensom en-
skilda förbrukare blir det Trafikolyckorna kommer bli be-värre. att
tydligt fler fall.vanligaiän

finns polisenDet ledningsorganisationinom för s.k. särskildaen
händelser. Avsikten den ska anspråki iär situationeratt tas t.ex. av
olika slag utredningen beskriver Poliseni sina scenarion. harsom
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enligt denna modell ochinre organisation. Den inreyttreen en orga-
allmänhet chefen förleds ordningsavdelningen polis-nisationen i iav

distriktet, för verksamheten Chefen för avdel-i stort.som svarar
ledningsstab med olika specialister till för-har slagningen sitten av

fältetfogande. för denAnvarig organisationen på äryttre ute en
polisinsatschef.

problemet också illustreras skildringenDet iärstora som av-
efterflera polisen regel början olyckascenarion iatt storsom en-

förhållandevis lite polispersonaleller allvarlig harstörning sättaatt
Eftergäller framför allt utanför storstadsområdena. detin. Det ut-

flöde ammoniak från tankvagn Uppsala utredningeni somav en
förfogar polisen lägebeskriver ii scenariona närett storaett av

endast bilar.snabbt behöver iavspärrningar göras över tremansex
polispersonalenfråga ammoniakscenariot illustrerarEn är attsom

har personlig skyddsutrustning den kan användainte någon som
utsläpp kemikalier. finns förråden polisdi-vid inom varjeDet iett av

antal andningsskydd helmask. avseddastrikt De ärtypett somav
skydd också användas s.k. flykt-vid kantårgasinsatser ettmen som

medskydd. polispersonal ska område Ge-signär ta ut ettur gas .emellertidnomsnittligt för polisdistrikten räcker denna utrustning
polispersonalen. nackdel detbara till högst %20 En är attav annan

tid fram dessa skydd. Båda faktorerna leder till polisensatttar att
personal själv för mycket risker. begränsarDetär utsatt stora natur-

också polisensligtvis möjligheter att agera.

förslagUtredningens

alla händelseförloppen behövas mycketkommerDet i så attgott som
sannolikt under lång tid. kommerpolispersonal relativt Detäven-

alltså nödvändigt förstärkningar. länen det ad-bli med Inom äratt
personal från polisdistrikt tillenkelt föraministrativt över ett ettatt

hela polisdistrikt från tilleller länet är ortannat ettom en en- -
överföringen däremot ska ske mellan län blir detOmannan. mer

komplicerat. för sådana förstärkningar läns-Systemet går påut att
polismästarna kommer ska bestämma behovenVemöverens. när är

får instruktionenflera län samtidigt Rikspolisstyrelsen enligtistora
först behoven kan tillgodosesgäller gripa in intenär genomsom

frivilliga överenskommelser. här ordningen kan fördröjaDen över-
föringen detoch riskerar skapa problem svårtär attatt som senare
lösa.

Utredningen föreslår kapitel vid allvarligai regeringen5 stör-att
viktiga samhällsfunktioner ska kunna uppdra myndig-ningar i åt en

het länsstyrelse civilbefälhavare fördelaellert.ex. atten en resur-- -
flera fattabehövs län. kan också självi Regeringen givetvisser som

sådana beslut. gäller redan vid olyckor skerDetta insatsennärstora
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enligt räddningstjänstlagen. här ordningen detDen möjligtgör att
vid händelse fordrar mycket användningenstyraen som resurser

polisens personal.även av
polispersonalens kemskyddsutrustning harFrågan före-varitom

mål för överväganden olika sammanhang under lopp.i denårens I
utredningen RedovisningRPS Polisens1992:2 POB,senaste

kemskyddsutrustning föreslår projektgrupp polisen för sinaatten
uppgifter samverkande samhällets räddningstjänsti skasom organ

personligha kemskyddsutrustning polisman medförvarjeen som
uniformeradvid mobila enheter.tjänstgöring skai Utrustningen en-

ligt förslaget bestå andningsskydd helmask filter,med tvådelatav
regnställ, gummistövlar och gummihandskar. Rikspolisstyrelsen har
framhållit anskaffningen arbetsmiljöfrågautrustningen äratt av en

lokalade polismyndigheterna har ställning till. Anskaff-att tasom
ska det skälet finansieras med medel de disponerarningen av som

de s.k. länsramarna.inom
Förslaget har väl de allra flesta lokala polismyndig-tagits emot av

heterna. del distrikten har samverkan medEn i Försvarsmaktenav
beställt masker, medan andra ekonomiska skäl avvaktar mednya av

skaffa den föreslagna Rikspolisstyrelsenutrustningen.att avser en-
uppgifterligt till utredningen under ställning tillår 1995att ta

projektgruppens rapport.
brister skyddet kemikalier utredningeni pekarDe påmot som
polisens verksamhet fred. Skyddsmasker med filter tilli allavser

polispersonal finns däremot mobiliseringsförråd ochi avseddaär
för verksamheten under beredskap och krig. häri Den utrustningen

äldre ska kunna användas både flyktskydds.k.är typav men som
polispersonal ska område med och vidsignär insat-ta ut ettur gas

kräver polisens medverkan sådant område. Skyddsmas-i ettsomser
kerna har anskaffats Försvarsmakten och får i princip inte använ-av
das vid fred.insatser i

Utredningen polisen måste så polis-att attanser resurser
personalen snabt kan delta vid kemikalieolyckori insatser t.ex. som
kräver skyddsutrustning. Projektgruppens arbete åtgärdervisar att

slag behöver vidtas. Enligt utredningensnågot finns detmeningav
skäl låta polisen fredinga inte använda deni utrustning äratt som

avsedd för verksamheten krig. samutnyttjandei Ett personal ochav
förekommer andra verksamheter.utrustning inom Erfaren-många

heten sådan meranvändning har flera fördelar.visar att en
Utredningen föreslår Rikspolisstyrelsen och Försvarsmaktenatt

får uppdrag utforma regler innebär polispersonaleni att attsom
personlig fred kan använda den kemskydds-utrustning isom

avsedd för verksamheten krig.utrustning möjligti Detär ärsom att
detta led den fortlöpande moderniseringen fordrariettsom- -
nyanskaffningar. bör fall ske samarbete mellanDessa i så i polisen
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sammanhangetRikspolisstyrelsen bör det härFörsvarsmakten. ioch
särskildfordraranvändningentillställning utrustningenta enavom

utbildning

sabotageâtgärderSkydd4.3.6 mot

Problemen

framförgäller alltdettekniska försörjningssystemendeFlera av -
ochallmänhetoch sånyttigheter iär storavatten geogra-som -

bevaka dempraktikendet påutspridda inte gårfiskt iså ettattatt
vattenverk,vid bl.a.skyddsanordningarTekniskaeffektivt sätt.

forceras och larmenkanoch transformatorstationer gärreservoarer
behövs förallmänhetmycket anställdamanipulera. iDeatt som

vill skadademdriften kan sannoliktsjälva övermannas ensomav
Ännu utgångspunktensårbarare från den härsådan anläggning. är

avdelapraktikenfinnsledningsnäten. intesjälva iDet attresurser
kontinuerligt skydd.förbevakningspersonal ett

för utred-beskrivitsläget allmäntanläggningar harMånga som-
och skade-för skyddanordningarbristfälliga intrångningen mot-

lyckasutredningens uppsåti sinagörelse. scenarionAngriparna i att
de har ellernaturlig åtgärd gripitsskada anläggningarna. innanEn -

slå tillde kommerkan uteslutas igenlänge det ärinteså attattatt -
kanuttalat hotdet finnstänkbara mål.bevaka andra inte någotOm

sådan bevak-förtillräckligt meddet svårt attatt enresurservara
tydligareökareffektivt skydd angri-givetvispåning. Kraven ett
med tydligtkan lägeavsikter.demonstrerar isina Det ettettparna

bevakningspersonal.myckethot åt

förslagUtredningens

skyddsanordningarTekniska

viktigaslå anläggningarsabotagekanangripare ärEn ut somgenom
samhället.förnödenheter Strävanförsörjningen med viktigaför i

föreliggerhotlängeförsvåra sådana Så ingetmåste att angrepp.vara
särskild anläggningellerslag anläggningarnågra ut-motmot enav

tekniska skydds-driftspersonalen och deskyddetgörs avav
finns hotdet däremotförekommer.anordningar Om ett mot ensom

snabbt ordnadet finnas möjligheteranläggningar böreller flera att
med personal.effektiv bevakningen

betydelse för försörj-haranläggningarUtredningen att somanser
ef-utrustade medförbrukare börningen större varagrupper avav

och larm.skyddsanordningar inhägnader, låstekniska Inomfektiva -
lämp-det enligt utredningensvattenförsörjningen kan mening vara

m3producerarligt anläggningar 10 000 iminst vattenatt ge-som
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dygn har sådana skyddsanordningar.nomsnitt Detper motsvarar
vattenförsörjningen för med 25 000-30 000 invånare. Medtätorter
anläggningar utredningen det häri sammanhangetmenar

ÖCB,vattenverk, ochråvattenintag, pumpstationer. Lizs-reservoarer
medelsverket och Svenska och AvloppsuerksföreningenVatten- har
tillsammans dessa frågor. framgår dessaDetövervägt övervägan-av
den de flesta behoven sannolikt tillgodosedda heläratt attmen en
del återstår göra.att

försörjningen med andra slag förnödenheter,För el, gårt.ex.av
Åtgärdernadet utforma andra för det tekniska skyddet.principeratt

bör förekommande fall knyta till det föri gäller verksamhe-an som
krig.iten

Bevakning med personal

polisens uppgifter för detEn skydd behövsär närattav svara som
det finns hot sabotage anläggning och därmed ocksåett motom en
fordras bevakning med personal. Bevakningsföretagen kan också
delta med hotet drarsina tiden och drabbarOm på mångautresurser.
anläggningar, kan både polisen och bevakningsföretagen emellertid

det uthålliga skyddsvårt krävs.att ge som
Enligt lagen skydd för1990:217 samhällsuiktiga anläggningarom

den s.k. skyddslagen får militär personal användas för be-m.m.
vakning skyddsobjekt. Sådana objekt kan enligt skyddslagenav vara
militära anläggningar eller områden olika slag och anläggningarav
eller områden används eller avsedda för bl.a. energiförsörj-ärsom

vattenförsörjning, radio- ochning, telekommunikationer och trans-
Byggnader, anläggningar och områden viktiga för verk-ärporter. som

samheten det civila försvaret blir skyddsobjektinom länsstyrel-om
beslutar det. byggnader, anläggningar ochFör områdensen som

huvudsakligen används för militära ändamål fattas besluten av
Försvarsmakten.

Utredningen har arbetet med funniti några detscenariona attav
vid del militära förband råder tveksamhet huruvidavissen en om
militära förband fred får ställa militäri personal till förfogande för
bevakning s.k. civila skyddsobjekt. finns emellertid före-Det ingaav
skrifter skyddslagen hindrari sådan bevakning. harFrågansom en

heller berörts förarbetenainte till skyddslageni 198990:54prop.
eller den till lagen hörande förordningeni 1990:1334 skyddom
för sambällsviktiga anläggningar vägledningNågon vidarem.m. ger

bestämmelserna förordningeninte militäri 1986:111 medver-om
kan civil verksamhet.i

grundläggande föreskrifternaDe de uppgifter Försvars-om som
makten har finns förordningen med instruktioni 1994:642 för
Försvarsmakten. framgår redan inledningenDet i Försvarsmak-att
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Försvarsmaktenförsvara väpnade skaska Sverige motten angrepp.
och beredskap den verkar avhållandesådan krigsduglighetha atten

fred hävdaFörsvarsmakten skasådana Sverigesi terri-mot angrepp.
krigsförband och förberedatoriella organiseraintegritet samt

landets försvar. Försvarsmakten ska ocksåförbandens användning för
förfogande för fredsbevarande verk-ställa utlandsstyrka tillkunna en

för fredsbevarandeutomlands och delta utbildningsamhet kunna i
verksamhet.

instruktionen hävdas bevakningkan med stödinteDet att enav
samhällsfunktioner fred riske-viktigacivila skyddsobjekt inäravl -

i uppgift förför allvarligabli störningar Försvars-äratt utsatta enrar -
i föranledddenmakten. Bevakningen kan det är ettavvara om

Försvarsmaktens med-andra kansäkerhetspolitiskt hot. situationerI
med hänsyn till samhäl-fråga vad lämpligtverkan bli ärom somen

påfrestningar människorlets avvärjaintresse att stora som an-av
hos den militäradrabbas Utbildningsnivånkommer att per-av.nars

förfogande omständighetför tillfället tillsonal står är avensom
påverka bedömningen.praktisk karaktär kansom

framför allt lägentillgångFörsvarsmaktens kan iresurser vara en
kan be-råderpolisen grund åta sigintepå situationennär somav

börEnligt utredningenscivila skyddsobjekt.vakningen meningav
finns hin-det principielltdet tydligt klarlagt någraintesettattvara
personalen.användning den militärader för sådan Enaven

den tvekan kan före-skulle undanröjaförfattningsbestämmelseÅ som
komma.

beslutar bestämmelseUtredningen föreslår regeringenatt om en
fred använda militärdet finns möjligheterklargör i per-attattsom

områden. kancivila anläggningar ochsonal för skydda Detävenatt
medverkan civil verk-förordningen militärske iattt.ex. omgenom

bestämmelsesamhet kompletteras med Försvar-attsom angeren
föreligger omfattande hotsmakten deti situationer när motett an-

viktiga civilabetydelse för verksamhetenläggningar har inomsom
y förfogande för bevakningsamhällsfunktioner får ställa personal till

dessa anläggningar.av
förslagcivila skyddsobjekt enligt utredningensbevakningEn av

polisiära befogenheter.innebär den militära personalen utövaratt
redan be-Sådana befogenheter har den militära personalen vidnu

fred. Principiellt skullevakning militära skyddsobjekt i sett enav
skyddsobjekt det skä-militär medverkan bevakningen civilai avav

let någontinginte nytt.vara
militär personal fördiskussion möjligheterna anlitaI atten om

också finnas skäl vilka civila anlägg-bevakning kan det övervägaatt
elförsörjnings-ska skyddsobjekt. ochVatten-ningar varasom

skyddslagen objekt ska kunna skydd.anläggningar enligtär som
länsstyrelserna praktiken grundar valet så-De principer isom av
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dana objekt resulterar emellertid alla sådanapå inte i anlägg-att
blir skyddsobjekt. kan den fortsatta behandlingenningar Det i av

dessa frågor angeläget de myndig-visa sig principeröveratt se som
heterna tillämpar alla viktigare anläggningarså åtminstone inomatt

försörjningsystemende tekniska och kom-värmevatten, gas- -
skyddsobjekt både fred krig.ochiattmer vara

den bevakning med personal kan fordras bör ocksåFör ingåsom
del enklare slag förberedelser. kan det sammanhangetDet ien av

finnas skäl producenterna ska kunna åläggasövervägaatt attom
bedöma både hur mycket personal behövs för bevakningen ochsom
hur denna personal ska användas. Bedömningarna bör ske samrådi
med den polismyndighet och de bevakningsföretag kan kommasom

delta skyddsverksamheten. militär personal ska kunnai Om ävenatt
användas vid bevakningen, bör samråd ske med militäraävenett
förband. får det också fordras utbildning.Det visa sig vissom en

bör fall för driftpersonalen hosDenna i så vatten-vara gemensam
producenterna och bevakningspersonalen.

Reservförsörning el- och vattenområdena4.3.7 inom

Problemen

Producenterna och distributörerna och har bered-vattenav en
skap för vid avbrott den ordinarie försörjningen kunnaiävenatt ett
fortsätta med slag levereranser till förbrukarna.åtminstone något av

Elkraft
Tillgången reservkraft de flesta fallen förpå avgörandeiär om en
verksamhet vid avbrott den vanliga eldistributionen ska kunnaiett
fortsätta eller del förbrukare har anordningarinte. En större egna
för kunna producera reservkraft. gäller flera slagDetatt sam-av
hällsviktiga verksamheter akutsjukhus, flygplatser och delt.ex. en-
telestationer. kommuner oftahar, med statligt stöd,Många skaffat
reservkraftaggregat ska kunna användas vid kommunalat.ex.som
vattenförsörjningsanläggningar. antal industriföretag har ocksåEtt
installerat form reservkraft. ofta fråganågon Det är storaav om

Ävenprocessindustrier. del jordbruk och andra företag med storaen
besättningar fjäderfän eller har reservkraft-svin investerat iav
anordningar.

Skillnaderna produktionsförmåga mellani reservkraft-är stora
anläggningarna. del verksamheter kan vid avbrottEn deniett nor-
mala försörjningen fortsätta normalt. andra räckeri Förstort sett
reservkraften bara till de allra nödvändigastei behovenstort sett -
för säkerheten ska tryggad och ellermänniskor utrustningatt vara
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borta.under tiden Inomtill skadaska komma strömmen ärinte som
driften maskinernaavslutahinnagäller detdataverksamheten att av

företag har emel-allra flestauppgifter försvinner.viktiga Deinnan
fördengäller bl.a.reservkraft alls. inommångalertid Detingen

djurbesättningar.medföretagkänsligaelavbrott storagruppen av
fallverksamhet har gjort avvägningdriver mångaiDe enensom

konse-vilkamedför de ska bliriskernamellan strömmen,att av
kostnadernaverksamheten ochdenfall får fördetkvenser i så egnaS skaffatdekan ha blivitreservkraft. Resultatetinstalleraför attatt

Sannolikt harproducera mångaför kunnaanordningar ström.att
härhuvud detbedömningaremellertid någrainte gjort överi taget av

slaget.
avregleringbeslutade under 1994Riksdagen år avom en

skjutitsemellertidgenomförandet harförTidpunktenelmarknaden.
leder tillgenomförd,den blirAvregleringen,framtiden.på attom

il sannolikt från dendelpriskänsliga.blir avstårförbrukarna Enmer
betalal erbjuda och fårkan min-leveranssäkerhet leverantörernasom

säkra leveran-förbetala påAndra kan kommadre. attatt varamer
riskerna förmedvetnaförhållandenunder allaAlla blir ommerser.

kommerkonsekvenser.avbrottens Leverantörernaavbrott och om
Förbrukarnaolika krav.förbrukarnastillverksamhetsinatt anpassa

diffe-kommaökade möjligheterandra ordfår med överensatt om
slag leverans-leder till olikabl.a.leveransvillkor,rentierade avsom

beskriverutredningen ideflera situationersäkerhet. svåraI somav
föremellertid garantierförbrukare någraharscenarion ingasina att

påverkaemellertid kommakanLeveransvillkorenfårde ström. att
leverantörernadeoch användningenplaneringen somresurserav

disponerar.

Vatten

och beteck-ocksåförekommernöduattenbegreppetReservvatten
reservvattentäktfrån denhämtassak är vatten somsomnar samma
distribuerasoch påhuvudvattentäktenska kunna ersätta van-som
kan ocksåall ledningsnätet.det Detligt Iännasätt vat-varagenom

med hjälpförbrukarefram tillkommer på änsättannatten ensom
tankar påinnebär iledningsnätet. Det transporterasatt vattenav -

kandessaförbrukarna ellertilleller båtbil, i järnvägsvagn att-
vattentäktereller harproducenterledningar till andralägga ut egna

kan kopplade in.som
kvan-regelreservvattenförsörjningen småProblemet år att: gersom

ochflestanormala behoven. småförhållande till de Deititeter stora
sällanområden hareller planlagdaförbrukare inom tätorter egna

livsmedelsindustriersjukhus ochkan gällafallet dettäkter. såOm är -
kanbegränsad. Användarnaallmänhet intevattentillgången iså är-
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anspråk de mängderi de behöver för normalasin förbruk-ta som
ning.

finns fleraDet exempel bl.a. sjukhusentvå Stockholmi påav- -förbrukare har täkter förfogarinte någraöver anord-att som egna
ningar de omedelbart kan börjagör dessa.attsom ta vattenupp ur
Förbrukarna hindras själva verketi avtalen medgenom vatten-
producenterna ha den vattentäkten inkopplad. skälEttatt äregna

vattenproducenten vill ha leveranserna.påensamrätt Ettatt annat
skäl vattentäkt med dåligär Vattenkvalitet kan förstöraatt en vatt-

ledningsnäteti den allmännainom anläggningen.net
förbrukareOm får fram och har förutrustningen reservvatten -

detin ledningsnäti sitt räckerså allmänhetiatt intepumparna-
för det ska bli tillräckligt tryck Tillförselni blir ojämn.att systemet.

litaDet går inte det alltidpå kommer något kra-att att vatten ur
narna.

skaOm distribueras tankar kani detreservvattnet ettvara pro-
blem både det till förbrukare och fördela det inom hansatt atten
anläggning. behövs väl fungerandeDet förorganisationen trans-

och distributionen till alla de enskilda användarna medporterna -
antal fordon och kärl olika slag. finnsDet ingen plane-ett stort av

för sådanaring och distribution kansketransporter vattenav mest-
beroende vattenförsörjningenpå regel fungeraratt stör-utansom
ningar. praktikenDet sällanuppstår i längre avbrott,några ställersom
problemen på sin spets.

skaReservvatten god kvalitetså möjligt helstvara av som av-
dricksvattenkvalitet och kommer sannolikt de flesta fall fråni en-

producent den har drabbats avbrottet.än utredning-Iannan som av
hämtarscenario Stockholm och de drabbade grannkommuner-ens

det allra tankar från kommunalförbundeti Norrvatten.mestana
skulleSjövatten kunna tillgodose del behovet bör inteen av men tas

distributionsnätet.in i förorenatDet bl.a.så alger detär attav san-
nolikt skulle lång tid bli med de föroreningarta iatt av stannarsom
ledningarna. medDet går nuvarande rättsliga regler :za-lagen-

och1983:291 tillämpningsbestämmelser till plan- och bygglagen
1987:10 förbjuda dem vill in sjövatten ledning-iatt att tasom-

för dricksvattnet. emellertidDet kontrolleraär svårt efter-arna att
levnaden sådana bestämmelser.av

finns vidareDet bestämmelse länsstyrelsen kangören attsom
förelägga den har vattentäktprivat levererasom atten vatten som
behövs för den allmänna vattenförsörjningen. förekommerDäremot
det regleringa det möjligt förgör regionalt ansvarig myndig-som en
het fördela leveranserna mellan kommuneratt reservvattenav t.ex.

sådantpå samhällsviktiga behov blirsätt tillgodoseddaett påatt
bekostnad andra behov.av

Livsmedelsverket har i sin Säkrare dricksvattenförsörjningrapport
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vidbehövsvilkautredningframhållit att resurser somaven
nödvattenförsörjbl.a. ningfördricksvattenanläggningar reparationer,

be-verketsutföraskommer regi. Enivattenundersökningaroch att
storstads-dricksvattenförsörjningenför iberedskapslägetskrivning av

verket.genomförasocksåkommerlän att av

förslagUtredningens

behovetframfleral fter scenarionaUtrednin i av reserv-avg en y
Syf-sammanhanget.föreligger detproblem a noch deproduktionu 1som

beredskapsåtgärder.sådanaförskapa intresseär ettatttet

Elkrafti
produ-reservkraftverkdieseldrivnamedelområdet detgårInom att
anlägg-verksamheten inommycket energisååtminstone att enceraj säkertställasskala ellerbegränsad på sätt.fortsättakan ining ettav

mycket ojämn.sådanai tillgången ärProblemet påär reservaggregatatt
kandehur längetåligaoklart hurvidare ärDet är aggregaten pro-

mobilaantallandetolika hållfinns iducera påDeström. ett reserv-
tillfälletfördär deanläggningardrift vidkraftverk kan isättassom

reservkraft bör hatillförselsådanbehöverDegör nytta. avmest som
Installationernatid.inkoppling Dettaförberett taraggregaten.av

behöveravbrottviddistributörernaflaskhalsblikan ut-ettomen
samtidigt.ställenarbetensådana mångaföra på

varje verksam-Enligt utredningens mening måste strävan attvara
möjligtlångtfordras föråtgärder sådevidtarhet själv att upp-som

handförstauppgiftSamhällets ielförsörjning.rätthålla ärsin att
skaffaolika slag siganläggningartillstimulera ägare att reserv-av

säl-med leverantöreravtalellerbatterierkraft somaggregat,egna-
emellertidbör situa-andra iellerreservkraft. Myndigheterjer organ

verksamhe-antalförsetillhjälpakunnadet behövstioner när ettatt
batterier.eller medkraftproducerandemed ytterligare aggregatter

sidasamhälletshjälpåtgärder frånaktiva närriskfinnsDet atten
utvecklingmotverkar inne-reservkraftpmduktionendet gäller somen

skaffar dereservkraft självabehöververksamheterdebär att som
delförUtredningen sinde behöver.batteriereller attanseraggregat

enskildas ochfrånåtgärderkombineraavseendedet detta gåri att
klargöraskunna åt-emellertid tydligtsamhällets sida. måsteDet att

ochgrundenverksamhetdriverfrån dengärder är attensomsom
för-denkompletterabara kanmedverkanmyndigheterna singenom

Tillgångenreservkraft behövs. påmedsörjning reservresursersom
förberoende Detpå situationen. ärkommer variera avsettatt som

ochtänkta behovenför dekommerverksamheten krig utnyttjasi att
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det finns det skälet sannolikt lika mycketinte fördela vidav att som
allvarlig fred.störning Reservkraftverki enskild verksamhetien som

ska drivasinte krig kani emellertid bli tillgång.en
Medverkan innebär enligt utredningens mening myndigheternaatt

har tillgång till antal kraftproducerande eller batterierett aggregat
de, avbrottet inträffar, kan ställa till förfogandenär samhälls-åtsom

viktiga verksamheter behöver och viktiga förström är mångasom som
människors behov. Utredningen vidare det bör övervägasattanser

myndighet ska kunna ålägga förbrukare bedriver verk-om en som
samhet inom särskilt viktiga samhällsfunktioner förse dessa medatt
anordningar för produktion reservkraft.av

åtgärder behöverDe vidtas grundasmåste allsidigtpå ochsom ett
tillförlitligt ÖCB:sunderlag. harNUTEK underlagi för verksamhets-
planeringen regional förpå budgetåretnivå det199495 s.k. FI--
BER-underlaget framhållit länsstyrelserna bakgrundatt mot av-
hotbilderna strategiskt överfall och begränsat anfall bör klara iut
vilken utsträckning behovet livsnödvändig elproduktion kan till-av
godoses lokal kraftproduktion. Länsstyrelserna bör analy-genom

hur lokal elproduktion det finns anledning räkna medstorsera att
och den s.k. prioriterade lasten kopplad denså livs-ärom att
nödvändiga försörjningen kan åstadkommas onödiga kraft-utan
förluster. Möjligheterna till lokal Ö-drift bör beaktas. Flera länssty-
relser med erfarenheter förhållandevis elavbrott deistoraav egna
länen har genomfört eller håller medpå inventeringar tillgångenav

reservkraftanordningar.på ska tilläggasDet jordbrukarna underatt
har lämnatår 1994 uppgifter till lantbruksregistret bl.a. de harom

anordningar för produktion reservkraft gårdar.på sinaav
Utredningen föreslår länsstyrelserna får uppdrag föri be-att att

hoven vid både fredstörningar och krigi sammanställa uppgifter
tillgången reservkraftpå viktigainom samhällsfunktioner lan-iom

det. Länsstyrelserna bör också samrådi med andra samhälletiorgan
bedöma vilka slag verksamheter behöver skaffa reservkraft.av som
Länsstyrelserna bör vidare med ledning materialet utarbeta prin-av

förciper användningen de reservkraftresurser kommerav som att
kunna disponeras från civila eller militära förråd vid avbrott iett
den vanliga elförsörjningen. gäller både hurDet reservaggregaten
ska fördelas mellan strategiska behov och vilka åtgärder som
anläggningsägarna behöver vidta för elkraften ska kunna kopp-att
las Arbetet börin. ske samarbetei med producenter och distributörer

elenergi.av
avbrottEtt elförsörjningeni orsakar framgått särskiltsom stora

problem jordbruket.inom Utredningen föreslår den bakgrun-mot
den Jordbruksverket får uppdragi vilka åtgärderatt övervägaatt

jordbrukare bör vidta för kunna disponera den reservkraftsom att
de behöver. Jordbruksverket bör också det förövervägasom om
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slagvissa djurbesättningar hänsyn till djurskyddet -ska fin-av -av
skyldighet ha reservkraft.attnas en

åläggandeEtt installera anordningar för reservkraft kanatt som
utredningen framhållit motiverat vid anläggningaräven inomvara

antal särskilt viktiga samhällsfunktioner. Utredningen harett över-
det olika formeri speciallagstiftningvägt hälso- ochom t.ex.av -

sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, va-lagen och telelagen bör infö--
skyldighet för den för viktigare verksamheterras en som svarar att

ha för produktionutrustning reservkraft. skulle fallDe i så ocksåav
ha anordningar reservkraften kan kopplasgör omedel-inattsom
bart avbrott har inträffat. Förhållandenanär emellertidvarierarett
från anläggning till anläggning. finnsDet andra redu-även sätt att

j de problem vid elavbrott.uppstår Enligt utredningenscera ettsom
uppfattning1 skulle generell skyldighet bli alltföretten onyanserat
medel strävandena förbättrai beredskapen.attl Tillgången reservkraftpå emellertid viktig frågasåär att stats-en
makterna bör formnågon ekonomiskaöverväga även stimulan-av

från administrativEn synpunkt enkel åtgärd skulle låtaser. attvara
företag och enskilda direktavskrivning hela beloppetgöra en av
för anskaffning och installation reservkraftaggregat. Möjlighetenav
skulle kunna finnas under eller högst och skulleår kunnaett ett par
kombineras med allmän information reservkraftproduktion-en om

betydelse.ens
Utredningen föreslår lägger framregeringen förslag möj-att om

ligheter till direktavskrivning för anskaffning och installation av
reservkraftaggregat med den inriktning utredningen beskrivit.som

finns elproduktionenDet inom särskilt reservförfarande kallatett
ö-drift. innebärDet eller flera producenter vid denstörningar iatt en
nationella strömförsörjningen bygger lokal eller regional dist-upp en
ribution grundad den eller de anläggningarpå finns området.isom
Distributionsnätet skärmas produktionen och distributionenmotav

andra delari landet. teknisktDetta komplicerad procedur.ärav en
Verksamheten fordrar planering och utbildning,rutin. Den övning
och anskaffning fordrasutrustning drar allmänhetiav som stora
kostnader. Producenterna sydligaste ochi nordligaste harSverige
enligt uppgifter till utredningen vidtagit betydligt förberedel-större

för detta producenterna andra delar landet.än iser av
Ö-driften kan deli situationer effektivt medel för ietten attvara

områden återställa försörjningen och minska de störningarstora som
blir följden elavbrottet. gällerDetta krig.inte Utredningenminst iav

producenterna och distributörerna förbättramåsteattanser av
beredskapen det här avseendet.i

Utredningen föreslår den myndighet enligt Ellagstiftnings-att som
utredningens förslag ska för beredskapen elområdetinom får isvara
uppdrag principiellt för hela elverksamheten landet ochi prak-att -
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för Ö-drift.förutsättningarnaområdentiskt för olika -överväga
de andra åtgärderMyndigheten bör bl.a avvägningargöra mot som

kunna upprätthållas vidskasyfte produktionenvidtaskan äveni att
distributörernaochföreslå producenternastörningar samtstora -

nödvändigt vidta dedet åtgär-eller statsmakterna sigvisar -attom
fordras.der som

Vatten

normaltvattentäkterfrånkan komma inte ärReservvatten som
sjukhus elleranslutning tillbrunnarinkopplade. kan iDet t.ex.vara

sammankopp-reservvattentäkterellerlivsmedelsindustrier ärsom
ocksåDistribution kan be-det allmännalade med nätet. vattenav

förbrukare hartankar. harske visat sighöva Det storaattgenom
omfattningdenför kunna ianordningar reservvattenta emotatt

fordras.skullesom
svårigheterbeskrivit dehar fleraUtredningen scenarionai somav

andrahosnödvändigt hämtadetkan uppstå när är vatten-vattenatt
området och distribu-till detproducenter, vattnettransportera egna
har föranvändarebland förbrukarna. inte utrustningdet Mångaera

förberedelsermängder.och förvara Bättrekunna störreta emotatt
reservvattenförsörjning komformeninnebära den härskulle att av

skulle blisannolikt fal-tidigare stadiumigång på änett som annars
let.

skyldigaskaföreslår kommunernaUtredningen över-attatt vara
distributionochproduktion,klargöra hursiktligt transport av reserv-
klargöra det finnsbörtill. skyldighetenska ingåI attvatten var

och slang kansnabbkopplingsrörtransportfordon,tankar, som an-
personaloch vilkendistributionsställena bör liggavändas, somvar

materiel behövsdel denfordras.ska utföra arbetet En somavsom
krig demateriel för räddningstjänstenförråden med ifinns i nuva-

nödvändigtemellertid blicivilförsvarsförråden. kanrande Det att
skaffa antal tankar.och förvaring Dettaför ettvattnettransport av

flera kommuner.ske samarbete mellankan i
sedan kom-materiel kommertillgångenöversikt påEn ävenöver

krig finnasförhar iutrustningen itagit över attansvaretmunerna
InformationsbankRäddningsverkets RIB.

civilförsvarsförråden södrafrån del i SverigeUtrustning storen av
vattendistributionen iKarls-den reguljäraanvändes vid det avbrott i

tankbilsolyckaföljdenblevhamn januari 1994i mitten enavsom av
från reservvattenför-Erfarenheterhuvudvattentäkten.närheteni av

Rädd-de hjälpinsatserskala finns ocksåsörjning i stor somgenom
f.d. Jugoslavien.flera har förningsverket under iår svarat

viktiga samhälls-föreslår förbrukareUtredningen inomstörreatt
skaeller livsmedelsindustrier skyl-funktioner sjukhust.ex. vara--
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diga ha de kanutrustning göratt att ta emot vattensom trans-som
tankar förvaraochi det eller ordna reservvattentäkter.porteras egna

harDe vattentäkter bör ha ochgivetvis andrasom egna pumpar an-
ordningar de omedelbart kan dessa.gör attsom vattenupp ur

Utredningen det naturligt Livsmedelsverket stöd förattanser som
vattenproducenternas överväganden reservvattenförsörjningenom
sammanställer erfarenheter och samråd med andra berördai myn-
digheter klargör vilka förberedelser fordras. Räddningsverketsom
bör bl.a. verkets informationsbank ska kompletterasöverväga om
med särskilda uppgifter de och ledningsrör avsedda förom pumpar
verksamheten krig kan disponerasi vid behovstorasom av reserv-
vatten.

Utredningen har redogörelsen föri avbrottscenariot iett vat-om
tenförsörjningen pekat det mellanpå vattenproducenter och störreatt
förbrukare kan finnas avtal hindrar rationell användningsom en av
de reservvattentäkter förekommer. Sådana hinder går attsom un-
danröja förbrukaren- sjukhus avtal uppdrar ått.ex. ettom genom-
den för distributionen får förävenvattnet ettsom svarar av ansvar
driften reservvattentäkten. för distributionenDen skaav som svarar

sådana fall till anordningarnai fungerar och det vidatt attse ett
avbrott omgående få lösninggår fram-En äratt vatten. annan som

förbrukaren fårgått avtal leveranser medatt vattengenom genom
tankbilar. Tekniskt fordras det båda falleni ochreservoarer pumpar

åstadkommer det tryck och flöde fordras ledningarnai inomsom som
anläggningen. hur försörjningenOavsett med ordnas ärreservvatten
det angeläget sjukhusgivetvis och andra förbrukare hus-störreatt
hållar med det de förfogar över.vatten som

Utredningen har pekat dei sina svårigheterscenarion på kansom
fördelningenviduppstå inom region. Situationenreservvattnetav en

kan utvecklas det blir nödvändigtså användningenatt att styra av
det finns hos vattenproducenter har verk-sinreservvatten som som
samhet intakt. kan gälla produktionenDet vid allmänna eller vid

enskilda anläggningar. kanStyrningen fördelningenstörre bådeavse
mellan kommuner och mellan enskilda förbrukare vik-större inom

samhällsfunktioner,tiga sjukhus. Utredningen det bört.ex. attanser
finnas befogenheter för myndighet fördelningenpåverka ochatten
återkommer kapitel till frågani befogenheter.och5 om ansvar

Åtgärder vid nedfall4.3.8 radioaktiva ämnenav

Problem

Strålningsmätning
del underlaget förEn åtgärderna framför allt det inledandeistor av

skedet efter nedfall radioaktiva får de för skyddsåtgärder-ämnenett av
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nedfallet producerar dessamyndigheterna utifrån. Efteransvarigana
åtgärder.för skerden viktigaste grundenemellertid själv sina Det

utanför deoch områdenbådestrålningsmätning inom somgenom -
bedöms ha bli-meteorologiska andra bedömningarnade ochenligt

kunskaper kontamineringenha detaljeradedrabbade. Utanvit att om
beslutenMarginalerna ochfatta väl avvägda beslut.det igår inte att

konskevenser olika avseendenför med deåtgärderna blir istora -
myndigheternaosäkerhetenför meddetta måste gi-sig. Trotssom

tidigt stadium.besluta åtgärder påvetvis även ettom
vid utsläpp radioak-lokalfinns mätorganisationDet som aven

kärnkraftverken verkar de s.k. indi-från de svenska inomtiva ämnen
från verken.till kilometerkeringszonerna För mätningar på50ut

utsläppet har skettellerlängre avstånd i scenariot när utan-som --
radioaktiva till andra länför deför och vindarnaSverige ämnena än

ha särskild beredskaplänsstyrelserna skyldigadem där ärär att en
lika goda.förberedelsernainte

40-tal fastaStrålskyddsinstitutet har mätstationer. Upp-SSI ett
allt utsläppframförgiften för dessa stationer är att att ettvarna om

informationemellertidhar Mätutrustningen ävenägt omgerrum.
mätningsverksamhetdetaljeradenedfallets storlek. denFör sommer

nedfallsområde det nödvän-fastställadet möjligtska ärgöra att ett
fasta och mobila harkomplettera med SSIdigt utrustningar. ettatt

förLänsstyrelserna verk-centralsamordningsansvar nivå.på svarar
finns, framgår utredningensregionalsamheten nivå. Detpå som av

nedfall radioaktivadelbetänkandetredogörelse i ämnenett avom
håll samhället, bl.a.jordbruksområde, olika ipåinom ett resurser

Ännu planeringenbrister det emellertidFörsvarsmakten. iinom av
finns beredskaphur ska någonutnyttjas. Det inteutrustningen t.ex.

indikeringszoner-personal för strålningsmätningmed inomänannat
haroch central hoskärnkraftverken på nivå SSI ettrunt somna

och råd hur skaövergripande mätresursernat.ex.ger omansvar
skakommunerna och hur länge det ske.användas, ska mätavar

kärnkraftverkensutanför de svenskaTill de omgivningarresurser
syftarutredningen hör eller två mätinstrument ipå varjeettsom

förberedelse förförhållandevis brakommun. mätningDet är aven
regelstrålningsnivån landet. Problemet barai ärrunt att ettsomom

utbildade utförafåtal kommun på mätningar-i varje är attpersoner
skälet verksamheten kommerkan det tid i gångDet innantaavna.

alla kommuner.i
kommunensför manuell grovmaskigtSystemet imätning är per-

synvinkel finmaskigtspektiv, bra länsstyrelsens och på natio-men ur
skulle dygn till-nell uppskattningsvis ett-tvånivå. Det attta en

nedfall.fredsställande bild hela dosraten efterriket Deti över ett
medkan emellertid dröja kommunerna kommer i gånginnan sina

till länsstyrelserna ochmätdata in-mätningar. Rapporteringen av
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datorer kan också flaskhalsar.matningen i Rapporteringsrutine-vara
behöver och förbättras.överrna ses

Grovmaskigheten kommunnivå innebärpå falli många mätre-att
sultaten tillräckliga förinte kommunernas behov.är Förutsätt-egna

kunna genomföraningarna skala emellertidmätningar i större äratt
goda, eftersom det finns kunskaper mättekniken. Kommunernaom
bör hotsituation förbereddai kunna flerapå påmätaatten vara
ställen de förberedda s.k. referenspunkterna. har förberettän SSI

med förråd sådana mätningar.texter

efter nedfallSanering ett

förhållandevisSanering område för de centralaär ansvarigaett nytt
och regionala myndigheterna. finns allmänt veder-Det ingaännu

uppfattningar hur planeringsbehovet och vad denärtagna stortom
planering lagstiftningen föreskriver ska innehålla. praktiskaDesom
erfarenheterna från områden drabbades samband medi Tjer-som
nobylolyckan det mycketvisar väsentligsvårt uppnåäratt att en
minskning stråldosen nationellasanering. Den expertgrup-av genom

för utarbetar för närvarande faktaunderlagsanering skapen som
kunna användas vid kontaminering landområden och sjöar.en av

också råd till deExpertgruppen myndigheterna.ansvarigager
strålskyddsområdetMånga inom sanering inteexperter attanser

bör påbörjas förrän tidigast tre-fyra veckor efter nedfall, denärett
kortlivade nukliderna klingat dröjer kanOm igångsättningenav.
stråldosen för saneringspersonalen sänkas ökarDettaavsevärt. san-
nolikt de flesta fall åtgärdernas effektivitet.i Kostnaderna blir lägre
och det finns dessutom tid detaljplanera de åtgärderattmer som
fordras omedelbart.saneringenän startarom

till enskildaErsättningar

förluster kan kommaStora drabba enskilda jordbruks-, träd-att
gårds- och rennäringsföretag också företag olika slag inommen av
förädlings- och distributionsledet. finns bestämmelserDet om an-

för skada till följd olycka kärntekniskuppstår isvar som av en en
anläggning eller utomlands.i Sverige kärntekniska anläggning-Den

eller innehavare ska normalt den drabbasägare ersättaens som av
skadan. Ansvarigheten för anläggningar enligt huvud-Sverigei är
regeln begränsad till milj. kronor för200 olycka.1 lägrevarje Ett
belopp milj. kronor100 gäller för del anläggningar där ris-en- -
kerna mindre.är

denOm ersättningsberättigad kaninteär ersättningsom av
eller innehavaren till den kärntekniska anläggningen lämnarägaren

högsta sammanlagda beloppersättning. Det kan utbeta-staten som
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för närvarandeinräknat, miljar-anläggningsägarenslas, 3äransvar
besluta ytterligareriksdagen kanhar uttalatsder kronor. Det att att

ska utgå.ersättning
för beräkningfastställdaförvägfinns principernågra iDet inte av

händelse det slagdrabbastill demersättningar av en av somsom
författningar reglerarbeskriverutredningen Dei scenariot. som er-

rennäringsföretagen ef-jordbruks-, trädgårds- ochtillsättningarna
med anledningendastTjernobylolyckan gäller ersättningarter av

händelse.denna

förslagUtredningens

Strålningsmätning

ökningomfattandekräverlokal kartläggningEn en avnoggrann
nedfalletområden där hardepersonal ochbåde utrustning i ägt

motiveraduppbyggnad lokalasådan inteärEn mätresurseravrum.
hotbilden. bör ställettill den allmänna Strävan imed hänsyn vara

finnsdeomdisponeratidsramar irimliga mätresurserinomatt som
fordrarmätkapacitetensådan koncentrationlandet. En en orga-av

för förtätningberedskapmed slags SSInågonnisation av resurserna.
ochförför detta och inrapporteringhar rutinernaett sam-ansvar

närvarande effek-förmätvärden hållermanställning på görasattav
tivare.

samråd med Rädd-uppdragföreslår fårUtredningen iSSI i attatt
och kommunernalänsstyrelsernaföreträdare förningsverket samt

strålningsmätdata,förutveckla metodernafortsätta rapportering av
datoriserad utvärdering och fördessa, försammanställningenför av

överbelastatkan bli ochTelenätetdosprognoser.utarbetande av
Ävendelmycket sårbarrapporteringsvägarna är systemet.aven

fortsätta utveckla grund-område. börelförsörjningen SSIär utsattett
råd skyddsåtgärderinformation ochoch mallar för samttexter om

radioaktivavid nedfallkan utökashur mätningarna äm-ett avom
nen.

indikeringsinstrumentenmätverksamhetenproblemEtt i ärär att
ha utbildninganvända demolika slag. ska måstemånga De somav

tillämpa kunskaperna. harregelbundetmöjligheter Detoch att
förförberedelserna verksam-samordningskett någoninteännu av

för åtgärderna krig.fred med planeringenheten ii
försvars-kärnvapenanfall ska enligtBeredskapen 1992 årsmot

åskådarfallet, dvs be-främst det s.k.beslut inriktas Sverige ärmot
utomlands. nyli-nedfall efter kärnvapeninsatser Denendastrört av

försvar innebär förbeslutade lagen civilt att ansvaretomgen
lokal kommer liggabefolkningsskydd och räddningstjänst nivåpå att

Även kärnvapenberedskapen blir del dekommunerna.på aven upp-
för krig. dengifter kommunerna ska mätinstrumenti De somsvara
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Förklaring
Zon 500-2 kBqm000
Zon kBqmz2: 200-500
Zon kBqmz100-200

kBqmZon 4: 50-100
Zon kBqm5: 10-50
Utanför mindre5 än 10 kBqmzon

Beläggning medFigur 4.1 marken efter månadvcesium-137 på ned-i scenarioten om
fall radioaktiva Skåneiämnenav
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ochförfogar kom-nuvarande civilförsvarsorganisationen över som
disponera emellertid föråldrade.kommer kunna ärattmunerna

Räddningsverket får uppdrag be-föreslårUtredningen i attj att
fred och krig,för strålningsmätningardöma behovet iinstrumentl av

ochformerna för moderniseringklargöra utrustningen attatt aven
Räddnings-ökar tillförlitlighetenföreslå åtgärder i mätningarna.som

läroplanerna för utbild-uppdragverket bör vidare i överatt se
dessa kan kompletteraspersonal,räddningstjänstens såning attav

vid alla slag händelserför strålningsmätningmed utbildning av som
nedfall radioaktivaleder till ämnen.av

samarbete med läns-länsstyrelserna sökerscenariotiEn genomav
för bristernakompenserastyrelser andra län isigi mät-att

med både personaldetta läge biståndbehövs iorganisationen. Det
räddningstjänstförordningen. emel-enligtoch Det§utrustning 55 är

skyldig lämnalänsstyrelsedet biståndlertid oklart är attsom enom
räddningstjänsten ellerfrån kommunalaomfattar personal denäven

länsstyrelsen harendast sin organisation.i egenresurser som
får uppdragRäddningsverketUtredningen föreslår i över-attatt

biståndetallmänna råd reglerarförtydliga defrågan ochväga att som
enligt 55

Sanering

frångå skyldighe-statsmakternaskäl förUtredningen inga attser
efter utsläpp radioak-förlänsstyrelsenför saneringattten avsvara

under bered-hittills gällaSkyldigheten bör liksom äventiva ämnen.
kan det däremotEnligt utredningensskap och krig. meningi vara en

lagstiftningenplaneringdetaljering denfördel kraven ipå somom
Årstidsvariationernaalltförålägger länsstyrelserna iinte är stora.

mängdenden möjligajordbruket ochverksamheten inom stora
den ska någorlundasaneringsåtgärder planeringen,gör att varaom

förmycket omfattande. Behovetheltäckande, blir sanering är öv-av
till jordbruksområden.begränsatinterigt

uppbyggna-koncentrerasUtredningen föreslår påatt resurserna
beredskap för efterförhållandevis stark nationellden saneringav en

för detLänsstyrelsen börutsläpp radioaktiva ämnen. attsvaraav
saneringsåtgärderdetaljplaneringenfinns regional personal, så att av

Åtgärderna börmed kort varsel.det behövs kan starta avse sane-om
kärntekniska anlägg-med utsläpp frånefter nedfall sambandiring

kärnvapendetonationer.strålningsolyckor ellerandraningar,
genomförasmed förslag kanåtgärder utredningen sittDe avser

stycket lagenligt andraorden och i 47 §28 §sanering sammaom
med denräddningstjänstförordningen 1986:1 106 upprättaersätts

enligt andra stycket.plan behövs för 28 §sittutövaatt ansvarsom
bli tydligare.roll kan behövanationella DetDen ärexpertgruppens
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angeläget verksamhet förhållandei till andrat.ex. att gruppens myn-
digheter blir regleradSSI omfattningän i förstörre än närva-som
rande fallet.är

Ersättningar till enskilda

Utredningen har fråni descenariot utgått drabbas in-att som av
komstbortfall och merkostnader tidigt kommer aktualisera frå-att

ersättningar. och beloppDe principer kommer gällagan om attsom
blir hög grad föri styrande jordbruks-, trädgårds- och rennärings-
företagens åtgärder. bör snabbtDet möjligt finnasså beskedettsom

hur ersättningssystemet Lika angeläget detär ersätt-om ut.ser att
i ningarna till dengår situation råder. bör detDetatt anpassa som avl
l skälet finnasinte förvägnågra i preciserade regler. snabbtEttl age-

rande förutsätter emellertid för- ochi nackdelarna med olika lös-attl ochningar klargjorda.ersättningsnivåer väsentligtär Det år t.ex. atti
utforma det stimulerar företagenså vidta åtgärdersystemet att att

minskar konsekvenserna olyckan och därmed behovetävensom av
ersättningar.av
Utredningen föreslår Jordbruksverket får uppdragi samådiatt att

med andra berörda myndigheter studera frågan ochersättningarom
ha sådan beredskap verket relativt omgående efter ned-att atten ett

fall kan lämna underlag för utformningregeringen förordningav en
Jordbruksverketersättningar. ska också kunna komplettera dennaom

förordning med de föreskrifter fordras.som

Åtgärder vid brist4.3.9 elektronikkomponenterpå
Problem

de informationssystemI infrastruktren föringår i telekom-som t.ex.
munikationer och flygtrafikledning eller betjänsar bl.a. skatte-som
förvaltning och socialförsökring tåligheten kortvarigaär stör-mot

väl tillgodosedd.ningar sakSamma gäller andra för samhället vä-
sentliga betalningsförmedlingen. Vid långvarigasystem, t.ex. stör-

deningar kan bristuppstå reservdelarpå eller servicegenom- -riskerar effekterna bli mycket allvarligare. Produktionen kom-att av
och delsystem sker till delen de Östasiatiska län-istörstaponenter

derna och svenska användare helt beoende tillförseln från dettaär av
område.

ekonomiskaDe starka förmotiven central lagerhållningär påen
platsnågon bl.a.i Flera svenskaEuropa. distributörer upphörde i

början 1990-talet med verksamhet eller förvärvadessin in-av av av
ternationella distributionsföretag med lager utanför Sverige. Käns-
ligheten inför störningar leveransernai till följd säkerhets-t.ex.av
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ökat. Riskenhandelshinder harellerförändringar ärpolitiska att
olika bran-industriermedelstora imindre ochdrabbarsärskiltdetta

bedriver någonunderleverantörer inteframför alltscher som--
verksamhetinternationellegen

förslagUtredningens

leder ef-utredningens scenarioelektronikkomponenter ipåBristen
ekonomiska störningar i Sverige.till mycketmånader storater ca sex

händelseförloppet kommerTidigtåtgärder.vidta imåsteRegeringen
tillsammanselektronikbranschen situa-övervägaföretagen inom att

Efter hand blirförutses.kanutvecklingoch den äventionen som
rad myndigheterocharbetsmarknadensbranscher,andra parter en

bildas.samarbetskommittéerantalengagerade. Ett stort
brist vänderdet påde komponenterAnvändarna är storsomav

ÖCBÖCB diskutera läget.och kunnainformationförtillsig att
krigsplacerade företrädare förmedförstärker organisationsin

branscher.andra särskiltför delochelektronikbranschen utsattaen
ochförförbereda regler principerprioriteringarArbetet pågår attut

kommerdeomfördelningkommandeför eventuellt resurser somav
finnas.att

får till uppgifthandelsdelegationer,fleratillsätterRegeringen som
ocksåkomponenter. anvisarviktiga Regeringenöka importenatt av

finnsköpa detska kunnamyndigheter påsvenskamedel för somatt
Tullbefrielsegäller.demarknaden tillinternationella priserden som

för olikaUtförselförbudaktuella.blimomslättnader kanoch varor
blir allvarligt.försörjningslägettillgripassannoliktkommer näratt
EU-länder.andrakunderfårdiskriminering isådan inteEn avse

ÖCB företrädare för olikaöverenskommelser medkommer genom
elektronikkomponente-användningensökabranscher att styra av

fordrarEfter handområdena. situatio-prioriteradetill de högstrna
ransoneringsbestäm-styrmedel. Delarstarkareemellertid avnen

sak gällertillämpning.behöva Sammakommermelserna isättasatt
slutligen medgeprisreglering. tvingasbestämmelserna Regeringenom

landetför skahar byggtsberedskapslagerde attuttag uppsomur
krig.kunna istörningarmöta

bristensammanfattningenredovisade korta scenariotDen omur
lbehövs brett spektrumdetelektronikkomponenter visarpå attatt av

sida. frå-myndigheternasoch Dessabåde företagensåtgärder från
skett utred-grundligare ibehöver på sätt änettpenetreras somgor

arbete.ningens
ÖCB samråd före- imedfår uppdragföreslår iUtredningen i attatt

studera kon-och myndigheterbranscherträdare för berörda närmare
iskildrarutredningende svårighetersamhället isekvenserna i sce-av lÖCB förhur problemen före-detalj klargöraocksåbör inariot. mer
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enskilda och myndigheter ska kunna och långt möjligttag, mötas
reduceras.

Information4.3 01
.

Allmänt problemen vid olyckor och allvarligastoraom
störningar

effektiv informationsverksamhetEn avgörande för myndig-är om
heter och andra vid påfrestningar de olika slag utredningenav som
beskriver i skasina kunnascenarion genomföra de åtgärder ärsom
planerade. Hushåll och förbrukareandra och kom-t.ex. vattenav

leveranserna upphör ha behov informa-mer om att ett stort av- -
Myckettion. lite har för förberedagjorts det omfattande infor-att

mationsarbete kommer krävas dei situationer utred-attsom som
skildrar fleraningen i skullescenariona. Det sannolikt kommaav

brista den samordningi informationsverksamhetenatt t.ex. av -sektoriellt och geografiskt behövs för myndigheterinteattsom-
och andra ska dubbla budskap.ge

Utredningen övertygad myndigheternaär inte minst iattom -
informationsverksamheten skulle bli på sängentagna storaav-
olyckor eller allvarliga denstörningar skalai scenarionastora som
beskriver. Risken för motstridiga uppgifter det finnsär intestor, om

plan för slags koordineringnågon informationen till hus-en av
håll och andra. koordineringEn innebär alla beskedinte måsteatt
lämnas från ställe. flesta myndigheterDe behöver emellertidett

åtminstone vilka besked i andra allmänhe-veta stort som organ ger
ten.

deEtt problemen med informationen vid elavbrottstora ärav ett
de flesta radiomottagarna och praktiskt alla TV-mottagareatt taget

Andra problem den inledande faseni människor behö-tystnar. när
mycket information har med det finnsgöra mångaver att att numera

radio- och TV-kanaler. Det går inte med gång nå antalatt ett storten
människor sända meddelanden barai kanaler.någraattgenom
Även det ligger dei radio-privata och TV-kanalernas intresseom att
vid olyckor eller allvarliga vidarebefordastörningar myndig-stora
heternas meddelanden de skyldigainte sändaär dessa. harDetatt
visat sig den har skrivit avtal mednär till deatt staten, ägarna nya
radio- och TV-kanalerna har förbisett behovet för olika myndighe-

sända viktiga meddelanden TV undantag.4 finnster att är Detett
för varkenövrigt hos de de avtalsbundna radio- och TV-företagen
eller hos de skyldighetövriga någon låta statliga, kommunala,att
landstingsägda eller företagprivata med myndighetsmeddel-ut
anden de verkställeräven uppgifter viktigainom samhälls-om-
funktioner.
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trycka uppla-kunna sinareservkraft förharTidningarna inte att
kommuni-påverkasstörda,teleförbindelserna ävenOm ärgor.

människor och myndighe-och mellanmellan människorkationen -
hos Besk-skaparIsoleringen många.andra hjälporgan.eller oroter

med muntlig direkt-kompletterasoch behöverradioeden TVi
kommunerdettasannolikt iinformation. organiseraDet går att som

elscenariot ochförekommerdem i -Varatvåinte änär större av som
massmediernas medver-sprida informationStenungsund. Att utan

Göteborg. Ryktenstorstadmycketkan blir svårare iavsevärt somen
ochalla slagdesinformation kommeroch inom orterav om-annan

myndigheter ochverksamhetgrad försvåra denhögråden iatt som
andra bedriver.

radioaktivanedfallvidProblemen ämnenav

kunskaperBehovet av

nedfall radio-informationsverksamheten vidförproblemEtt ett av
osynligt.hotetmed själva Männis-haraktiva ärgöraämnen attatt

strålning,kunskaperkor behöver vissaåtminstone meteoro-om
för kunnafungerakärntekniska anläggningarsochlogi sätt attatt

ochbedömningarsjälva situationsammanhangen, sinförstå göra av
anställdagällerfordras. minståtgärder intevidta de Detkunna som

ska beslutaandraföretag och åt-myndigheter,inom omorgan som
skyddamänniskors förutsättningarenskildapåverkargärder attsom

sig.
i områdekompliceratstrålningförhållandet görärDet attettatt

effekterna ned-olikamellankan varierameningarna organ om av
finns flerabör vidtas.åtgärder i scenariotfallet och de Detsomav

de radioaktivahurexempel sådana variationer ämnenapå t.ex. om-
skamänniskor jod-mjölkproduktion,grödor ochpåverkar ätaom

utanför nedfallsom-ställenska flyttas tilloch djurentabletter om
Ävenslakt. tillämp-tillgårdarna eller irådet, kvar påstanna

myndigheters bedöm-djurskyddslagstiftningen kan olikaningen av
variera.ningar

olika hållkunskapernaandra mycket för öka på iochSSI gör att
finnsverkningar.strålning och strålningens Detsamhället ut-om

grundskolan ochoch eleverlärareför bl.a. journalister, ibildning
sjukhusfysiker.miljöskyddsinspektörer och någraDetgymnasiet, är

informationinträffat och mycketnedfall harnyckelgrupper när ett -
den viktigaste län-självklartMassmediernaförmedlas.behöver är

hälso- och sjukvårds-allmänheten. Enligtken till meningSSI:s är
Utredningensammanhanget.viktig detpersonalen särskilt i är anser

denna verksam-fortsättamyndigheterna kanangelägetdet är attatt
utbildning ellerbibehållas ochkunskaperna kanhet såså iattatt
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information efter hand kan erbjudas andra det angelä-även ärsom
nå.get att

Inkommande information
kanDet utredningensi nedfallscenario radioaktivasom ettom av

tid beskedeninnanämnen själva utsläppet så uttömmandeta ärom
och har sådan trovärdighet de berörda deten att attorganen anser
finns skäl utsläppskällanOm ligger land,i dröjeratt agera. ett annat
det nedfalletinnan drabbar Tiden det för vindarnataross. som att
föra de radioaktivain ämnena våra kanöver använda förgränser

utarbeta och mobilisera den organisation för-att ärprognoser som
beredd. gäller bl.a.Det spridningsprognos; göra vilkavisaratt en som

i områden kan komma drabbas nedfallet, ned-att närsom attav ange
fallet kan komma inträffa det finns fakta utsläppetnäratt samt om-

strålningsprognosgöra och riskbedömning.att en grov en-
deFör regionala myndigheterna kan det börjani ocksåmen-längre fram fåsvårt ordning all informationpåattvara- som

till ledningscentralerna.inströmmar gällerDet tolka den på rättatt
skilja rykten frånsätt uppgifter välgrundade.t.ex. Allaatt ärsom-

har behov vad händer. tidig informa-ett stort Enatt vetaav som
dettion möjligt före nedfalletgör fatta beslut och rekommen-att ge

dationer minskar konsekvenserna nedfalletsom t.ex.av om-inomhusvistelse och stallning mjölkkor.av

Utgående information
Effektiviteten räddningstjänsteni bygger utsträckningi påstor sam-
verkan mellan olika geografiskt och mellan olika slagorgan av-
sektorer eller verksamheter. Genom samutnyttja fåratt resurserna
myndigheterna den slagkraft och bredd verksamheteni i mångasom
fall behövs. Massmedierna naturligtvis viktigär länk till allmän-en
heten.

Genom harSSI samordningsansvar detgår koordineraatt ett att
del informationsverksamheten. Olikastor emeller-en görav organ

tid bedömningarsina och hanterar ibland frågorna olikapåegna
Det normaltsätt. går händelseförloppinte i det slag utred-ett av

beskriverningen i scenariot samordna all utgående information.att
Myndigheter och andra ofta olika bedömningargör ochorgan an-
vänder i viss utsträckning också skilda begrepp. kanDet tidsskälav
bli nödvändigt för centraltäven s.k. VMA-ett att ettorgan genom
meddelande vända direktsig till allmänheten. skerSå Jordbruks-när
verket tidigt i informerarscenariot behovet stalla mjölkkor.attom

kommerDet finnas olikamånga budskap deantingen olikaatt orga-
ellerär överens inte.nen
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sannolikhet för-allmedskaparinformationenMångfalden i stor
och bedömainformationenvärderafårflesta svårtvirring. De attatt

myndigheterna självagällervidta.de skaåtgärder Detvilka men
lättmänniskorna,enskildaoch demassmediernaockså tapparsom

för skydd ochuppgifttillhar sörjaför demförtroendet sä-attsom
samband medmycket tydligtfram iproblemen komhärkerhet. De

omfattandehändelseneftergjordesTjernobylolyckan. utvär-Det
har efter dettaMycketinformationsverksamheten.bl.a.deringar av

kan för-förberedelserna. Förutsättningarnaförbättrasyfteskett i att
grundtexter och mallarutvecklingfortsattytterligarebättras avgenom

de räddnings-vidslipasråd. Allt dettaochinformationför av
länen.itjänstövningar äger rumsom

omfattningen för-Informationsverksamheten kommer oavsett av
punkten samhälletskänsliga isannolikt denberedelserna att vara

det viktigtUtredningenkärnkraftsolycka.vidåtgärder attanseren
fortlöpande använder deochdettamedvetnamyndigheterna är om

förochför utbildning övningarförfogarde över attsomresurser
kommunikationenteknik förochmetoderförbättra män-ytterligare

viktigt detsärskilt iniskor-myndigheter-massmedier. Det är samman-
myndigheter ochmellan olikasamverkandenförberedahanget att

för informa-basensjälvautredningenandra anser varasomorgan
förtroendeför detgrundenlägger görtionsarbetet. män-Det attsom

har inträffat.och andramyndigheter någotlitar närniskor på organ

förslagUtredningens

krävertecknatutredningen scenarioni sinahändelseförloppDe som
fungerandeallmänheten.tillinformation Ettomfattandemycketen

grundenmyndigheternamellanochuppgifter utgörutbyte inomav
sådanUtformningenallmänheten.tillinformationför bra av enen

skamänniskornas behov.från Deninformation utgåmåste vara en-
Människormöjligt.tidigt måsteoch lämnaskel, så vetasomsann

vilka åtgärder deochberäknaselavbrott pågåhur länge t.ex. ett
svårigheterna.klaramöjligt Detför långtkan vidta ärsjälva såatt av

samordnad ochmyndigheterfrån olikainformationviktigt äratt
samstämmig.

förtroende för allaskaparmed informationkunna nåAtt ut som
adekvatavidtar åtgärdermänniskorocholika aktörer gör attsom

och samtidigt känsligastede viktigasteskyddaför sig äratt en av --
och andra bedrivermyndigheterverksamhetdenuppgifterna i som

viktiga samhälls-allvarligolycka eller störning inär stor enen
skälet kapiteldetredogörinträffat. Utredningen iharfunktioner av

kommunikationenprincipiellaför påutförligare sinpå6 sättett syn
övervägandenafortsattamänniskor-myndigheter-ntassmedier. iDe

praktiska åtgärdersiktehär föreliggerdet avsnitt tar mersom
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syftar till förbättra och deorganisationen tekniska hjälp-attsom
medlen för spridning informationen. beskrivningEn denav av nu-
varande informationsberedskapen räddningstjänsteninom finns i
Räddningsverkets informationshandbok.

Utredningen föreslår Styrelsen för psykologiskt försvar får iatt
uppdrag samrådi med bl.a. Livsmedelsverket, Socialstyrelsen,att
Rikspolisstyrelsen, ÖCB,Försvarsmakten, Räddningsverket, den
myndighet enligt Ellagstiftningsutredningens förslag skasom svara
för elberedskapen, företrädare för länsstyrelserna, Landstings-
förbundet och Svenska Kommunförbundet utarbeta allmänna råd
för informationsverksamheten vid allvarliga viktigastörningar i sam-
hällsfunktioner. särskiltDet viktigt det det härär i sammanhangetatt
utformas förprinciper samverkan informationsverksamhetenien
mellan de har uppgifter vid de olika slag störningarorgan som som
kan inträffa.

Flera myndigheter och andra bör kunna inrättat.ex.organ ett
antal upplysningscentraler för dem. Till dessaärsom gemensamma
kan hushåll och andra vända med frågorsig olika slag när ettav
omfattande avbrott försörjningeni med bl.a. eller har in-vatten
träffat. innebärDet sannolikt betydande avlastning denen av perso-
nal för ledning de verksamheter berörda. Detärsom svarar av som
skulle sannolikt falli många värde det dessa upplysnings-ivara av om
centraler fanns företrädare för försäkringsgivarna.även

bör råden framgåDet myndigheterna och de övrigaattav orga-
ska förbereda meddelanden kan lämnas radio ochi vidTVnen som

avbrott elförsörjningen.i lokalaDe radiostationernaett t.ex. nya
har lyssnare.många Ingen stationerna emellertid skyldigärav att
sända meddelanden från myndigheter. kommerMånga sannolikt ändå

det. enligtDetgöra utredningensär fördelmening detatt ska-en -säkerhet och likformighet informationssystemeti skyldig-par om-heten sända meddelanden regleras på föratt samtligasättsamma
radiokanaler.

Utredningen föreslår de privatägda radiostationernaäven skaatt
skyldiga sända meddelanden verksamheten vik-att ivara som avser
samhällsfunktioner.tiga kan skeDetta åläggande lag-iettgenom

form eller fallet för Sveriges Radioär åtagandesom nu ettgenom- -
avtal mellani företaget och Frågan alternativeti medärstaten. ett

avtal skyldigheten sända ska tilläggi till de gäl-attom tas ettupp
lande Överenskommelserna eller detta ska regleras sambandiom
med de löpande avtalen inom kommertvå-tre åratt nu ersättasatt

avtal. samordningEn bör ske med övervägandena inomav Kom-nya
mittén Ku 1994:08 för utredningen radion och televisionen vidom
krig och krigsfara.

Avtalet mellan Sveriges Radio och reglerar bl.a. skyl-staten som
digheten sända meddelanden från myndigheter ocksåatt TV-avser
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träffats förharslagöverenskommelse ävenkanalerna. En sammaav
med övervägandenasambandbör i4. Detsändningarna i TV om

finnsmöjligheter detvilkaskyldigheter övervägasradiostationernas
svenskasändaTV-kanalernasatellitbaseradedeålägga att myn-att

meddelanden.digheters
produ-samhällsfunktionerviktigadel inomtjänsternaEn stor av

företag.ochstatliga privatalandstingsägda,kommunala,avceras
har medUppdragsgivarenentreprenad.fallsker påmångaiDet an-

avtalet mellanutformningnuvarandeMedkvardra 0rd ansvaret. av
meddelan-företagdessa inteRadio har rättoch Sveriges attstaten

devidarebefordrade. situatio-FV-kanaler Iradio- ochbolagetsden i
arbete sikteutredningenspåfrestningarmycketmed tarstora somner

myndigheterstatligakommunala ellerantalvidaredetfinnspå ett
dessaheltVilketolika slag.åtgärderförmed organavsomavansvar

meddelanden tillsändaanvända sinkan rättgivetvis attattegen
ellerstatligalandstingsägda, pri-kommunala,debesked frånlämna

dettaför sker.emellertid garantierfinns ingaföretagen. Det attvata
bedriver verk-företaguteslutasskäletdetkan inteDet att ett somav

medfår nå sinasamhällsfunktion svårtviktigsamhet inom utatten
budskap.

Radioochmellan SverigesavtaletföreslårUtredningen statenatt
landstingsägda ellerkommunala,statliga,kompletteras så ävenatt

samhällsfunktionerviktigauppgiftermed inomföretagprivatägda -
radio ochfårentreprenad iutför rättpåockså de tjänster attsom -

Även med deavtalenallmänheten. pri-tillmeddelandenlämnaTV
dessa blirutformasbör såmedoch 4radiokanalerna TVvatägda att

och företag.myndighetermeddelanden frånsändaskyldiga att
förvägoch andra innanmyndigheter iunderlättarDet organom -

hushållinformeratinträffar harelförsörjningenavbrott i t.ex.ett -
vilka konse-ochförriskerna störningarförbrukareoch andra om

distributörernaochProducenternafå.kandessa störningarkvenser
hälftenomkringtillinformationspriditochutarbetathar avav

konsekvensernaochriskerdessalandetelanvändarna i avomom
Civilförsuarsförbund haroch iSverigesNUTEKstörningar.stora

åtgärder enskildavilkablad medframställt tipssamarbete ett om
försannoliktkanförsvinner. Mer görasvidtakan strömmen attom

flerabörinformationsådanförbrukarna.informera Enförvägi avse
börsamhällsfunktioner.olika Detallvarliga islag störningar avav

förberedakanmänniskor sigframgåinformationen t.ex.att genom
fleraför dygnstill dessaoch batterierbatteriradioapparaterhaatt

undvikaocksåkan mångaförbrukareandraHushåll ochdrift. pro-
dygnsbaslivsmedel förenklareochde harblem ett parvattenom

behov i reserv.
syftarutredningendet slag påinformationsverksamhetEn somav

förgrenadväloch organsation påstarktfordrar ett enengagemang
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regional och lokal talar förnivå. Det friuilligorga-någonatt av
totalförsvaret helstnisationerna inom redan harnågon ettsom-

samarbete med kommunerna ska förnära planering och verk-svara-
ställighet. Utredningen har olika alternativ varandra ochvägt mot
kommit till Civilförsvarsförbundet, redan har bedrivit olikaatt som
slag informationskampanjer bör utveckla arbete med dessasittav
frågor.

Utredningen föreslår berörda myndigheter kommer överensatt
med CivilförsvarsförbundSveriges förbundet klar-närmareattom

vad behöver för människor ska kunnagör ökagöras sinaattsom
kunskaper både riskerna för allvarliga viktigastörningar iom sam-
hällsfunktioner och de åtgärder de själva kan vidta förom attsom
skydda Civilförsvarsförbundetsig. bör sedan också uppgif-på sigta

samarbete med andra berördai genomföra de informations-ten att
åtgärder angelägna.visar sigsom

förutsättning förEn radiokanalerna ska kunna sända vidatt ett
elavbrott de har reservkraft till studioverksamhet.är sin Sverigesatt
Radio har sådana däremot de privatägdainte radiokanale-resurser -

Utredningen det sambandi med övervägandenaattrna. anser om
skyldigheten sända meddelanden bör det ska finnasprövasatt om

skyldighet ha reservkraft.även atten

skillnader4.3.1] Några mellan åtgärderna inför
händelser fred och verksamheteni krigi

Konsekvenserna för elförsörjningen militärt varierarettav angrepp
beroende det sker plötsligtpå strategiskt överfall eller detom om
förekommer slag förvarning.något överraskandeEtt inne-av angrepp
bär fredsorganisationens de enda tillär ståratt resurser som som
förfogande åtminstone början förloppet.i förvarningEn lederav-
till förberedelser för olika slag åtgärder har kunnat ske. Denatt av
ledningsorganisation behövs för verkningarnaattsom t.ex. storaav
elavbrott ska kunna reduceras har fått tillfälle trimmaatt persona-
len. del problemEn har med ledning verksamheten görasom attav
har kunnat lösas. Felaktigheter inledningeni har till. flestaDerättats
har funnit roller.sina gällerDet inte minst deninom särskilda
beredskapsorganisation finns elområdet.inom manuellaDesom ru-
tiner viktig förgrund reservförfarandenautgör produktio-isom en

och distributionen har förberetts fungeraroch sannoliktnen av
redan avbrottet strömförsörjningennär i inträffar.

finns medDet andra ord bättre beredskap för krigsförhållandenen
långvariga avbrott helt oförutsettän drabbarnär samhället fred.i

Ledningen och fältorganisationen olikainom sektorer har vidtagit
Ävenförberedelser. förbrukarna har förberett sig på delatt en varor

6 14-1656
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har sannoliktflestasaknas.kommeroch De övervägttjänster att
hantera deoch hur de skadet finns situatio-vilka reservmöjligheter

påhittiga och har kanske redanMänniskoruppkommer. ärner som
fred de betydligtproblem dykerlösning I ärnär ett merupp.en

krigsförhållanden kommer de sannolikt ocksåoförberedda. Under
och detoleranta leverantörer tjänster änmotatt av varorvara mer

strömbortfall fred.längrevid iär ett
får fåttelavbrottområde krig drabbasiEtt oavsett omavsom -

utsträckningbetydligtsannoliktförvarning eller iiinte änstörre-
kommerfrån andra områden.fred hjälp inteklara Detsig attutan

för reservproduktion för-ellerfinnas mycketså attextra resurser
kommeroklart hur krigetgäller särskilt detdela. Det är att ut-om
för människorordna medvecklas eller det svårtär transporteratt

eller transformator-för ledningaroch materiel, reparationt.ex. av
områdenockså blikan svårt intestationer. Det att utrymma som

mycket omfattande medverkanlängre har Dennågon ström. som
fårutredningens starkt be-förband lämnarmilitära scenarioi en

sak gäller den hjälpomfattning eller uteblir helt.gränsad Samma
itillgång fred.kommer kunnafrån andra länder iatt vara ensom

informationen till enskildaräknar vidare medUtredningen iatt
betydligt bättreframmed begränsademiljö når istörningar änen

det lyssnaflesta hur viktigtberor de påfred. på inserDet är attatt
tekniskalänge de häroch läsa tidningar.radio och SåTV syste-att

informera allmän-myndigheterna möjligheterharfungerar attmen
uppgifter harvilka bety-Svårigheten kanheten. avgöraatt somvara

det skälet kan lämnasrikets säkerhet ochdelse för inte ut.av
Även för riskerkrig blir detelförsörjningen såi större ärutsattom

förförståelse delättare priotiteringar måste inomgörasatt som
verksamheter grundandraeller påelförsörjningen inom av

bedrivas krigverksamheter kommerelbortfallet. inte iMånga att
förminskar drastiskt dessa.och behovet Ransoneringar möterav

eller kvalitetenfred. brister kvantitetenförståelse i påi Destörre än
det finnsgrund ellerförsörjningen inte iuppstår attsom av -

för bibehållen produktiontillräckligt medfallvarje inte en ac--
fredstida avbrott. Skillnadernautsträckning vidi änstörrecepteras

fred blir särskiltoch förhållandena tyd-det sker krigmellan iisom
avbrottet drar tiden.liga påutom g

betydligt krigssituationMänniskor slits andra sidan iå mera en
inträffar fred. harelförsörjningenavbrotten Detii göraän attom

allvarligare.naturligtvis myckethela hotsituationenmed Kom-äratt
krigshandlingarförhär området också gårdet Hurutsättasattmer

överlever hu-anhöriga deltar stridernadet för wimina översom
kompliceraromfattande och långvarigt elavbrott medvud Etttaget

komplicerad beredskapredan mycketandra 0rd situation. Denen
sannolikt del problemen.finns elområdet reducerarinom en avsom
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handlar emellertid likaDet mycket för krig för fred för-attom som
bereda reservåtgärder de verksamheter hosinom myndigheter, an-
dra och enskilda behöver el.organ som

telekommunikationer4.4 Störningar ochi

datasystem
Telekommunikationer4.4.1

Bakgrund

Telekommunikationerna både fred och krig känsligai förär stör-
olika slag. Elavbrottningar och mekanisk påverkan kan hotaav

funktionen. krig risken förI sabotage och flyganfall.är Storastor
teleanläggningar med viktiga funktioner,många rundradions hög-

och radiolänkutrustning, mobiltelefonväxlar och radiolänk-master
försvarets telenäti andra teleanläggningarär änsystemet utsattamer

för olika slag.angrepp av
Utredningen har flerai beskrivitscenariona kanstörningarav som

telekommunikationerna.uppstå i Redogörelsen dettai avsnitt är av
övergripande karaktär. Innehållet baserat påär promemoriamer en

och telestyrelsen harPost- utarbetat utredningen.åtsom

Risker fredi

Elavbrott

Telekommunikationena behöver elkraft. Säkerheten elförsörjningeni
fred hög deni så reservkapacitet formär batterieri tele-att av som

företagen allmänhet hari installerat räcker för de avbrotttyper av
ofta inträffar. kan frågaDet ellerminuter timmar. Post-som vara om

och telestyrelsen bedömer företageninte har intresseatt ett eget att
förbättra batteriförsörjningen. finnsDet för del anlägg-tvärtom en

planerningar ha batterierpå med kortare driftstid deänatt nuva-
rande.

Erfarenheten det finns bristervisar den beredskapi för längreatt
avbrott bygger tillförselpå dieseldrivnasom av genom reserv-
lzraftverlz. brister kom framDessa vid det elavbrott drabbadesom

delar slutetSverige decemberi 1983 och sydöstrastora Sverigeav av
vid börjani år framgår1993. Bristerna detaljistormarna av mer av
Bilaga D, översiktligt beskriver andraäven störningarsom typer av

televerksamheten blivit för under år.som utsatt senare

Avbrott kabelförbindelsema,i sabotage m.m.

vanligtDet telekablar skadas vidär ochgrävning åverkan.att annan
Om sådan skada drabbar regionala eller rikstäckande delaren av
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flesta användarnasnabbt detelenäten, sker omkopplingar så inteatt
för dekonsekvenser lokala för-berörda. Avbrotten får däremotblir

sambandinträffar med hän-bindelserna. Endast avbrottet i enom
teletrafiken olycka kommer minsk-ökardelse storex. ensom --

den regionala och rikstäckandekapacitetenningen i ävenstöraatt
teletrafiken.

avsiktligt skada delarfinns möjligheterDet yttrestora att av ra-
ofta placerade platseroch radiolänkanläggningar,dio- påärsom

skydda dessakan arbetadär sabotörer Förutsättningarnaostört. att
sådanaanläggningar små.ärmot angrepp

telebyggnader minskar med moderni-anlagd brand iHotet om en
ochblir färrestationernaseringen näten, attatt genomgenomav

robusta anläggningar.s.k. koncentratorer placerasoch istationernya
avsiktligtdet blir skadaModerniseringen också svåraregör attatt

Vid frånförstärkare kabelanläggningarna.kablar och övergångi
avstånden mellan förstärkarna frånoptokabel ökarkopparkabel till

ochbetydligt färre tidigare dettill mil. blirkm mins-10 De1-3 änca
för sabotage.kar också riskerna

Översvämningar, och nedisningåska, ärantennerstorm exem-av i
förhållanden kan åstadkomma allvarligahändelser ellerpel på som

med skyddtelekommunikationerna. Anläggningaristörningar mot
åsknedslag.kanelektromagnetisk puls motståEMP

utnyttjande datasystemObehörigt av m.m.

datasystem eller andratelekommunikationernasManipulering av
ekonomiska skadorkan orsakaför telenätetmetoder intrång i stora

Syftet regel enskildoch abonnenterna.för både teleföretagen är som
konkurrerande företag.infiltration från kaneller Ett intrångvinning

allmänhetochupptäcka inågonting åt. Detsvårt ärgöraattvara
binda till brottet.heller lätt någoninte att

har framför allt demanipulera datasystemMöjligheter att som
verksamheternormalt arbetar utnyttjarinom näten.som

åtgärderBehovet av

och telestyrelsensallvarligaste hotet fred enligti Post-Det är prome-
Teleföretagska manipulera datanäten.risken för någonmoria att

begränsakan minska detta hot antaletoch abonnenter attgenom
möjlighet komma särskilt känsliga delarhar in iattpersoner som av

behörigheten,fordra begränsningkanDetsystemen. noggrannen av
bedömningpersonkontroll vid anställning och fortsatt anställda iav

ytterligare utveckling det tekniskasärskilt känsliga funktioner. En av
också nödvändig. tillgångskyddet för datasystemen kan Förvara

krävas behörigatill uppgifterna kan två öppnarattt.ex. personer
systemen.



Utredningens sju scenarion 165

Reservkraftverkens funktion kan säkerställas medgenom prov
lämpliga tidsintervall.

Risker krigi

Beredskap

Sabotage teleanläggningar och elförsörjningen kan verk-mot vara
åtgärder för skapa kaos och försvåra ledning samhälletiattsamma

redan krigshandlingarna har börjat.innan Särskilt dennaiutsatta
televerksamhetsituation beroende installationerär är yttresom av

och det finns bevakning medinnan personal harintesom en- -
omfattande skydd.något gäller främstDetta antennanläggningarmer

för radiolänk och rundradio.
Risken för manipulation datasystemen ökar. infil-Genom attav

teleföretagens kanorganisation åstadkommaangripare svåratrera en
Likvidationstörningar. nyckelpersonal hot kanär ett annatav som

åstadkomma problem för de drabbade verksamheterna.stora
kärnladdningar användsOm vid konflikt utanför landvårten

kan telekommunikationerna påverkas EMP.av

Väpnat angrepp

Telekommunikationerna hotas vid direkta stridshandlingar förstai
hand sabotage och anfall från luften. Särskilt sårbara ärgenom som
framhållits, de telebyggnaderna med viktiga funktio-mångastora

de rundradiosändarna med högmaster och radiolänkutrust-storaner,
mobiltelefonväxlarna radiolänkanläggningarnaning, försva-isamt

telenät.rets
Ledningsfunktionen för telekommunikationerna kan komma att

hotas direkta stridshandlingar marken.påävenav

Behovet åtgärderav

Elförsörjningen kan krig, både geografiskti och tiden, kommai att
drabbas omfattande avbrott. Reservkraften till för tele-ärav att
företagen ska klara avbrott dagar ellerpågår veckor.isom
Säkerställandet reservkraftanläggningarnas funktion fordrarav prov
med regelbundna mellanrum.

följdtill direktaHotet stridshandlingar kan minskasav genom
byggnadstekniska åtgärder. Viktiga funktioner får fullträffskydd re-
dan fred. deli verksamheterFör kan skyddet ökas sprid-en genom

ochning placeras splitterskyddadeutrustningen anlägg-iattgenom
riktpunkt.ningar Alternativa överföringsmöjligheter bör fin-utan

redan fred. verksamheti bör alltförIngen beroendenas vara av ra-
dio, för fungera fordrar vital jord. Framförutrustningattsom ovan
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frånallt de skyddssynpunkt prioriterade delarna telesystemetav -
driftcentraler med stödsystem och för prioriterade fasta för-nätt.ex.

bindelser bör ha starkt fortifikatoriskt skydd och skyddett mot-
EMP.

ledningen televerksamheten kan minskas delsHotet mot av ge-
får fullträffskyddstödsystemen och EMP-skydd redan fred,iattnom

dels teleföretagen förbereder fullträffskyddade platser förattgenom
driftcentraler. Kabelnätens sårbarhet kan minskas ökadsina genom

sling- och maskformighet. planera alternativa lednings-gårDet att
platser för de delar teleföretagens har för-organisation inteav som
beredda och skyddade krigsgrupperingsplatser..

telestyrelsen,och funktionsansvarig myndighet, vid-Post- ärsom
åtgärder för generellt öka säkerheten viktiga telenät hos tele-itar att

företagen krig. Säkerheten viktiga ledningssystem kan förbättrasi i
särskilda åtgärder hos enskilda myndigheter eller andragenom or-

ÖCBexempel kan genomför omfattandeSom tele-nämnas attgan.
säkerhetsåtgärder vid samtliga länsstyrelser.

förslagUtredningens

tekniska utvecklingen ökade möjligheter fred tillhanda-Den iattger
hålla och lönsamma telekommunikationsområdet.påtjänsternya
Möjligheterna och de ekonomiska för manipulera data-motiven att

kommer sannolikt öka. Tekniken emellertid ocksåsystem att ger
möjligheter höja säkerheten.att

Teleföretagen inför problemet hålla högstår ochservicenivåatt en
samtidigt förhindra och andra olagligheter drabbar bådeintrång som
abonnenterna och företagen själva. Teleföretagen -framför allt Telia

medvetnaväl detta. tekniska utvecklingen detDenär möj-görom-
ligt redan fred öka säkerheten de allmänt tillgängligai telenäten.iatt

och telestyrelsen följer fortlöpande utvecklingen ochPost- stöder tele-
företagens strävanden öka säkerheten telekommunikationerna.iatt

teleföretagen ska kunna fortsätta verksamhet krigOm för-sin i är
de kan disponera den fred anställdautsättningen personalen,iatt

följaktligen bör krigsplacerad verksamheten.isom vara
statsmakterna bolagiserade verksamhetenNär Televerketinom

bildades bl.a. TeracomSvensk Rundradio fred och krigAB, isom
för distribution rundradiosändningarna. Bolaget har isvarar av

beredskapsplaneringen förts till funktionen Psykologiskt försvar med
Styrelsen för psykologiskt försvar funktionsansvarig myndig-som
het. televerksamheten tillhör funktionen Telekommuni-Den övriga
kationer, och telestyrelsen för.Post-som svarar

Utredningen hela televerksamheten bör funk-ingå iattanser en
detta talartion. sambandet mellan rundradiodistributionenFör att

och den televerksamhetenövriga det gäller tekniken och driftennär
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mycket omfattande. innebär bl.a. beredskaps-Detär att
förberedelserna bör ihop sammanhang. och telesty-i Post-vägas ett
relsen har redan delen televerksamheten funktioninom sinstörre av
och bäst lämpad denna Till ochär sammanvägning. Post-göraatt
telestyrelsens uppgifter hör bl.a. fördela delen de medelstörreatt av

statsmakterna föranslår beredskapsförberedelser tele-inomsom
sektorn. naturligt myndighetenDet den uppgiftenär på sigatt tar

för rundradiodistributionen. gäller regleringenäven Detta inte minst
deltagandeTeracoms övningsverksamheteni regionalpå nivå inomav

det civila försvaret.
Utredningen föreslår distributionen radio och skaTV ingåatt av

funktionen Telekommunikationeri och och telestyrelsenPost-att
ska fullgöra de uppgifter enligt beredskapsförordningensom

ankommer funktionsansvariga1993:242 myndigheter.på

4.4.2 Datasystem

Bakgrund

fungerarSamhället datorer. administrativa verksam-inte Storautan
heter samhället behöver datasystem för fungerai äratt t.ex.som
betalningsförmedlingen, socialförsäkringen och verksamheterna inom
Riksskatteverkets ansvarsområde uppbörden, indriv-taxeringen,-
ningsverksamheten och folkbokföringen. sak gäller alla deSamma

stöder olika former produktionsystern samt transporternasom av
till lands, och luften.på sjön i

Med den utveckling avgörandepågår inte-tar ett steg motsom
informationsteknologin andragration verksamheter samhäl-i iav

let. Tyngdpunkten kommer utsträckning tidigarei ännu större än att
ligga användningen teknikenpå och tillgången till information.av

elektroniska förDe digital höghastighetskommu-motorvägarna
nikation ska möjliggöra omedelbar kommunikation med storen
kapacitet mellan alla sänder och information.tar emotsom

informationssamhälletI ägandet och utnyttjandet informa-är av
viktigare myckettion strukturer kommer tillNyaän iannat. sam-

hället. beroendenDet demuppstår lär barasig intestyrssom av som
använda tekniken också den för skapautnyttjaatt utan att att nya

ochtjänster produkter. Information eller mindre vitalär en mer re-
kan för både avsiktliga och oavsiktliga hot. Attutsattsurs som vara

skydda och säkerställa information viktigt för alla samhället.iär
snabbaDen internationaliseringen kommunikationsnäten görav

utländska etablerar och svenskasig i Sverigenätoperatöreratt ut-
omlands. globala uppbyggnadenDen möjligheternäten attav ger

fråndem vilken plats helst jorden.påoperera som
översikt förhållandenaDen datasystemens områdeinomöver som
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ÖCButarbetatshar inomföljer bygger promemoria åtpå somen
utredningen.

begreppNågra

frånanvänder och med 1990-taletsoch EU-kommissionenOECD
totalbegrepp för både bearbetninginformationssystembörjan som

för den teknik och dekommunikation information tek-och samtav
informa-det här sammanhanget.niska lösningar utnyttjas i Ettsom

definition tekniskbestår enligt denna baraintetionssystem ut-av
programbeskrivningar,också och organi-rustning system-utan av

arbetsbeskrivningar ochdelegeringsregler, mycketsationsplaner, an-
informationsteknologi deITBegreppet är termnat. en som avser

informationssystemen.tekniska delarna i
ÖCB viktighar, framgår samord-i avsnitt,nästatextenav ensom

datorstödsområdet. Eftersom denna uppgiftningsuppgift inom inte
ÖCBslag informationssystem har valtbegränsad till vissaär attav

datasystem, då samtligaanvända begreppet systemtyper.avsersom
begreppet datasystemsäkerhet.säkerheten dessa användsiFör system

myndigheterAnsvariga

statsförvaltningen har bl.a. till uppgiftFlera myndigheter inom att
för skapa skyddandra ska vidta åtgärder ochkräva uppnåattatt

myndighetersverksamhetens datasystem. Samtliga aktivi-säkerhet i
eller förordningar. Aktivi-dessa områden från lagarutgårinomteter

särskilda föreskrifter.uttryck generella eller Stats-isigteterna tar
ÖCBoch föreskrifter.kontoret utan att utagerar ge

Datainspektionen ska till enskilda förinte utsättsatt personerse
sfären ellerotillbörligt den personliga Mål-intrång i integriteten.

samhälletsamtliga verksamhetsansvariga verk-i i sinär somgruppen
personuppgiftersamhet bearbetar dator och den verksamhe-i isom

ska följa datalagen.ten
Riksarkivets uppgift tilldet här sammanhangetiär att attse myn-

digheternas arkiv förtecknas, gallras, förvaras och vårdas så-ett
dant handlingar förkommer eller skadas och obehö-intesätt att att

förekommer. Riksarkivets föreskrifter och råd gällerrigt intrång inte
förvaringvid handlingar datamedier. Målgruppenpåäven är samt-av

verksamhetsansvariga skyldiga följa arkivlagen.liga är attsom
Statskontoret samordna arbetet med den fredstidaska ADB-sä-

kerheten den civila statsförvaltningen. Verket ska också be-inom på
och lämna myndigheterna totalförsva-mån inomigäran av resurser

riksdagen och riksdagens myndigheter kommunerna rådret, samt
och upplysningar frågor.dessai

Riksrevisionsverket utfärdar föreskrifter och allmänna förråd til-
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lämpningen bokföringsförordningen. Målgruppen samtligaärav
myndigheter.

Kammarkollegiet ska bistå statliga myndigheter med metoder för
risk- och skadehantering. Arbetet med datasystemsäkerhet syftar till

minska risker för och skador.intrångatt
Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen ska till statligaattse myn-

digheter med och befogenheter gäller totalförsvaret elleransvar som
rikets säkerhet följer reglerna förordningeni övrigt säkerhets-i om
skyddet vid statliga myndigheter. Försvarsmakten och Rikspolissty-
relsen meddelar tillämpningsföreskrifter.

ÖCB har till uppgift samordna myndigheter och andraatt organ
den civila delen totalförsvaretinom dessa kan lösaså sinaattav

uppgifter krig. sker bl.a.i Detta stöd till hos olikaansvarigagenom
totalförsvaretsinom civila del deras arbete med säker-iorgan att

ställa funktionsförmågan de datasystem fordras föri detattsom
civila försvaret ska kunna genomföra uppgifter.sina

myndigheter bidrar framgåttMånga med specialkompetenssinsom
för bl.a. säkerhetskraven ska beaktas verksamheten och plane-i iatt

verksamhetens utveckling.ringen Alla bidrar attav tagenom ansvar
respektive områden.inom sina fel detDet inte aktö-mångaär äratt

detta verksamhetsområde.inom Mångfalden kan leda tillrer att en
åtgärd sakområdeinom impulser andra områden.inom Detett ger

emellertid risk den helhetssyn sårbarheten samhälletär på iatten
datasystemen förlorad det finnsgår intesom ettavser om organ som

har överblick datasystemen viktiga samhällsfunktionerinomöver
och kan till åtgärder ochinitiativ iakttagelser tillta rapportera t.ex.

Framför allt kommuner,regeringen. landsting företagoch är annars
hänvisade till impulser från marknadens ochorganisationeratt
företag.

Risker fredi

ÖCBStatskontoret har samverkani med utarbetat medrapporten
rubriken Myndigheternas säkerhetsanalyser sina ADB-system.au
Rapporten, överlämnades till decemberregeringen i 1991, årsom en
sammanställning den dåvarande vidsituationen 1 300av ca myn-
digheter.

Myndigheterna hade ombetts redovisaatt
och bristerHot framkommit dei ADB-system analy-D som som

omfattade;serna
Vilka konsekvenser kan få;störningtyperu av som en
Vilka åtgärder behöver vidtas med anledning analys-Cl som av
resultaten.

visade hotRapporten och säkerhetsbristerna de-iatt stort settvar
myndighetens storlek och strukturen datorstödet.påoavsettsamma

framkom vidareDet de myndigheterna med omfattandestörreatt
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kommit betydligt längre säkerhetsarbetet de mindredatasystem i än
myndigheterna.

Underlaget från myndigheterna visade totalt 50-tal hotpå ett mot
framgåreller brister säkerheten. figurdatasystemen i Som 4.1av

bristerna tekniska problem,berodde endast medan de% på25 av
organisatorisk det fanns tillfredsstäl-inteövriga art, t.ex. attvar av
för säkerhetsarbetet och det förekom bristerlande rutiner iatt ut-

hälftenbildning och information. myndigheterna hadeMer än av
säkerställt behovet nyckelpersoner. Andra framträdandeinte av pro-

otillräckligblem dåliga möjligheter till brandsläckning, utbild-var
och brist back Förhållandevis pekade ocksåpå up-rutiner. månganing

risken för obehörig åtkomst.på

mgamsatmUtbildning och
1° °°Information

30%

Teknik
25%

Rutiner
35%

Problemområden drag med relativ fördelningFigur 4.1 i istora
procent

gäller vid statligaStatskontorets myndigheter.situationenrapport
ÖCB:sfinns enligt kartläggningar ochinte någraDet promemoria

ÖCBför delar samhället. bedömerbedömningar emeller-övriga av
förhållandenatid desamma hos kommuner ochiäratt stort sett

landsting och näringslivet.inom
samhällets sedan länge beroende datasystemTrots stora av- -

mycket för säkerställa tillgänglighet, tillförlitlig-återstår göraatt att
het och sekretess finns andramed ord mångai Detsystemen. exem-

risker fredpel med användning datasystem. sak gäl-på i Sammaav
ler de bristfälligheter påverkar datasystemens användning.som

snabba IT-utvecklingen leder tillDen många, inteatt utnytt-som
tekniken, bedömer de efterden halkat utvecklingenjar isenaste att

eller kommit med tekniken begrän-inte gång utnyttja ii änatt mer
omfattning.sad sådan känsla skapar lätt behov kommaEn ett attav j

fatt. Behovet teknik vidareut-i uppstår inte strävan attav men ur
veckla verksamheten möjligheterna omvärlden. Behovetiutan attav
handla snabbt blir viktigare behovet handla Beslutän rätt.att om
förändringar kan grundasoch komma ofull-påinvesteringar att ett
ständigt underlag. innebär allmänhet frågor säkerhetDet i att om
och sårbarhet blir tillräckligt diskuterade.inte
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Översikten de följande sidorna beskriver delpå bristerna ien av
användningen datasystemen med hänsyn till säkerheten.av

har bl.a. finansplanenRegeringen framhålliti år 1994 IT-an-att
vändningen från myndigheternasinte någon verksamhetärnumera

fristående frågai övrigt kan hanteras vid sidan sak-som om
verksamheten. väl fungerande informationsförsörjningEn blir en
alltmer nödvändig förutsättning för effektiv offentlig förvaltning.en

Risker tillkommer krigisom

Samhällets förmåga påfrestningar tillkommerutstå underatt som
beredskap och krig byggeri den robusthetpå det fredstidasom sam-
hället har. gäller högDetta grad informationssystemen.i Det är som
utredningen redan framhållit omöjligt med kort varselnästan att
och kort tidpå komplettering förbättra säker-genom av resurserna
heten och kring datasystemen.i Säkerhetskraven formulerasmåste
och tillgodoses redan beslutenvid teknikens eller systemensom an-
vändning, utformning och införande. bl.a. finnasDet måste reserv-
rutiner verksamheten alltid fungerar.gör attsom

Exemplen risker med ochpå brister datasystemen tillkom-i som
krig främst dessa:i ärmer

Under beredskapEl
Bristfälliga telekommunikationer saknas helt;ev
Elransonering;

reservdelar bl.a. elektronikkomponenter;Brist på
Okat importberoende;

för reservdelarImportstopp bl.a. elektronikkomponenter;
Ransonering reservdelar bl.a. elektronikkomponenter;av

försvinnerKompetensen vid inkallelser till Försvarsmakten;
utvecklinDen hämmas;egna en

lång tidDet igen.tar att systemenygga upp
kri vidI strategiskt överfall och anfall kust alternativtöverEl -lan räns

skadorFysis datoranläggningar;påa
Bristfälliga telekommunikationer saknas helt;ev
Elransonering;

förImportstopp reservdelar bl.a. elektronikkomponenter;
Ransonering reservdelar bl.a. elektronikkomponenter;av
Kompetensen försvinner vid inkallelser till Försvarsmakten;
Ransonering datorresurser.av

myndigheterNågra har åberopat det strategiska överfallet för att
fred behövainte i säkerställa funktionsförmågan datasystemen.i

Argumentet ändå skulleingenting komma fungera.är Omatt att ett
strategiskt överfall sker deli där detSverige finns datoranlägg-en av

för datasystemningar viktiga samhällsfunktioneri och funktions-
förmågan kaninte upprätthållas, kommer emellertidangreppet
snabbt återverkningar hela landet. Syfteti medatt ärangreppet
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tänkbara åtgärderexempelochmed datasystem påRisker

Åtgärderpáverk-BristerRisker med som
kar användningendatasystem av

SkadeavhjälpandeFörebyggandedatasystem

Ökat LagstiftninglagstiftningAvsaknadberoende somav
verksamhetensför sättereli- anpassad datasystemdatasystemav

mål därmedfrämst ochmlns- eller styrningminerar eller annan
på riskhante-ställer kravmöjlighetenkar att

riskanalyserring t.ex.återgå till manuella
reservsystem

Reservsystem ochförsörjning RiskhanteringBristande2.Tekniskt kom- reserv--
lösningarluftmed el, ochplexa har vattensystem

ochtillgång Utbildninginte till
Avtalinformationgäller inteför Brottslig verksamhetkompetens att

naturkatastroferkunna fungera l
Bemannad, utbildadochNaturkatastroferalla skeden

organisationövad

förberedelser förAndra att
störningarmöta

poli-för- Avtal, samarbete,Handelshinder kan3. Beroendet ut-av
svara åtkomst tiska överenskommelser.är ofta kompo-landet stort av

deltagande i intematio-de flesta datorer nenter-
nella diskussioner ochoch komponenter
överläggningartillverkas i andra

världendelar av
Ökad kunskap be-om

roenden

Lagstiftning kanLagstiftning4. Möjligheten Lagstiftning accepte-att somsomsom
för beivratillämpas brottsamla och attaccepterasta ut ras

mängder in-stora
formation om en-
skilda kan hota
den personliga
integriteten

på på Kvalitetsarbete ISOSystem utveck- Brist standard eller
enligt inte följer 9000las skilda standard allasom

principer utbytbarhetomöjliggör
Medverkan vid utveck-

SISling standarderav

6. Den Systemutveckling sker Kvalitetskravsnabba tek-
niska utvecklingen beaktande säker-utan av
kan göra säker- Nyahetskrav utvecklingsmo-att
hetsaspekterna inte deller hänsyntarsom
beaktas helt och till behoven snabbtatt
hållet och säkert utveckla sys-

temen
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Åtgärderpåverk-BristermedRisker som
användningenkardatasystem av

SkadeavhjälpandeFörebyggandedatasystem

på målen skaKrav att
definieras

på friktion SkyldigheterBrist i utveck- att rappor-
fattakan leda till snabba eller beslut vidlingen tera

förväg tillfäl-bristfälligtunderbyggda i bestämdaoch
lenbeslut

många UtbildningBeroendet Tillräckligt7. perso-av
behärskar intenyckelpersoner systernner

ansvarigaöka Utpekandeoch tekniktenderar att av
nyckelpersonerdensnabbare

utveck-tekniska
gårlingen ofta-

fåtalhar endast ett
möjlighetertid och

sighelt läraatt sys-
temen

Ökad påanvänd- Brist tramsynthet Utbildning8.
i organisationenning datasys-av

långsiktigaForskningkvalifice-förtem om
effekter datoriseringarbetsupp-rade av

gifter kun-ger
skapsförluster
organisationeni

målgår Fonnulering förKomplexiteten i Det inte utarbetaatt9. av
verksamheten och säkerstäl-utvecklingen gör icke-datoriseradeatt reserv-
lande datoriseradedel verksamheter rutiner av reserv-en

bedrivas rutinerinte kan
datasystemutan

inte hade skulle-
funnits datorerom
inte existerat

såSvårigheter lnfonnationen till- Offentlig styrningblir inte att10. att
in- för tillgängligheten lika förtillgodogöra sig gänglig alla är

för-formation allasom
tillgång tillutsätter

påärdatorsystem
lång sikt hotett

demokratinmot

for Standardization.lSOlntemational OrganizationAnm.
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enligt statsmakternas beskrivning hotbilden omedelbart nåattav en
strategisk och framgång.operativ inledandeGenom kraftsamlingen

vitala funktioner politiskainom och militäraSveriges lednings-mot
totalförvarsobjekt i övrigt efterangriparensträvarsystem samt mot

sådan kollaps deuppnå svenska militärai försvarsmöjligheternaatt en
fortsatt styrketillförsel och ockupation huvudsak kani skeatt utan

effektiv svensk militär motverkan. Statsmakterna har framhållit att
totalförsvaret fortlöpande ska ha betryggande förmåga atten mot-

sådanastå angrepp.
Utredningen strategiskt överfall skulle innebäraatt ettanser stora

påfrestningar bl.a. datasystemenpå viktiga samhällsfunktioner.inom
förstöd uppfattningenNågot det frångår beredskapsåt-avståatt att

gärder finns framgått statsmakternasinte i uttalanden. Det ärsom
viktigt utbildning och information skapa förståelse föratt genom att
bl.a. myndigheterna vidtar alla åtgärder funktions-gör attsom
förmågan kan upprätthållas. innebär det förDet verksamheten iatt
fred och krig ska finnas personal, fungerande mjuk- och hård-en

försörjning med luft och telekommunikationer.samt vatten,vara
Informationen verksamheten ska tillförlitligi och tillgänglig.vara
Serviceorganisationernas åtaganden ska reglerade och åtgärder ivara
vidtagna så störningar i påverkar datordriften.omgivningen inteatt

Förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder
Beredskap störningarmot

riskernaMånga reducera och bristernagår avhjälpaattav att ge-
traditionell riskhantering. Efter analys risker och hot kannom av

beslut fattas vilka åtgärder ska vidtas. Risker och hot skulleom som
kunna hanteras redan de olika användarna datasystemetnu om av

medvetna problemen, vilka metodstöd finns och fram-var om som
för allt vilket olika har.om ansvar organ

tydligare förEtt olika beredskapsmyndigheter krigi skulleansvar
förbättra förutsättningarna för datasystemen fungera vid stör-att

fred.ningar i skulle kunnaI formuleraäven ingå de målansvaret att
för verksamheten del fall för hela funktioner-i ska uppnåsen som-
under olika förhållanden. Sådana mål nödvändiga förär att myn-
digheterna ska vilka derasi situationer datasystem fung-måsteveta

och under vilka förutsättningar det ska ske. Grunden för målenera
bör de krav datasystemsäkerhetpå finns redan fred.i Detvara som
behövs alltså tydliga mål för datasystemsäkerheten både fredi och
krig.
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exempelBetalningsförmedlingen ett-
säkerställa funktionaliteten datasystemAnsträngningar i inomatt

samhällsfunktioner sker områden målstyrningviktiga på många utan
relaterad till samhällsnyttan. samhällsövergripade kanDet ansvaret

tillfredsställandedärför exempelinte på Ettutövas sätt. ärett
betalningsförmedlingen.

flesta betalningarna förmedlar och bankerna.De postgirot Postgirot
finnshar miljoner kunder. Datoranlåggningen centrala Stock-1,5 i

holm. Backup Centralenden slås enligt avtal berettOm ABärut att
del datordriften. störda förhållanden finns krigs-Föröverta en av en

tänkt omfatta kunder. Kundernarutin 30 000-50 000är attsom
känner emellertid till de tillhör kretsen får ellerinte serviceom som

ÖCB:sEnligt uppfattning kunder planeringinte. utgår många i sin
verksamheten från fungerar normalt vidpostgirot även stör-attav

ningar.
Betalningsförmedlingen för totalförsvaret krig ska skötasi Pos-av

och samlad bild kraven betalnings-postgirot. Någon påten av
förmedlingen finns emellertid sådan skulleinte. En inventering ge
totalförsvarsmyndigheter tillfälle lämna besked vilka lägstaatt om
krav har betalningsförmedlingen vilkaorganisationen på in-t.ex.-
och utbetalningar vilka dessa ska skeminimum, påär sättettsom
och de ska genomföras centralt, regionalt eller lokalt. Flertaletom
aktörer med omfattande betalningsförmedling de saknarsäger atten
överblick och pekar vikten sammanställer ochpå någonattav ensar
de krav ställs betalningsförmedlingen krig.på isom

Vad händer samhället fungerar Bankgiroti postgirot intenär är
för Bankväsendets betalningsför-inte något postgirot.reservsystem

medling har formell uppgift krig. Bankerna har överlåtit allingen i
beredskapsplanering till Svenska Bankföreningen harSBF, som
utarbetat för bankerna. veckatvå reservrutiner Det minsttar atten
från den normala fredsrutinen dessa. checkar ochgångi Privata
betal- eller kreditkort kommer inte att accepteras.

Vilken för samhället förnivå och ekonomin Vil-minimumär ett
ken beredskap ska finnas Vilka baskrav betalningsförmedlingenska
uppfylla och hur lång tid kan den för Vilkapå återstartasig att

fall ska samhället kunna frågorvärsta motstå Några påsvar av
detta slag finns Bankföreningen har det skäletinte. svårtännu attav
bedöma vilken lägsta bankerna ska planera förnivå uppnå.attsom

arbete med bankernas och krigsrutinerNågot reservrutiner postgirots
kan bedrivas förrän kraven formulerats.och målen harinte Förut-

desamma Utredningensättningarna inom Fi 1993:09är över-om
lagstiftningen för det finansiella området krigsförhåll-undersyn av

anden.
statsmakterna uttaladEn samhällets lägsta kravpreciseringav av
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skulle kunna mål för betalningsförmedlingens funktions-utgöra ett
förmåga vid allvarliga verksamheten.störningar i sedanFrågan är
vilket ska kontrollera det målet uppnås. Ingenatt uppsattaorgan som
har för närvarande sådan skyldighet. bör haAnsvaret omfatt-en en

det karaktäriserarning controller-funktion.motsom svarar som en
ska med andra 0rd ske granskning finnsDet det mål föratten av

olika delar verksamheter och möjligt bedöma gradenattav vara av
måluppfyllelse.

Utredningen framhållavill betalningsförmedling äratt ett exem-
pel verksamhet fårpå svårigheter datasystemen blirstoraen som om
störda. densamma bl.a. livsmedelsförsörjningen,Situationen inomär
socialförsäkringsverksamheten elförsörjningen.och

Metoder för datasystemsäkerhet
ÖCB ska enligt beslut meddelaårregeringen 1974 anvisningarav
för beredskapsplanering den informationsbehandling deninomav
civila delen totalförsvaret kräver datorstöd. Sådana anvis-av som

meddelades den februariningar har20 1975 återkallatsmen senare
ÖCBoch har nämligen den uppfattningeninte någraersatts av nya.

föreskrifter metod för påverka verksamhetsansvarigainte är rättatt att
säkerställa funktionaliteten datasystem viktiga samhälls-i inomatt

funktioner. Medvetenheten vad behöver ska enligtgörasom som
ÖCB fram med ledning mål fastställda för olikaväxa ärav som
verksamheter.

ÖCB har emellertid stöd för arbetet råd och rekom-gett utsom
mendationer, medverkat vid utarbetande metodstöd och utveck-av
lat metoder. finns flertal metoder förDet analyserettegna numera

vilka fredstida risker datasystem klarar. stöd för analyserSomettav
ÖCBrisker under beredskap och krig utveckladei år 1992av en

metod för riskanalys ADB-verksamhet kris och krig.i Denav av
Dataföreningen utarbetade Sârbarhets-Analysmetodeni Sverige SBA-

ÖCBmetoden har nyligen reviderats. har medverkansin igenom
detta arbete verkat för metoden ska kunna tillämpas verk-iävenatt
samhet ska krig.pågå isom

ÖCB har vidare utarbetat metodstöd det möjligtgörett attsom
vid och tillfälle tillsammans med de verksamhetsansvarigaett samma
redovisa sårbarheten det samhällsviktiga datasystemeti och samti-
digt erhålla underlag för de åtgärder behöver vidtas. Detta stödsom

ÖCB-metodenkallat hjälpmedel för myndighetens analy-är ett- -
riskerna datasystemen.iser av

Utredningens förslag

utredningen har pekatSom behöver flerapå åtgärder vidtas inom
området datasystemsäkerhet för samhället ska höguppå såatt en
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påfrestningar olika slag.robusthet det kan Det intemotstå äratt av
utveckla och införa datasys-möjligt störningar uppstårnäratt nya

höjer säkerheten. datasystemsäkerheteller vidta åtgärder Dentem som
fodras för ska fungera allai situationer måstesystemenatt varasom

fredstida säkerhetsnivân.grundad denpå
datasystem kan bedömas förrän detFunktionsförmågan i inteett

ska stödja. Målen börfinns mål för den verksamheten systemetsom
det dessa härleda vilken funktionsförmågauttyckas gårså att attur

olikaska ha under vilka förhållanden ochdatasystemen i situatio-
det försvaretfunktionsansvariga myndigheterna civilainomDener.

till uppgift föreslå mål för funktionen helhet krig.har bl. iatt soma.
fastställer mål ska gälla.deRegeringen som

förUtredningen föreslår det målen beredskapsmyndigheter-iatt
datasystemsäkerhetverksamhet krig ska vilka krav påi angesnas

ska gälla de delar verksamheten beroendeinom ärsomav avsom
fastställer dedatorstöd. viktigt den kraven beaktarDet är att som

verksamheten.mål fastställda för den fredstidaärsom
uppfyllnadenutredningens det naturligtEnligt mening är att av

datasytstemsäkerhetentotalförsvarsmålen den del berör iiäven som
framgår de årsredovisningar de statligafortsättningen som myn-av

skyldiga utarbeta.digheterna är attnumera
bakgrund de redovisade Synpunkterna finnas skälkanDet mot av

mellan myndigheter arbetarfördelningenöveratt ansvaret somse av
myndigheterna bör uppgiftmed frågor datasäkerhet. iEnom av

viktigautarbeta underlag för helhetssyn säkerheten dator-på iatt en
följa utvecklingensamhället. myndighet börDenna inomisystem

datorsystemsäkerheten och iakttagelser till regeringen. Irapportera
finns formulerade föruppgiften bör det målingåäven prövaatt om

störda förhållanden och bedöma vilket och vilkenpå isätt ut-att
sträckning dessa mål uppfyllda.är

Utredningen också det ska det detgår iövervägasatt attomanser
här sammanhanget utforma hjälpmedel det möjligtgörett attsom

funktionsförmåga uppfyllt.värdera hur väl åtagande Detärett om
certifieringsprocedur, medskulle kunna utgångs-vara en s. som

fastställd bestämd funktions-punkt standard nivå påi en anger om en
kunna Certifieringen skulle kunnaförmågan kommer uppnås.att

från befintliga ISO-standarder och branschstandarder med till-utgå
ÖCBför föreslår får uppdraglägg robusthet. Utredningen i attatt

för datasystemsäkerhetutveckla svenskt certifieringssystem medett
den föreslagna inriktningen

uppgift förslagstatliga IT-kommissionens lämnaDen är att som
främjar bred användning informationsteknik samhället.i Re-en av

informationsteknik och kunskapambitiongeringens är att omny
tekniken ska komma alla till del och samhällssektorerinom så många

möjligt. Hela samhällsstrukturen kommer påverkas rikt-iattsom
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informationshanteringdigitalning och digital informations-mot
främjaska användningenKommissionen informations-transport. av

teknik finnaockså former för motverka potentiella riskerattmen
med den snabba utvecklingen informationsteknikensinom område.

förändringar kommer skeDe kan bli avgörande förattsom sam-
hällets möjligheter påfrestningar.stå Utredningenatt emot stora an-

det angeläget kommissionen verkar för samhälletatt attser oavsett-
informationsteknologisk struktur får förutsättningar fungeraatt-

under störda förhållanden. för enskildaDetäven går inte myndighe-
hand lösapå problem samband medi IT-utvecklingen.ter att egen

samverkan nödvändigEn besluten ska resultera långsiktigtär iom
hållbara lösningar. Utredningen det särskilt angeläget kom-attanser

verkar förmissionen frågor säkerställandet funktions-att om av
förmågan beaktas de projekt Informationsförsörjningi of-it.ex.-
fentlig förvaltning, IT-plattformarGemensamma offentlig förvalt-i

och Verksamhetsförnyelsening med hjälp ska klargöraITav som-
vad krävs för informationsöverföring mellan olikaattsom en an-
vändare ska fungera. bör tillKommissionen de erfarenheterta vara
och förslag ÖCBavsedda motverka sårbarheten bl.a. haratt som
redovisat.



åtgärderKapitel Styrning aV

5 allvarligavid störningar
Viktigai

samhällsfunktioner

Syftet med5.1 styrningen

Bakgrund5.1.1

Påfrestningar utredningen beskriverde olika slag i scenarionaav som
orsakar problem praktiskt hela samhället. Nästaninom tagetstora

fungerar det ska. åtgärder de olikaingenting Kraven påsom som
blir framför alltsamhällsorganen behöver vidta mycket Detär stora.

det bl.a. myndigheter och företagnödvändigt koordineraatt som
fattar beslutRisken aktörerna inte gårgör. är stor att attannars som

förena olika samhälls-och de inomutnyttjar servicenatt som
funktioner får motsägelsefulla besked. mel-Bristen på avvägningar

tilllan olika hjälpbehov kan också leda den personal ochatt mate-
riel till förfogandestår utnyttjas påinte sättett somsom gagnar
helheten.

katastrofledningsgrupper kommerKommunala sannolikt i många
fall bildas den lokala flera exempelpå nivån. Scenariona påatt ger
detta. Länsstyrelserna efter utvecklingensträvar att ta ett grepp om

Även myndigheter kommerden regionala centralapå nivån. att agera.
skyldighetdessa har emellertid denågonInget göraattav organ

syftat och heller befogenheterutredningenavvägningar på inte att-
vidta åtgärder andra myndigheters eller enskildasin igripersom
verksamhet. sannolikt snabbtdet svårtDetta i gånggör att en

olika samhället. Utredningensamverkan mellan hålleri inteorgan
för uteslutet den kommunala ledningsgruppens beslut, de inteatt om

ifrågasättasgrundade lag reglerat kommerpå iär ett attansvar, av
andra enskilda. Risken finnssamhället och kom-i ävenattorgan av
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munala olika verksamhetsområdeninom sina försöker hävdaorgan
den kommunensina intressen organiserade lednings-gentemot av
sak gäller deorganisationen. Samma åtgärder länsstyrelsernasom

behöva vidtasig länen eller andrainom myndigheter på nivåeranser
ovanför länen.

Räddningstjänst eller5.1.2 räddningstjänstinte

Räddningstjänstlagen ålägger kommunen1986:1102 vid bl.a.att
bränder, explosioner, trafikolyckor, skred, ochöversvämningarras,
utsläpp skadliga för hindra elleringripa begränsaämnen ska-attav
dor människor ellerpå egendom eller miljön. det fordrasi Om om-
fattande kommunalinsatser räddningstjänsti ska länsstyrelsen ta

för räddningstjänsten de kommuneröver i berörda.äransvaret som
Även kan för räddningstjänstenregeringen eller någonutsesvara
central myndighet detta. Skyldighet räddningsin-göra göraatt att en

föreligger endast det med hänsyn till behovet snabbtsats om ettav
ingripande, det hotade vikt, kostnaderna förintressets ellerinsatsen
omständigheterna påkallat kommuneni övrigt ellerär att staten sva-

för Tillinsatsen. omständigheterna hör dei möjligheterövrigtrar
den hotade egendomens har själv eller begränsaägare avvärjasom att

skadorna. kan skeDet åtgärder eller med hjälp nå-genom egna av
han anlitar, entreprenadföretag eller reparations-t.ex. ettgon som ett

företag.
råder olika skeden fleraDet i i deladescenariona meningarav

bland de myndigheter de åtgärder elavbrottetsom agerar om som
fordrar räddningstjänst eller Räddningstjänstlagenär inte; är grun-
dad förslagpå Räddningstjänstkommittén, slutbetän-i sittav som
kande EffektivSOU räddningstjänst1983:77 föreslog räddnings-att
tjänstbegreppet skulle omfatta åtgärder vidtas vid allvarliga stör-som

viktiganingar samhällsfunktioner.i Departementschefen konstate-
rade emellertid i propositionen prop. 198586:170 det knap-att

kan lämpligt de kommunala räddningsorganen skapast attvara svara
för ingripanden alla de fall dåi viktignågon samhällsfunktion blir
störd och skador eller risk för skador kan uppkomma. Vid ett av-
brott el-, elleri värmedistributionen ska enligt departements-vatten-
chefen de för nyttighet till avbrottetsom som svarar atten se upp-
hör. sak, framhöllEn departementschefen i propositionen, ärannan

avbrottet kan leda till det uppstår situationer kräveratt att ettsom
räddningstjänstingripande. sådant ingripandeEtt grundatär på
räddningstjänstens allmänna skyldighet hindra och begränsa ska-att
dor.

Åtgärder sambandi med enskilda händelser följdärsom en av
elavbrott kommer räddningstjänst de uppfyllert.ex. ett att vara om
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föreligger,skyldighet ingripakriterier.räddningstjänstlagens En att
behovethänsyn tilldet medframhållit,harutredningen avomsom

förkostnadernavikt,hotadeingripande, det intressetssnabbtett
kommunenpåkallatomständigheternaeller i övrigt ärinsatsen att

räddningstjänstenBedömningenföreller insatsen.staten omavsvarar
tillflexibel och kunnaåtgärder skaskyldig vidtaär anpassasatt vara

kommerMycket detaktuelladen situationen.behovet i attsomav
denkommerdetkanskedel lägenbehöva igöras motmestaen --

räddningstjänst.sannoliktbakgrunden att vara
vidtaskunnaemellertid inomkommer inteAlla åtgärder att

händel-för det förstaräddningstjänstens Förutsättningen är attram.
för den skaöverhängande faradetinträffat ellerhar är attattsen

utredningensåtgärder debehov situationerinträffa. iEtt somav
detredanemellertidkan innanöverväganden uppstå Över-äravser

skaalla åtgärderskäl talarhängande fara. Ett mot attannat som
kom-fallmångaräddningstjänst ibetraktas störningarnaär attsom

åtgärderLångtgåendesamhället.helapraktisktlamslå tagetattmer
social-sjukvården ochochhälso-fordraskommer inom t.ex.att

åtgärder lig-vidtaroch kommunenBåde landstingettjänsten. som
till räddningstjänsten.hänföraskansidan detvid om somger

stödnågotDepartementschefens uttalanden intepropositioneni ger
syftarhärutredningen pååtgärderbehovde olikaför att somav

finnsräddningstjänstlagen. intemed Dettillgodosesskulle kunna
verksamhetersolikamellanstöd för deheller avvägningarnågot att

nyckelpersonalske detbehövabehov kan ärnär t.ex.ont omsom
räddningstjänst.materiel skulleeller viktig vara

be-förhållanden situationeralla mångaunder ikommerDet att
räddnings-kommunala och statligadevilketoklartdömas ansvarsom

gälla desak kansammanhanget.det härhar Sammai cen-organen
ellerförseningarleder tillOklarheterförvaltningsmyndigheterna.trala

vidtas. pårättsliga stödet, Bristenåtgärder, det integör oavsettatt
och olikaverksamheterolika inommellan behoven inomavvägningar

förfogande dentillde ileder till stårkommuner att resurser som
behovsamhälletsför heladetaktuella utnyttjas påsituationen inte

ambitionernaleda till in-kan ocksåeffektivaste Detsättet. attatt
olika län.och mellankommunerolikabåde mellanvarierargripa

myndighet med gårfinnsdet överinteOm ett ansvar somen
informationsutbytet mel-kommerkommungränserverksamhets- och

myndighetenfungera.olika myndigheter Denlan inte vetatt ena
kommerallmänhetentillInformationenvad den andrainte gör. att
uppgifterför motstridigasplittrad. Riskenochofullständig ärvara

människoråtgärder hossamhälletstilltron tillminskarDet somstor.
påfrestningarna.för klara dehjälpbehöver svåraatt
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Helhet verksamheten5.1.3 i

fungerandevälEn ledningsorganisation avgörande förår att sam-
hället ska kunna vidta de åtgärder fordras vid allvarliga stör-som

viktiganingar i samhällsfunktioner. ledningsorganisationEn tarsom
med de speciellaitu problem finnasuppstår måste inom varjesom

delverksamhet. Vid långvariga avbrott el- elleri vattenförsörjningen
gäller det socialtjänsten, hälso- och sjukvården, räddnings-t.ex.

polisentjänsten, producenterna och distributörerna ellersamt av
vatten.

flesta lokala,De regionala eller centrala för verk-organ som svarar
samhet viktigainom samhällsfunktioner har formnågon av
beredskapsorganisation de kan mobilisera vid extraordinärasom
händelser den utredningen beskriver i scenariona. Somtypav som
utredningen framhållit behövs det emellertid också ett organ som
skapar helhet de åtgärder olika myndigheter och andraen av som
vidtar. myndighet ellerEn har den uppgiften skaett annat organ som
bl.a. mellanavvägningar behovengöra både olika verksamhe-inom

och olika olikainom geografiska områden. sådanEnter styrning
kommer fordras händelse drabbar mednär breddsåatt en stor som

fallet vid långvariga avbrottär el- eller vattenförsörjningen.i
elområdetInom för exempel kan det angelä-visa sigatt ta ett- -

jämka leveranserna mellan olika förbrukare denget t.ex. att strömav
finns eller användningen de reservkraftaggregatatt styrasom av

eller batterier går anspråk fråni bl.a. det militära ochatt tasom
civila försvaret. kan också bliDet nödvändigt hur deavgöraatt re-

till förfogandestår för sjukvård, inkvar-surser som t.ex. transporter,
ochtering, bevakningutspisning ska fördelas mellan verksamheter

och områden för olägenheterna ska bli så småatt sammantaget som
möjligt.

Utredningen skildrar flerai den förvirringscenariona kanav som
hosuppstå myndigheter och andra det finnsinte förvägnär något i

fastställt och samlat för dessa myndigheters elleratt styraansvar
andra verksamhet. dettaAtt regleratinte förväg kan,iärorgans som
utredningen framhållit, leda till tvekan. Risken dettaären att orsa-
kar förseningar eller åtgärder huvud bliröver inteatt taget genom-
förda. Konsekvenserna kan bli särskilt känsligti inledning-stora ett-
skede.

Verksamheten5.1.4 krigi

Kommunen får den riksdagen nyligen lagengenom av antagna om
civilt försvar för betydande del den lokala verksam-ett ansvar en av
heten detinom civila försvaret. Under höjd beredskap svarar
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kommunenverksamhetdenför ledningkommunstyrelsen somav
verka för denska ocksåKommunstyrelsen civi-bedriva.ska att

statliga myndig-kommunenbedrivsverksamhet i avsom
fö-ochkyrkliga kommunen organisationerlandstinget,heter, samt

kommer tillsamverkanoch förfår enhetlig inrikning attretag en
inriktad kom-gäller verksamhetdem. påstånd mellan Detta ärsom

munen.
harbeslut kommunenriksdagensframgår inte rättDet attattav

landstingskommunalastatliga eller Kommun-direktiv till organ.ge
stånd samverkan mellanefter tillfår ställetstyrelsen i sträva att en

Syftetinbördes.och mellanoch berördakommunen organenorgan
be-verksamheten under höjdinriktningsamordnadska avvara en

redskap.

för styrningenPrinciper5.2

Likformighet5.2.1

inriktaförutse. gällerallmänhet Detintegår iStörningar attatt or-
föroch flexibilitet.handlingsberedskap Principernapåganisationen

desammadet skäletsamhällets åtgärder börstyrning oav-varaavav
samhällsfunktionereller vilkaallvarligavilket slag störningarsett av

reglerna för hurockså angelägetfrågadet Det ärär attom.som
medmöjligtske mycketdenna ska såstyrning överensstämmersom
ellereffektivabl.a. syftar tillde bestämmelser insatser när statensom

räddningstjänstlagenenligt kriterierna 1986:1102kommunerna i
skadorhindra eller begränsaför påskyldighethar ingripa attatten

eller miljön.människor eller egendom i
koordinering for-denillustrerarUtredningen scenarioni sina som

viktigaallvarligadet frågadras störningar iantingen är sam-om
fordraringripandena gäller olyckorhällsfunktioner eller somom

räddningstjänstlagen.enligtinsatser

samrådLedning eller5.2.2

samråd.eller bli följdenske ledningkan Be-Styrning ettavgenom
omfattninginnehåll ochkommitledning har variera iattgreppet

fråga Med denverksamhet detberoende vilken utgångs-på är om.
innebär ledninggäller för utredningens arbetepunkt att ensom

binder andrafrågormyndighet har befogenheter avgöraatt som
myndighetbeslut och åtgärder.myndigheters eller Den somorgans

Överblicken nöd-förhållandena.ha överblickleder måste äröveren
effektivtska kunnavändig för ledningsorganet på sätt.ettatt agera
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Ledningsarbetet försvåras ibland de medverkande enheternaattav
uppgifterna detmånga, har inträffat skiftandeär eller ofull-om som

ständiga och erfarenheterna denna ledning begränsade.typav av
Besluten ofta fattas snabbtmåste regel underlagpå ärettsom som-
ofullständigt.

gäller för detDet leder samhällets åtgärder vid allvar-organ som
liga viktiga samhällsfunktionerstörningar i att

Klargöra problemen,1 dvs följa och analysera läget ochatt att
och strukturera behovet åtgärder;ange av

Bedöma den kommande2 utvecklingen händelseförloppet,av
dvs vad kan hända faseri ochatt göraange som senare
bedömningar kan underlag för beslut;utgöra ettsom
Utforma3 målen för samhällets åtgärder, dvs bedöma vadatt

kan med tillgängliga förgöras hindra ellersom attresurser
begränsa verknin och vilka ytterligareattarna ange resurser

de deltagan myndigheterna och de andrasom e organen
kommer behöva; ochatt att

och4 Organisera genomföra verksamheten, dvs samordnaatt
användningen de olikaså verkarattav resurserna organen
tillsammans för syftet meduppnå åtgärderna.att

Utredningen vill framhålla ledning falli många olikautövas påatt
beroende det sker lokal,påsätt på regional eller central nivå.om
myndighetDen leder lokalt har ofta detaljerade kunskapersom om

det sker och kan påverka arbetet direkt kontakti med densom per-
sonal deltar. Ledning hos regionala myndigheter och i ännusom -
högre grad hos centrala handlar bedömamestorgan attom pro--
blemen i skaffa framprioritera, ochstort, att att attresurser ge un-
derlydande besked. Ledning kan också innebäraorgan att en myn-
dighet uppdrar verkställandeåt den ellerpå närmastorgan egna
lägre lösa olikanivån uppgifter. kan vidare bliDet nödvändigtatt

fastställa restriktioner för eller flera den lägrepåatt nivån,ett organ
de ska tillavstå myndigheter eller andra fört.ex. att resurser som

tillfället behöver dem bättre.
Styrning samråd innebär det finnsatt görgenom ett organ som

bedömningar situationen tillgängliga för alla aktörerna.ärav som
innebärDet dessa får möjlighet verka utifrånatt att en gemensam

läget, de tillsammanspå diskuterar lösningar och de kanattsyn att
hjälpa varandra med kunnande och personella eller materiella resur-

myndighetVarje och beslutar själva vilka åtgärderser. annat organ
ska vidtas dess verksamhetsområde.inom har befogenhe-Ingensom

fatta beslut bindande för andra. kanär ankommaDetter att påsom
eller flera myndigheter tillinitiativ sådan samverkan.atten ta en

Fordrar tillräcklig myndighetstyrning kan leda eller räckeratten en
det med samråd .

möjligtDet skälen för båda formernaär påverkan varieraratt av
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frågaberoende vilken slags verksamhet det och vilkapå åtgär-är om
växlar praktikender ska vidtas. Behovet sannoliktstyrning isom av

också och verksamhet med hänsyn till omständig-inom en samma
Under alla förhållandenheterna vid särskild händelse. bör detvarje

finnas formför och koordi-inte inom insatsramen en samma en av
för verksamhet förslag och åtgärdernering typett annanav en av

verksamheter. skapar osäkerhet vilketandra ochDet en om ansvar
befogenheter och orsakarvilka olika myndigheter har sannolikt en

allmän oreda i systemet.

Skälen för olika lösningar5.2.3

ledning talar utredningens fram-enligtFör styrning meningen genom
för allt de åtgärderna avsedda för allmänhet krä-situationer iäratt

kraftfullt handlande de myndigheter avvägningargörett somver av
mellan olika sektorer. Ledning innebär ansvarsförhållandena äratt
enkla och enhetliga. Enhetligheten särskilt viktig händelsenär[ om

l drabbar geografiskt områden flera län och kommu-mångastora -j Med reglerat ledningsansvar tvekan vilketuppstår ingenettner. om
l ska det behövs. Tvekan leder utredningennärstyraorgan som som

framhållit till förseningar, kan konsekvenser särskilt istorasom
början händelseförlopp.ettav

Problemet med ledning den bryterstyrning mångaär atten genom
de normala händelser fordrar ledning detrutinerna. De somav av

slag utredningen inträffar relativt sällan. Det svårtär attavser en-
bart utbildning och upprätthålla det kunnandeövning igenom

Ävenfordras.ledningsarbete här svårigheterna medvarierar. som
till det geografiskahänsyn områdets storlek och verksamhetens ka-

j
l raktär. Personalen ledningsorganisationen hos kommun finnsi en

geografiskt dem drabbas deåtminstone ansvariganärmare änsoml

l hos regionala och centrala skäletoch kan det ha lättare attorgan av
klargöra behovet åtgärder genomföra lokalt.går Förattav som cen-l trala och regionala problemet framför allt snabbt kunnaär attorgan

i läget geografiskt områden.inomett sett storagrepp om
i samråd har framför allt den fördelen denEn styrning attgenom

förändrar och befogenheter. Alla deinte i inomstortansvar agerar
de brukar. fordras andra bestämmelser demDet inga änramar som

vanliga fall reglerar verksamheten. Samtidigt kan det emeller-isom
tid alla den aktuellasvårt i situationenatt att accepteravara en

förlinje samhällets åtgärder från samordningssynpunkt fram-som
riktig. kan tid och fordras allastår Det övertygata attsom resurser

aktörerna vad syftar till och omfattasamordningen ska sär-om -
skilt det fråga myndigheter fallvanligai inteärom om som samar-
betar med varandra. möjligt samråd det skälet ocksåDet är att ett av
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kräver förberedelser innebär myndighetän ett system attmer som en
för ledning. omfattande förberedelsearbete kanEtt nå-svarar vara

samråd emellertid tid,gonting positivt. Ett ellerär oavsett resurser-
förberedelser mindre grad ledning för-i alla drargarantiän iatten

riktning.samma
Utredningen har efter skälen för de bådasammanvägningen av

formerna kommit fram till det destyrning i situationerattav som
omfattas utredningens uppdrag finnas myndighetmåsteav en som
kan leda och alltså fatta beslut bindande för andra myndig-ärsom
heter och Avgörande för utredningens slutsats händelse-år attorgan.
förloppen kan ha sådan räckvidd -fordra åtgärder hos så mångaen
aktörer det krävande säkert deti situation inte gåräratt atten att-
under tidspress till stånd myndighet harstyrning utan atten en
befogenheter leda. ledningsansvar med de skyldigheterEtt ochatt
befogenheter utredningen nödvändiga förekommer inomanser
räddningstjänsten. utredningen har framhållit bör detSom inte vara

skillnader och befogenheternågra mellan dei insatser åransvar som
räddningstjänst och de åtgärder samhället vidtar vid allvarligasom

viktiga samhällsfunktioner.störningar i
Enligt utredningens det emellertidmening hin-ingentingär som

drar ledning praktiken skerstyrning samråd.i Denatt genom genom
leder inhämtar synpunkter och uppfattningarnasträvar attsom ena

hos olika kommer sannoliktDetta ocksåi många situationerorgan.
fallet samhället bredd med åtgärderingriper pånäratt storvara av

olika slag. Med de regler utredningen förordar har myndig-som en
het sådan alltid befogenheteri fatta beslutsituation detatten om
skulle nödvändigt därförvisa sig sammanjämkningent.ex. att tar-
för lång tid eller det huvud åstadkommainte gåröveratt taget att en
enhetlig syn.

Utredningen vill framhålla samråd naturligt hän-innanäratt ett
delsen har utvecklats till allvarligså de bestämmelserstörning atten
utredningen föreslår ska tilllämpas. det skedet finns detI led-inget

det fråga räddningstjänst,ningsansvar. Om gäller sakär om samma
olycka har inträffat ellerinnan det överhängande fara förären en

olycka.

kommuner, län och5.3 Styrning inom i på
central nivå

olika5.3.1 Tre nivåer

ledningEn innebärstyrning mellan olikaavvägningargenom
verksamheters behov. Sådana ska enligtavvägningar utredningens
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kunna ske olika lokalt, regionalt och centralt.på nivåer:mening tre
Uppgiften samhällets åtgärder vid allvarligaleda vik-störningar iatt

samhällsfunktioner bör med den efter likformighettiga strävan som
utredningen betonat föregående fördelas mellan olikai avsnitt ni-

enligt den gäller den kommunala räddnings-våer princip inomsom
det möjligt kunnande ochtjänsten. Det samutnyttjagör att resurser

finns för ledningsorganisationen myndigheter och andrainomsom
Bredden verksamheten, de praktiska erfarenheterna led-iorgan. av

och utbytet utbildning och blirning övningar större änav om ansva-
för vid allvarliga viktiga samhällsfunktionerinsatser störningar iret

skulle komma ligga utanför kommunen eller de statligaatt organ
förkan ledning kommunal räddningstjänst.som svara av

Utredningen föreslår vid allvarliga vik-styrning störningar iatt
samhällsfunktioner ska ske ledningtiga inomutövasgenom som

kommunen lokal länsstyrelsen länsnivå ochpå nivå, påav rege-av
centralringen på nivå.

Lokal och regional5.3.2 nivå

Ledning innebär lokal eller regional kommunen och läns-på nivå att
styrelsen ska kunna inrikta de åtgärder andra myndigheter ochsom

vidtar. lokal frågakan det olika kommu-På nivå attorgan vara om
nala verksamheter får inriktning. Utredningenen gemensam anser

dessa myndigheter och andra ska kunna åläggas deltaatt attorgan
med personal och egendom enligt de gäller vidprinciper insat-som

enligt räddningstjänstlagen. kunna lösa uppgifterFör sinaattser
bör ledningsorganen vidare ha möjligheter förfoga enskil-överatt
das egendom och personal med tjänsteplikt.att ta ut

Utredningen återkommer den rättsliga regleringeniausnitt 5.6 om
och befogenheter till detaljerna ledningsorganens möjlig-iav ansvar

heter ställa krav andra förhållandetoch tillpå mellan lednings-att
olika lokalt och regionalt. Utredningen vill fram-på nivåerorgan -

hålla det kommunen kan finnas flertal myndigheterinomatt ett som
behöver vidta åtgärder vid allvarliga viktiga samhälls-störningar i
funktioner. därför läggasAnsvaret särskiltmåste på inomett organ
kommunen. Enligt utredningens det naturligtmening är mest att
kommunstyrelsen får detta sådan lösningEn överensstäm-ansvar.

med förhållandena krig enligt den nyligen lageni antagnamer om
civilt försvar. Kommunstyrelsen bådeska vid händelser det freds-i
tida samhället enligt utredningens förslag och krig enligt lageni om
civilt försvar leda verksamhet och skapa enhetlig iniktning deen av
åtgärder olika vidtar. förberedelser form plane-De isom organ av

utbildning och förring, sker verksamheten fredövningar kom-isom
till för verksamheten krig ochi tvärtom.att nyttamer vara
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Både kommunstyrelsens befogenheteroch länsstyrelsens krävaatt
medverkan myndigheter och andra och anspråkiatt taav organ -
enskildas egendom eller personal med tjänsteplikt bör endast om--
fatta finns denoch kan hanteras kommu-inomresurser som egna

geografiska område respektive länet.detnens egna
det räddningstjänst länsstyrelsen helaOm förär övertar ansvaret

Åtgärderräddningstjänsten eller flera kommuner. ska vid-i en som
vid allvarliga viktiga samhällsfunktioner harstörningar itas sanno-

likt de flesta fall bredd hela verksamheteni så såstor att gotten som
den drabbade kommunen kommer beröras. kani frågaDetatt vara

flera kommuner kanske alla länet. Länsstyrelsen kommer underiom -
förhållandenalla betydligt omfattande uppgifter vidänatt mer en

räddningsinsats. Länsstyrelsens huvudsakliga uppgift vid dessa all-
varliga viktiga samhällsfunktioner blir utredningenstörningar i som
framhållit fördela Utredningen den bakgrun-att motresurser. anser
den länsstyrelsen ska för helainte verksamheten de be-iatt svara
rörda kommunerna. Kommunstyrelsen och länsstyrelsen bör i sina
olika roller kunna verka tillsammans.

ledning den verksamhet fordras allvarligaFör vid stör-av som
bedömer utredningen detningar nödvändigt medinte funk-äratt en

den räddningsledaren hartion vid rädd-motsom svarar som en
ningsinsats.

Central5.3.3 nivå

Befogenheter frågorbesluta allvarligai viktigastörningar iatt som
samhällsfunktioner kan komma aktualisera ligger enligt denatt av
utredningen föreslagna lagstiftningen lokala och regionalapå och
centrala Andra beslut fattas centrala förvaltnings-organ. av
myndigheter enligt bestämmelser gäller deras olikainomsom an-
svarsområden.

kan del fall ocksåRegeringen i behöva verksamheten. Detstyraen
kan nödvändigt allmän inriktningregeringenatt t.ex.vara ger en av
åtgärderna eller beslutar de rättsliga eller ekonomiska medelom som
de statliga myndigheterna, kommunerna och landstingen behöver
för kunna medverka. för beredningAnsvaret regeringens ären-att av
den fördelat mellan departementen departementsför-enligtär
ordningen. departement tillDet ansvarsområde händelsen ivars
huvudsak hör bereder med andra berörda departementgemensamt
de frågor ska ställning till.regeringen departementDettatasom sam-
ordnar därmed den verksamhet regeringskanslieti händel-även som

fordrar.sen
departementenTjänstemän inom det gäller följer händelse-som

förloppet och informerar fortlöpande den politiska ledningen om
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utvecklingen. Försvarsdepartementet kan behöva deltaantassom-
vid beredningen fallde utredningens övervägandeni många av avser

Ävenhar dygnet beredskap. andra departement finnsinomrunt en-
förberedskap snabbt agerande.etten

Statsrådsberedningen kan med kort varsel sammankalla regeringen,
fattar fordras.de beslut fem statsrådMinst måste när-som som vara

för beslutsför.varande ska ellerregeringen Regeringenatt stats-vara
har möjligheter besluta särskild berednings-ministern att om en

ordning. Syftet kan Statsrådsberedningen ska hat.ex. attvara en
samordnande fleraroll arbetet, departement direkt berörda.i ärom

Utredningen det angeläget har hög bered-regeringenattanser en
skap för åtgärder vid händelser påfrestningarinnebär särskildasom

samhället. Utredningen föreslår regelbundet skai övningaratt ge-
nomföras Syfte ska öka beredskapen införpå regeringsnivå. attvara

de olika slag händelser förekommer utredningensit.ex. av som sce-
narion.

Koordinering mellan län5.4

5.4.1 Principer

Utredningen har flera låtit länsstyrelserna självai scenariona taav
till den koordinering åtgärder olika län behövs.initiativ iav som

Resultatet beror praktiken omständigheterna deni på i situation som
råder. samarbete detta slag ibland tid, lednings-Ett tarav som
personalen länsstyrelserna kan använda för andra viktigainom ar-
betsuppgifter. myndighet stället förOm ien annan svarar
koordineringen mellan län, innebär det avlastning sannolikten som

fall till för verksamheten.i många är nytta
bör enligt utredningens dePrincipen mening någonattvara av

centrala fackmyndigheterna ska för blirdet helhetinte attsvara en
åtgärderna det regionala planet. för central för-på Ettav ansvar en

valtningsmyndighet koordinera fleraåtgärder eller läni tvåatt -
skulle förstärka sektoriseringen och överföringmotverka den av
kunnande och erfarenheter mellan olika verksamhetsområden och
det samutnyttjande och olikahosorganisationav resurser organ som

syftena med utredningens arbete.är ett av
Centrala sektormyndigheters åtgärder vid allvarliga störningar i

viktiga samhällsfunktioner bör enligt utredningens huvud-mening i
sak vidtas för det de har sektorerinom inom sinaramen ansvar som

normala fall det föreligger och dei inte några störningarnär- -
befogenheter förhållande till andra centrala myndigheter, statligai
myndigheter regional kommuner och landsting hör tillpå nivå, som
detta kan innebära de sammanställer underlag förDet att ettansvar.
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syftarverksamhetsområdet till geografiskt enhetliga bedöm-settsom
och beslut. Centrala sektormyndigheter kan vid händelserningar av

det slag utredningen behandlar arbete komma fungerai sitt attsom
stabsorgan åt regeringen.som

Civilbefälhavaren eller länsstyrelsen5.4.2

koordinering åtgärder mellan län kommerEn till stånd utanav som
eller centrala förvaltningsmyndigheterregeringen vidtar åtgärderatt

kan ske attgenom

Civilbefälhavaren får uppdrag fred1 leda verksamheti iävenatt
fordrar samordning mellan eller flera län; ellertvåsom att

länsstyrelse får till uppgift fatta2 En beslut motsvarandeatt av
slag.

Civilbefälhavarna har både fred och krig förhållandevisi i storen
till förfogande. och civilbefälhavarkanslier-organisation Vart ett av

har för närvarande fred anställda. krig omfattari 15-20 I varjena
kansli mellan och de fred100 anställda200 ochipersoner ett-
förhållandevis antal sakkunniga hälso- ochinom sjuk-stort t.ex.
vård, ordning och säkerhet, försörjning och informa-transporter,

civilbefälhavarna har krigsplacerattion, i organisationen. Desom
krigsplacerade deltar olika slagvarje år i övningar civil-av som
befälhavarna ordnar. enhetschefer ochFör i derasorganisationen
ställföreträdare omfattar tiotal dagartjänstgöringen år. An-ett per
dra regel dagartjänstgör några varje år.som

första alternativet med civilbefälhavarnaDet föransvarigasom-
regional koordinering vid påfrestningar fred har bl.a. den förde-i -
len det redan finnsinom personellaorganisationenatt resurser som
årligen leda verksamhet krig. krigsplaceradei iövas Denatt perso-
nalen ordinarie leda verksamhet,i sin harär tjänstattvan person-
kännedom och känner till de finns både fred ochi krigresurser som
för samhället ska kunna bemästra svåra Särskiltsituationer. inomatt
hälso- och sjukvården har civilbefälhavarorganisationen omfattande
arbetsuppgifter, god överblick och erfarenhetöveren resurserna en ,koordinera mellan flera län. påfrestning fredOm utveck-iattav en
las till krig eller fall krigsfara, kani varje det slutligen fördelvara en

civilbefälhavarna frånredan början har förvarit ansvarigaom sam-
ordningen mellan länen.

finns emellertidDet skäl talar sådan lösning.även motsom en
Civilbefälhavarna har framhållits andra uppgifter fredinte i änsom
planering, utbildning och för verksamheten krig.övning i Det är en
beredskapsorganisation enligt omvänd skulleansvarsprincipsom en

uppgifter slag den för närvarande har. Aktörernainte iettav som
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fred skulle bli fler och det skulle öka komplexiteten i organisatio-
nen.

andra alternativet innebär bestämmerDet vilkenregeringenatt
länsstyrelse eller vilka länsstyrelser har befogenheter ledaattsom
verksamhet flera län.i sådanDetta inte någon princip. Enär ny
ordning finns redan reglerad räddningstjänstlageni 1986:1102.nu

kan vid räddningsinsatsRegeringen kräver koordineringen som en
åtgärder eller flera län uppdragi två länsstyrelsernai åtav ge en av
fatta de regionalt övergripande beslut fordras. Vilken läns-att som

styrelse det blir fråga deni situation uppstår.avgörs Förut-om som
för detta ska fungerasättningen den länsstyrelse lederäratt att som

verksamheten får hjälp med personella och andra från denresurser
eller de länsstyrelser berörda verksamheten.ärsom av

Enligt utredningens bedömning kommer behov koordine-ett av
mellan län föreliggaring endast extraordinära lägeni verk-näratt

samheten blir både omfattande och långvarig. Omständigheterna
kommer naturliga skäl från fall fall.till finnsvariera Det ingenattav
anledning förväg låsai vid bestämd lösning.organisationenatt en

kan fördelDet kunna lägga och befogen-tvärtom attvara en ansvar
heter den myndighetpå den aktuellai lämp-situationen är mestsom
lig för ledning. Tiden medger sannolikt de flesta falleniatt svara -
vid besluten ovanför länenpå nivån valet myndighet kanatt av-

till det läge råder eller enligt de medverkandesanpassas som som
bedömning kommer föreligga. civilbefälhavareOm skaatt en svara
för ledning fred kan det innebära han får fattai beslut förävenatt
län tillhör civilområde det han förän iett annatsom som svarar
krig.

Utredningen föreslår ordning innebär frånregeringenatten som
fall till fall bedömer hur ledning åtgärder flera län ska ske ochien av

myndighetantingen civilbefälhavare eller länssty-utser en en en-
relse eller fiera myndigheter regionalt leda verksamheten.att-

medI situationer mycket behov mellanavvägningar åt-stora av
gärder olika läni det givetvis hindraringentingär ävenattsom

fattar beslutregeringen enskilda falli vilka skaom resurser som
eller uppdrarutnyttjas central förvaltningsmyndighetåt göraatten

det. kan gälla den fördelningDet mellan olikapatientert.ex. av
sjukvårdshuvudmän kan bli nödvändig dessa själva intesom om
kan Ävenhur och skamånga beslutettaenas om emot.var en om
endast del landet kräver sådana bedömningar sannoliktavser en av

riksperspektiv.ett
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Begränsningar5.5 i styrningen inom
elområdet

Produktion och distribution sker och sammanhäng-i ett stortav
ande riket. finnshela anslutningar till elproduktioneni Detnät även

andra länder. händer håll vidi Det på elleri störningarnätetettsom
avbrott elförsörjningenlängre påverkar förhållandena andrai de-i

lar. Elleverantörernas verksamhetsområden följer allmänheti var-
ken kommun- eller länsgränser. eller länsstyrelsernasKommunernas
befogenheter leda kommer dessa skäl det oftastnäratt av som-
gäller endast del landet kunna omfattastörningar i inte atten av -
fördelningen den begränsade mängd eventuellt finnsenergi iav som

grunder uppgift förDet på kommuneningenärsystemet. samma
eller länsstyrelsen besluta hur skareparationsresursernaatt om an-
vändas. Utnyttjandet de mobila reservkraftaggregat kan dis-av som

kommun eller län ochinom avsedda förinte ärettponeras en som-
produktion elnätet bör det däremot ankommai kommunenpå-
eller länsstyrelsen beslutaatt om.

beslut ska däremot enligtRegeringens utredningens uppfattning
kunna omfatta produktion distributionoch och, detäven av om
behövs, användningen dettareparationsresurserna.även För ta-av
lar omfattar hela landet. Rikets ledningregeringens haratt ansvar

regel tillgång till all den tekniska och andra frågorexpertis isom
fordras för den ska kunna lämpliga avvägningar.göra Re-attsom

kan emellertid också uppdra andrageringen centrala elleråt regio-
nala den myndigheter eller de myndigheter skat.ex.organ som-

för elberedskapen krig fatta beslut frågori i måsteattsvara som-
besluten eller fleraOm län, kan detta fram-tvåavgöras. avser som

övervägandena det föregåendegått blii avsnittetnärmastav en upp-
gift för civilbefälhavare.en

Utredningen vill det här sammanhanget framhållai kom-att en
bör från den ska den föreslagnainte utgå möjlighe-utnyttjaattmun

till förfogande till förse verksamhet medsin reservkraft.ten att egen
kommun bör skaffa reservkraftaggregatVarje eller förhandlaegna

särskilda leveransvillkor för anläggningar viktigainomom egna sam-
hällsfunktioner. detta talar bl.a. kommunernaFör den akutaiatt

elavbrottet har inträffatsituationen harinte förnågranär garantier
finnsdet tillräckligt de kan förfogamånga över.att aggregat som
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rättsliga regleringen lednings-5.6 Den av

och befogenheterorganens ansvar

Inledning5.6.1

Utredningen har tidigare arbete frågani densitt tagit rätts-upp om
liga regleringen utredningens förslag till åtgärder vid på-storaav
frestningar det fredstida samhället.i betänkandet Massflykt tillI

asyl- och hjälpsökandeSverige SOU 1993:89 avsnitten 6.4av -
och framhöll utredningen6.5 de föreslagna åtgärderna deiatt-
flesta fall fordrar reglering form lag. utredningeni dåDeten av som
redovisade dessa enligti utredningensavsnitt alltjämt bä-är mening
rande. Utredningen det skälet här endast kort sammanfatt-ger av en
ning.

första hand behöver reglerasDet i dels vilka skyldigheterärsom
kommunerna ska ha, dels statliga myndigheter och kom-attsom ge

möjligheter det behövs förfoga personal ochöverattmuner om egen-
dom finns samhället. Förfogandeti kan nödvändigt för desom vara
åtgärder behöver vidtas vid flera olika slag allvarliga stör-som av

viktiga samhällsfunktioner inkvartering,ningar i utspisning,t.ex.-
hälso- och sjukvård ledning den samlade verk-transporter, samt av

samheten. Bestämmelserna bör allmängiltiga möjligtså ochvara som
ska kunna användas både vid mottagande asyl- och hjälpsökandeav
och vid långvariga avbrott och elförsörjningen.i Avväg-t.ex. vatten-

medningar hänsyn till bl.a.måste regeringsformens före-göras RF
skrifter förhållandet mellan enskilda och det allmänna.om

Utredningen redogjorde betänkandeti massflykten till Sverigeom
asyl- och hjälpsökande för lagar förfogandenågra iav som avser

krig för de bestämmelser gäller åtgärder vid extraordinäram.m, som
förhållanden fredi och räddningstjänstransonering och fört.ex.- -

kristidslagstiftning.viss redogörelsen fanns ocksåI avsnittannan ett
den konstitutionella bakgrunden till denna lagstiftning.om

Utredningen har för fortsattade övervägandena lagstiftning-om
frågorna utarbetat kortfattad redogörelse för de regler bered-en om
skap och undantagsförhållanden förekommer i vissam.m. som an-
dra länder. Utredningen har vidare del den analystagit av av
krissituationerna och regelverket chefsjustitieombudsman Claessom
Eklunda och professor Nils utarbetat förStjernquist Närrapporten
krisen kommer slutredouisning från Projekt Krishanteringen-
Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

7 14-1656
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Konstitutionella frågor5.6.2

lagar har betydelse för åtgärder behöver vidtasFlera krig ellerisom
lagstiftning fullmaktslagstiftningvid krigsfara. del dennaEn ärav en

föreskrifternabygger huvudsak kap.i på i 13 6 S RF. Dennasom
lagstiftning kan tillämpas vid extraordinära händelser frediinte utan

i sikte enbart krig och krigsfara Införandet lik-påtar m.m. av en
nande lagstiftning för händelser fred fordrar ändringari i regerings-
formen.

fullmakt förfogandelagen tillämpningRegeringens isättaatt t.ex.
för närvarande grundad uteslutande riksda-på 13:6 FörRF.är att

förordninglag skall bemyndiga med-i regeringen attgen genom
dela föreskrift andra fordrasi situationer i 13:6 RFän attsom avses
föreskriften denågot 8:7i RF. Ettämnenavser av som anges av
dessa skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa. Ettärämnen an-

krav den utfärdade föreskriften begränsar någon deinteärnat att av
fri-mänskliga och rättigheterna kap. följeri 2 RF. Det 8:1senare av

RF.
Riksdagen får också enligt och avhända8:3 8:5 RF sig norm-

givningskompetens. bestämmelser emellertid ekono-Dessa avser: Amisk lag och kommunallag och relevanta det här härinte iär sam-
manhanget

svårbedömt vilken utsträckning de åtgärderDet iär som rege-
får vidta enligt förfogandelagen faller under punkternaringen i 8:7

skäl för åtgärder förfogandelagen ellerenligt helt delvisRF. Som att
skulle falla under punkt kan åberopas åtgärderna bl.a.8:7 1 RF att
syftar till skydda liv, personlig säkerhet eller hälsa. detta kanå Motatt
invändas grundlagsbestämmelsens första stycke talasi äm-att om

syften. åtgärder vidtas syfte skydda livinte Att vissanen i attom-
innebär med nödvändighet den meddelade före-inte regeringenatt av
skriften åtgärderna får vidtas hänför till skyddasig ämnetatt attom
liv.

föreskrifter får meddela med stödregeringen dessaDe som av .författningar torde utsträckning de bestämmelseri större än som
gförfogandelagenkan meddelas med stöd direkt syfta till skyddaattav

säkerhetliv, personlig eller hälsa. Flera åtgärderna förfogande-i §5 iav
lagen har också sådant syfte indirekt. dettaOm räcker 7ett men mer-

iför normgivningskompetens enligt förfogandelagenregeringensatt
skall punkt helt klart. fåri 8:7 1 RF inte Detämne är ;ettanses vara

helt klartdäremot regeringen situationi inte ärattanses en som avs isäkerhetspolitisk har föreskriva endast för-vissa irättnatur att att i
bestämmelser förfogandelagen skall tillämpas.angivna iväg
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Undantagslagstiftning5.6.3

lösning utredningen diskuterat allmän undantagslagEn ärsom en
förekommerden andra länder ochi vissatyp motav som som svarar

den svenska förfogandelagen. sådan lagstiftning skulle kunnaEn
tillämpning de län, kommuner eller andra områdeni inomsättas

särskilt drabbas den extraordinära händelsen. Mycket detsom av av
har redovisats regeringsformens krav förrelevant ocksåärsom om

Ävendiskussion sådant alternativ. införandet allmänetten om av en
undantagslag fordrar enligt utredningens ändringmening en av re-
geringsformen.

Utredningen har de författningargått och de undantags-igenom
bestämmelser den fredstida lagstiftningen stöderi sig på 13:6som

och kan tillämpning krig och krigsfaraRF i allai Avsättassom m.m.
dessa bestämmelser har utredningen funnit sådanäratt ytterst av

de skulle behövas vid händelse fred. Utredningeniart att en anser
därför det finns skäl föreslå utvidgninginte till13:6 RFatt att en av

gälla allvarliga viktiga samhällsfunktioner.störningar iävenatt

Räddningstjänstlagen5.6.4

finns lagstekniskt också andra lösningarDet samhälletgör attsom
vid allvarliga fred kan förfoga enskildasstörningar i egendomöver
eller direkt särskild lag fastslåtjänster. Det går ochiatt atten var en

eller den uppfyller krav detvissa behövsär närtvungen attsom- -
fullgöra skyldigheter. skervissa fall anmodanDetta i så på av en
myndighet eller företrädare för denna. lag detta slagEn ärav en av
alltid tillämplig. förutsätter till skillnad frånDen fullmaktslaga-inte

bestämmelserna ska kraft.isättasattrna
möjlighet räddningstjänstlagenEn i bestämmel-är inattannan ta

de det frågasituationer förändraär utan attser om som om men-
begreppet räddningstjänst, det för närvarande uttryckt la-iärsom

blir då nödvändigt kompletteraDet lagstiftningen medattgen. ett
antal bestämmelser. Utredningen övervägande skäl talar förattanser

sådan lösning och redovisar inledningsvis betänkandeti för-en ett
slag till sådana ändringar räddningstjänstlagen.i tillKommentarer
lagförslaget finns den specialmotivering följeri kapiteli 13.som





KommunikationenKapitel

6 människor-myndigheter-
massmedier

Bakgrund6.1

och hot.alltid levt med olika riskerMänniskan har Natur-typer av
påverkaröverlevnadsproblem, krigsrisker ochkatastrofer, iannat
liv.och med varierande styrka människorsvarierande grad Dessa

enskilde kan det skälet haoch hot ofta påtagliga och denrisker är avl
möjligheter själv påverka sin situation.l att

l risker och hot osynliga.tillkommit mångaDet ärär attsom
i får bl.a. det skäletMänniskor svårare någonting. Detgöraattav
l och för luft ellerkan gälla risker för kärntekniska olyckor attt.ex.
l enskilda människorna harlivsmedel ska innehålla giftiga Deämnen.
l kontroll denna hot ochofta själva kunskaper ellerinte över typ av
l skyddrisker. Utvecklingen har lett till för människornasatt ansvaret
i specialister och beslutsfattare hosoch säkerhet alltmer övertagits av

samhället.olika iorgan
Människors dilemma informationsmottagare måste motsessom

berät-den bakgrund utredningen här drag tecknar.i Vemstorasom
för och för lär hurde risker hot Vem migmig jag ärtar utsattom
skall skydda medveten riskernas och hot-mig Vemjag miggör om
innebörd och konsekvenser till överhu-Vem motiverar mig attens

vud vilja höra talas de risker och hot migtaget omgerom som
svenska myndigheterna och medierna ställdes samband mediDe

Tjernobylolyckan inför svårbemästrad informations-år 1986 en
uppgift. förutsedd svenska beredskapsplane-Händelsen deninte ivar

Informationsbehovet omåttligtvid denna tid. hosringen närmastvar
allmänheten. Styrelsen för psykologiskt försvar publicerade årSPF

studier, behandlade bl.a. det förhållandet budska-1987 tio attsom
från myndigheter och massmedier otydliga,många gångerpen var

motstridiga och försatte människor svårbemästrade tolknings-i
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Samtidigt människorsituationer. händerna landetsi påvar expert-
myndigheter, tidningar, radio och eftersomTV, hotet kunde be-inte
dömas och det skälet heller hanterasinte den enskilde.av av

handlar grundenDet i generellt problem, enligt SPFettom som
kan beskrivas utifrån enkel teoretisk grundsyn. kan illustre-Denen

med liksidig triangel, där hörnvarjeras representerasen av sam-
hällskommunikationens huvudaktörer:

Sändare myndigheter;t.ex.El -
Förmedlare framför allt massmedierna; ochCl -

främst enskildaMottagare människor.a -

Människor

Massmedier Myndigheter1 ;

Modellen hur kommunikationenvisar samspelet informations-i-
verksamheten tänkt fungera demokratisktiär Öppetatt ett system.-

det första detFör sådanti viktär ett system stor att mottagarenav -
till skillnad förhållandena slutna samhälleni roll-mot ser-
fördelningen mellan sändaren och förmedlaren. det andraFör detär
nödvändigt sändaren, förmedlaren och informa-att mottagaren av

och budskaptioner kan kommunicera med varandra på öppetett
och förtroendefullt snabb, sakligKravet på ochsätt. trovärdig infor-

mycketmation samhälle förär påfrest-när svårautsättsstort ett
kanningar. Det olyckor, allvarliga viktigastörningar istoravara

samhällsfunktioner eller krig. behovDet ochär intres-mottagarens
står i viktig fråga förEn det tredje hurärcentrum.sen som

kommunikationen och informationen fungerar till form och inne-
håll mellan sändare, förmedlare och före, under och eftermottagare

samhället har för allvarlig påfrestning.att utsatts en
Underlaget för utredningens redovisning detta kapitel förstai iär

hand översikt resultaten nationell och forsk-över internationellen av
Styrelsen förning psykologiskt försvar har utarbetatl.som

Roland Nordlund, triangeldrama,Ett Myndigheter,medborgareoch medier kris Psykolo-i
försvar,giskt Meddelande 136:anr



Kommunikation 199

riskkommunikationRiskupplevelse och6.2

riskbudskapet6.2.1 Mottagaren av

nedfallfaktisk risk radioaktivaErfarenheten äm-t.ex. ett avav en -
naturligtvis människors riskupplevelse.påverkar En annannen -

ellerfaktor risken upplevs personlig allmän.viktig Före-är somom
mycketställningen det händer andra och vanlig.inte mig Sam-är

de människor förnekar det förelig-tidigt har det visat sig attatt som
hot ofta de omdömeslösa olyckanrisk eller är närett mestger en

inträffar.eller störningen
Studier också äldre individer utsträckningvisar i större änatt yngre

funnitblundar för risker. Flera forskare har vidare kvinnor iatt
för teknologiska risker ochutsträckning sigstörre än män attoroar

fall negligerar sådana risker.i mångamännen
rad olika faktorer påverkar människors riskbedömningar.En Dessa

faktorer framgår sammanfattning bl.a. följande frågor:i av
riskenvälkänd och välbekantHur är

frivilligt risk eller risktagandetTar påtvingatjag ären
Är fördet risk personligenmigen
Är det risk kan påverkajagen som
Är det risk kan leda till katastroferstoraen som
Är det risk för barn och kommande generationeren
Är risken mycket exponerad massmediai

har antal egenskaper, föreställningar och käns-Mottagarna ett stort
riskkommunikatör informatör alltså högstlor. och detSom varie-är

rande förutsättningar beaktas. Till detta kommermåste åtmins-som
ytterligare komplikationer: och myndig-två Experter ansvarigatone

heter eller andra benägna rangordna risker med hänsynär attorgan
till befintlig statistik och sannolikhetskalkyler. Människor före-t.ex.
faller andra sidan ofta bedömningar risker och hotå sinagöraatt av
utifrån känslor. flesta tycks emellertid ovilligaDe attvara engagera

de för närvarande dem ochsig i något inte angårsom anser som
kanske alls skall inträffa med för dem känd sannolikhet.inte någon

de myndigheternas sak hantera riskerna ochDet ansvarigaär att
för människornas säkerhet det oönskade inträffar.svara om

kunna beskriva och tydliggöra risker sändaren där-För måsteatt
för skaffa kunskaper brister emellertid oftasig Det imottagaren.om
det frånavseendet. Sändaren allmänheten har kunskaperutgår att

de skilda områden. fallet och kommunikations-på Så inteärmest
klyftan mellan ochsändare överbryggas.måstemottagare

talar här strategisk ochForskarna ibland kommunikativ in-om
formation. Med strategisk information sändarenatt t.ex.menas av

riskbudskap första hand ifrån medani utgår sina intressen,ett egna
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kommunikativ information första hand handlari tillgodoseattom
behov och intressen.mottagarnas

brytpunkten mellan strategisk ochDet i kommunikativär infor-
förtroendeproblemet ställsmation detpå sin skärOm sigspets.som

mellan de här slagen kommunikation blir det problem. Upptäck-av
ha blivit förd bakom ljuset viktig frågaiten att mottagaresom en

medför bara besvikelse ellerinte ilska manipulationen kanöver utan
väcka indignation vilseledningsförsöket strideröver rättenatt mot
till snabb, adekvat och trovärdig information.öppen,sann,

Till detta kommer och myndigheter ofta inte talaratt experter
språk människor allmänhet.i enskilde förväntarDensamma som

ochsig myndigheterna tydligt och begripligt ska för-att experterna
medla absolut och säkerställd kunskap risk eller hot ochettom en
samtidigt lämna praktiska råd. problem illustreradesDetta bl.a. i
samband med nedfallet radioaktiva efteri Sverigeämnenav
Tjernobylolyckan. Beskeden de radioaktivauppmätta nivå-attom

eller2 och till slut10, 100 högre300 gånger den na-änerna var
turliga bakgrundsstrålningen vägledningingen hur hotadegav om
människor skulle hantera myndigheternasituationen. Att använde
olika mätbegrepp -becquerel och millisievert -gjorde det också svårt
för den enskilde tolka budskapen. Kommunikationen mellanatt sän-
dare och fungerade inte.mottagare

Sändaren6.2.2 riskbudskapetav

Sändaren bör hantera de problem utredningen beskrivit bådesom
förväg försöka informerai de risker med-attgenom om som omger

borgaren och olika förberedapå inför densig oönskadesättattgenom
händelsen.

Kommunikationsexperter hävdar ofta allt käntäratt som om en
risk eller hot omedelbart ska spridas till allmänheten. Andraett me-

den för ledningoperativ bör släppainte föratt t.ex.nar som svarar
mycket information faktaalla föreligger.innan olikaOm myndighe-

dessutom varierande besked betydande kommunika-uppstårter ger
tionsproblem.

problemEtt myndigheterna finnsnär olikapå nivåersom agerar -
centralt, regionalt eller lokalt informationen oftaär blirinteatt-
insatt sammanhang.i sitt kan leda tillDetta de olika myndighe-att

olika ståndpunkterintar och fattar oförenliga beslut.terna Massme-
dierna, oftast förmedlar riskkommunikationen, får dåsom stora
problem. Svårigheterna kan drag beskrivasi här:såstora
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Informationskultur

flesta har uppfattningar hur informationsar-sinaDe organ egna om
bete ska bedrivas. del myndigheter kan informationskulturhaEn en

auktoritärbygger relation till omvärlden. Andra baserarpåensom
verksamhet relation.påsin öppenen mer

Informationsbehov

förvånarMänniskor har myndigheterna för detatt mestagenom vara
ointresserade information risker och hot. olyckan välNärav om
inträffat de emellertid plötsligt vidavisar intresse överstigerett som
vad myndigheterna planerat för.

Kroppsspråk

myndigheter oftaoch andra andra värderingarMånga görorgan av
hotfull händelse vad framgår de officiella meddelan-änen som av

dena. Samtidigt myndighet vidtar drastiska och synliga åt-som en
gärder, förklarar den det finns anledning tillinte oro. Dennaatt
paradox exponerades tydligt vid nedfallet Sverige iövert.ex. sam-
band med Tjernobylolyckan. inträffade farligt, sades det,Det inteär

samtidigt evakuerades de anställda från kärnkraftverket500men av
Forsmark. ord och handling bliri När inte stämmer överens

förtroendekrisen faktum.ett

Trovärdighet tillfredsställelse-
individerna får för förtroende för myndigheters och andraOm stort

verksamhet, kan det leda till de tillräckligt uppmärk-inteattorgans
riskerna omkring och vidtar åtgärder.sig inte några Desammar egna

litar samhället. Trovärdighetenpå är större närmare mottagaren
befinner de informerandesig organen.

sändare eller myndighet skaOm kunna uppnåexperten en en- -
förväntningar och attityder hos befolkningen beror tillpositiva stor

del vilka kontakter förekommer under normala förhållan-på som
den. sändare bör ha kontakter undervisande karaktär medEn av mer
människor. Syftet de ska förstå de kan behöva förbereda sigär att att
för olyckor och störningar.mötaatt

ytterligare konfliktorsak relationen mellan ekono-En är att t.ex.
misk tillväxt och hot hälsan eller estetiska och ekologiska vär-mot
den allmänhet värderas helt olika. Människorsi misstro mot exper-

kan ibland bero de uppfattar dessa alltför starkt lie-påter att som
rade med myndigheterna eller med företagens intressen.
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tänkbar modellEn

generell förmodell risk- och kriskommunikationEn skulle utifrån
sändarperspektivet kunna formuleras följande:enligt

Fastställ risken
Formulera mål för riskkommunikationen

målgrupperBestäm
Fastställ den socio-kulturella miljön
Välj angreppssätt

kommunikationsprogrammetBygg upp
Genomför kommunikationsprogrammet
Utvärdera effekterna

Riskkommunikatören bl.a.måste

allmänhetens riskmiljö ochFörstå resultaten risk-sinEl presentera av
analys denna bakgrund;mot
Undvika tekniskt och byråkratiskt språk och stället fråni utgåD
individernas vardagsbehov;

förAnstränga undervisa allmänhetensig risker, risk-Cl att om
bedömningar och riskhantering;

allmänheten vidta förebyggandeUppmuntra åtgärder.cl att

Sändaren alltså lyssna och läramåste på sig imottagarnasmer om
förutsättningar,varierande behov och riskbudskapenintressen om

ska avsedd effekt.

Förmedlaren riskbudskapet6.2.3 av

förhåller då kommunikationstriangelnsHur sig tredje huvudaktör -
förmedlaren, dvs massmedierna till de risker och riskbedömningar-

det moderna samhället alstrarsom
Massmediernas åtgärder har betydelse för människor skastor att

bli riskmedvetna. emellertidMånga de alltid fullgörinteattanser
denna uppgift ansvarsfulltpå skulle bl.a. beroDetta medi-sätt. påett

tendens framhäva känsloaspekterna hellre de faktiskaänatternas
eller tekniska.

Andra påpekar journalister har den vetenskapliga kompe-att
fordras för kunna behandla ofta svårt ämnesområdetens att ettsom

och bl.a. därför uppmärksamheten dramatiskaägnar åt ochmesta
spektakulära risker. Massmediernas förmedlande funktion försvå-

eller myndigheternagivetvis har olika åsikter iexperternaras om en
fråga.
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6.3 Varning
Utredningen vill först distinktion mellan begreppen varninggöra en
och larm förekommer räddningstjänsten.inom Varning är ettsom

till föreståendebesked allmänheten hot eller kan kommaäratt ettom
förknippat med agerande.uppstå. Larmet operativtäratt ett

Räddningsorganen och andra får besked de ska ingripa.attom
Varningssignalerna kan eller mindre omedelbara hot.avse mer

Specifika gäller uppenbara hot och innehåller också rådvarningar
lämpliga skyddsåtgärder. Allmänna oftastvarningar inteärom av

lika akut karaktär syftar till peka på situationutan attmer en som
kan utvecklas till olycka slag.någoten av

till utfärda kommer alltid frånInitiativet varningar nästanatt myn-
digheterna. förekommer sällan massmediernaDet ytterst att varnar
för annalkande hot. sprida myndigheternasAtt varningar ärett som
regel problem. Både normala nyhetsrutiner och eventuelltinte något
specialreglerade skyldigheter för medierna ansvarsfördelningengör att

klart definierad. varningsfasen byggerRapporteringen i iär mass-
medierna vanligen uppgifter från kända och auktoritativa källor.på

Erfarenheter från och andra länder de medierSverige visar att som
kommer fokus de snabba ochi direkt-i varningssituation ären
sändande främst lokala etermedierna. uppträder förhål-De som
landevis renodlade informationskanaler. snabbhet dessaDen som
medier har tillgång. självständigt journalistiskt arbeteNågotär ären

regel möjligt bedriva fas.denna journalistiskainte i Denattsom
kan endast källans tillförlitlighet. Radiomediet harprövningen avse

flera fall kunnat för upplysa deti utnyttjas sigrörtatt attom om
falsklarm.

då människor inför varningsbudskapHur Litar motta-reagerar
den utfärdarpå varninggaren som en

varningsbudskap bör kortfattat, distinkt ochEtt andrautanvara
egentliga sändaravsikter förbereda och skydda människor in-än att
för den hastigt uppkomna faran. Informationen under varningspe-
rioden uppfylla grundläggande krav.måste villvissa Mottagaren

vad innebär;Veta varningenEl
kunskaper den kommande händelsens konsekvenser;FåD om
information föreliggerFå det risk individen själv eller nå-attD om

anhörig kan drabbas.gon

ändamålsenligt beteende fordrar såledesEtt människor redan iatt
varningsfasen får kännedom konsekvenserna händelsenom av som
hotar eller har inträffat. eller larmmeddelande börEtt varnings-som
därför innefatta råd hur den enskilde ska hantera situationen.om

människor ska hot allvarOm berorpå på varnings-ta ett om
budskapet kommer från vederhäftig källa eller Samtidigt villinte.en
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människor ofta varningsbudskap för-stämma av ett attgenom
bekräftatsöka det andra ursprungskällan, andraän t.ex.av av

myndigheter, släktingar och det har för-vänner, grannar, organ som
medlat varningsmeddelandet. förbisett olikaDetta iut attser vara
katastrofplaner och försvårar ofta larm- och informationsarbetet.

kraftigttelenäten blir överbelastade problemen.Att accentuerar
Informationen bör och klargöratydlig vilka tillhörvara noga som

riskgrupperna hur lång tid människor har till förfogandesamt ange
för undgå faran. Till detta kommer varningsbudskapetatt att ett

innehålla information förhar tydlig relevansmåste de be-som en
oftarörda. har för myndigheternaDet visat sig svårt motiveraatt

människor och dem har lämnat hemsina inteatt utrymma attsom
återvända till faranutrymningsorterna innan är över.

varningsbudskap utformasska beror vilkenHur givetvis påett
händelse det fråga omfattar hotOm varningenärtyp ettav som om.
relativt okänt för de berörda människorna detär svårareär attsom

dem ändamålsenligt det gäller bekant hot.änatt ettreagera om
annalkande orkan skulle sannolikt flestavarning deEn i ettom en

tidigare ovädersdrabbat område att reagera.
tidsaspekten viktig för människors benägenhetjust handlaär att

ändamålsenligt. Flera studier pekar människornas tilltropå tillatt
iden myndighet utfärdat sviktar tiden mellanvarningensom om var-

och själva hotet uppträder blir för lång. harningen vidareDetnär
framkommit fårmänniskor upprepade varningar detatt utan attom
händer minskar benägenheten följa myndigheternasnågot så di-att
rektiv mycket drastiskt. Upprepade varningar någontingutan att
händer tolkas det egentligenmånga fara.inte någonärattav som

fråga människor allmänhet känner tillEn innebör-iärannan om
den de larmsignaler myndigheterna använder. svenskaEttav som par
studier nedslående kunskaperna mycket be-tyvärr ärettger svar -
gränsade.

Akutfasen6.4

Sändaren6.4.1

Grundfrågan akutfasen hur sändaren etablerar ochi upprätthål-är
ler trovärdighet kommunikationen med medborgarna.sin i De två
viktigaste faktorerna påverkar trovärdigheten budskapi ärettsom
korrektheten och upplevelse legitimiteten informa-imottagarnas av
tionen.
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trovärdighetEtablera

upplevelse korrekthetpåverka ikanDet ettmottagarens avsom
följande:bl.a.budskap negativt är

till fakta;tillräcklig hänsynsändarenUppfattningen inte tarattD
eller bedrägeri;svekRyktenEl om

aktuella budskapet;stödjer detuttalandenTidigare inteD som
andra källor;frånMotstridiga budskapEI

professionell inkompetens.upplevdVerklig ellerEl
dessa:budskapet hörtrovärdighetenfaktorer bestämmer iTill som

budskapet;försändaren harAttn ansvar
berättigade;åtgärdernaAtt ärEl

beslutsprocessen;berörda tillförMöjligheter insyn ic:
krav.motstridigaåtergivandeKorrekta av

förståeligabudskapenAtt göra

språkinformation påSändaren måste mottagar-ettpresentera som
svenskalämpligaväljerbåde sändarenMed detförstår. attmenasna

kande språktilldet finnsmeddelandet ochord i översattatt som
råder.det lägebehövas i som

tiduppgiftermedsända budskapAtt ont om-
detbeskedsändaren inteakut måste närsituation ävenI geen -

ochslutsatsertillfredsställandeuppgifter förtillräckligt medfinns
inträf-information.erhålla bättreför Dettafinns tiddet intenär att

ochåtgärderomedelbarahändelse kräveralltfar framför närnär en
informationsverksamheten måstetryckhändelsen leder till påett som

de berördaviktigtavslutad.analysentillgodoses Det;innan ärär att
åtgärder,varandrainformerar sinaosäkeri situation omorganen en

budskap.dubbladet uppstårså inteatt

uppmärksamhetenfånga och fokuseraAtt

sändaren kanuppmärksamheten ochhård konkurrensDet är om
foku-bådehandlarfånga intresse. Detsvårt attmottagarnasatt om

nyhetsmedier ochmedsamarbetauppmärksamheten och attomsera
andra förmedlande organ.

och mellanbådeinformationsflödet inompåKraven är stora myn-
skapadet skäletgällerdigheter och andra Det att ett sys-avorgan.

hanterahändelseförlopp och kankan underväxa etttem, somsom
normala för-underinformationsflöde väsentligt änstörreärett som

medräkna organisatio-hållanden. Myndigheterna mångamåste att
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och frivilliga erbjuder hjälp.sin verksamhetDennaner startar ome-
delbart direktiv från officiella viktigtDetutan myndig-ärorgan. att
heterna snabbt etablerar kontakt med sådana krafter och sam-
ordnar dem med de samhälleliga insatserna.

Förmedlaren6.4.2

viktig funktionEn massmedierna har fungeraärsom att som en
informationskanal från myndigheterna till allmänheten. Skillnaderna
mellan medierna dettai avseende Hur användbaraär och ef-stora.
fektiva de beror vilkenpå samhälleligär roll de har. Etermedierna är
överlägsna tidningarna frågai snabbhet och det skäletutgörom av

självklar tillgång vid alla slag olyckor och allvarliga störningaren av
viktigai samhällsfunktioner.

finnsDet exempel det förstäven på etermediernasäratt genom
snabba och breda händelseförlopprapportering deettav som an-

myndigheternasvariga blivit medvetna omfattningen de ska-om av
dor skulle kunna Massmediernasuppstå. insatser deli situa-som en

hartioner sträckt långtsig rapporteringsuppgiften.utöver lokalaDe
massmediernas har ibland både Sverigei ochrepresentanter utom-
lands direktåtagit sig uppgifter.operativa Meddelanden mellan
räddningsorgan har akuta skedeni förmedlats radion.genom

kanskeDen uppmärksammade frågan massmediernasmest om
betydelse vid olyckor och allvarliga störningar är rapporte-om en
ring osakliga och överdrivna förvärrar läget. Detgenom rapporter
finns tendens hos medierna beskriva destruktiva och irratio-en att
nella beteenden panik, stölder och rå hos denegoism drabbade- -
befolkningen. Erfarenheterna visar medierna sådana falli siggöratt
skyldiga till mytbildning. Sådana beteenden har regel före-intesom
kommit i någon nämnvärd utsträckning och falli varje inteär repre-
sentativa. studierNågra emellertidvisar journalisterna iatt stress-
situationer detta slag avkall kontrollenpå den informationgörav av

de förmedlar.som
grundläggandeEn erfarenhet osäkerhet och hot skaparär att en

snabbt växande efterfrågan information.på har deInte minst svenska
Tjernobyl-undersökningarna hur snabbtvisat efterfrågan detal-på
jerade upplysningar de nedfallna radioaktiva ökade.ämnenaom
Praktiskt omedelbart skapades betydande mellantaget till-ett gap

ochgång efterfrågan, vilket del förklaringenär till denen av
informationskris uppstod. Nedfallet radioaktiva ska-ämnensom av
pade alldeles särskilt efterfrågan information.på Denen stor en-
skilde kunde självinte och analysera hotet, högi gradse utan var
beroende de besked samhällets tillhandahöll.av som experter

Etermedierna direkta ögonblicksbilder skeendet och fung-ger av
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medan tidningarnamyndigheterna,informationskanal åtsomerar
och efter-analys, kommentarerföruppgiftenverkar sigåta att svara

obstruktionavsiktligdirekt ochovanligt medtanke. Det är av myn-
framkommitharsida.massmediernas Detfrånarbetedigheternas

forskningen attgenom
rollviktigareharetermediernadirektsändandesnabba,De somenEl

medierna;de trycktainformationskanal än
inriktaderegel påberörda mediernahotet ärDe mot-somD av

medier benägnaberörda idirektmedan icketagarbehoven, är att
och dra-sensationellauppmärksamma detfrämstrapporteringen

nyhetsrapportering;matiska i sin
ellerckavidnyhetsrapporteringenomedelbaraDen stor enenD

får för-fragmentariskframstårallvarlig störnin ta enmen osom
mediernasandra hållbehandlingarande iförk pådjupad och rap-

portering;
viktig ochspelakanmyndi hetermedsamverkanMedier i enu

akutasamhällsstörningar ibesvärklararoll för igaaktiv att ut
sammanhang;

myndighe-genomförandetförsvårakanMediernas rapporter avEI
åtgärder.ternas

agerandemassmediernasforskningsresultatenlederSammantaget om
betydande.journalistiskadettill slutsatsen ärakutfaseni ansvaretatt
vilken rollförbestämma sigMassmedierna varje situationmåste i

meddelandenmyndigheternasförmedlarehaoch ska avenvar -
åtgärder.derasgranskareeller kritisk av

6.4.3 Mottagaren
eftertraumatiska reaktionerdrabbassjälvfalletkanMänniskor av

informationenspelarsådaninträffat. situationhardet I enensom
medicinsktparallellt medförmedlasbetydelsfull roll. måsteDen ett

förekommit miss-haromhändertagande.psykologiskt Detoch att
för enskildahar förvärrat situationeninformationsinsatserlyckade

människor.
panik kanellerstarkexempelfinns också påDet rentatt avoro

panikMedmissriktad.bristfällig ellerinformationenuppstå ärom
plötsligskräck ellerbesinningslössammanhangdettai enenmenas

från det akutaflymänniskorfårförlamandeoch ångest, attsom
masspanik:bidra tillfaktorer kanFöljandeproblemet.

informationskällor:motsägelsefullaochFlera olikaD
information;ObekräftadCl

ryk-Överdriven eller släktingarfråninformation t.ex. grannarCl
ten ;

för personligriskoch medakutbedömsSituationen storEl som
skada.
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Reaktionen panik bland drabbade medborgare, ska emellertid inte
överdrivas. studieEn reaktioner sambandi med Tjernobylolyckanom

flerainom europeiska länder visar endast minoritetatt män-en av
niskorna överreagerade inför beskeden nedfall radioak-ettom av
tiva ämnen.

Följdfasen6.5

följdfasenI eftersituationen det akutaär händelseförloppet stabi-
lare och både de myndigheternaansvariga och massmedierna har
börjat skaffa sig överblick läget.överen

6.5.1 Mottagaren
deFör människor har drabbats sambandi med olyckasom storen

eller allvarlig viktigastörning samhällsfunktioneri kommer följd-en
fasen innebära erfarenheter ska integreras medatt tidigareatt nya
livserfarenheter. efterLängtan normala förhållanden stark driv-är en
kraft hos de allra flesta denna fas.i

Något ofta dyker under denna fas s.k. överlevnads-ärsom upp en
skuld hos de människor och undgåttjämt olyckansnättsom mest
allvarliga konsekvenser. Motsatsförhållandet mellan de individer som
drabbats och dem undgått falli många mycketärav sorg som sorgen
tydligt.

Under följdfasen människornas informationsbehovär heltav en
karaktär under tidigare faserän händelseförlopp.annan Nuettav

vill många hur livet ska kunna vidare efter detveta harsom
hänt. Svaret sådana frågorpå behandlas bäst öga-mot-öga.
Myndighetens främsta uppgift blir inrätta olika rådgivningsin-att

eller krisjourer där drabbade människor fårstanser möjlighet att
kommunicera.med varandra upplevelser.sina problemEtt tycksom
dock dem förstå det normalt olikaatt är slagattvara att att av
psykiska reaktioner gällandesig sambandgör i med olycka.t.ex. en

Förmedlaren6.5.2

akutfasenI allvarlig händelse förekommer det sällanav en att mass-
medierna riktar skarp kritik de myndigheterna.ansvariga Sär-mot
skilt de lokala medierna drabbadei områden ställeti bästagör sitt
för bidra till lösning problemenpå för samhälletatt och fören män-
niskorna. dettaJust beteende relationi till den viktiga uppgiften att
kritiskt granska de ansvariga myndigheterna kan emellertid senare

rekyl. fenomenDetta belysagår med exempel från de svenskaen att



Kommunikation 209

studierna samband med Tjernobylolyckan. tvivlen börjadei När
sprida de myndigheterna verkligen hade förmågasig ansvarigaom

hantera uppstod bland företrädarna för massmedi-situationenatt
känsla de hade svikit kritiskt granskande uppgift.sinattaverna en

ökade för kritiska framför allt hosDet motivenavsevärt rapporter,
de lokala medierna de drabbade områdena. dennai I rapporterings-

fannsfas det markanta inslag skuldfördelning. letade ef-Mångaav
syndabockar.ter

och kritisk frångranskning massmediernas sidaEn seriös av sam-
hällets förmåga hantera viktigt inslag densvår situation iäratt etten
utvärdering borde följa allvarlig händelse. följdfasenpå varje Isom

spela förkan medierna med andra ord väsentlig roll stimuleraatten
till debatt kring både risk- och beredskapsfrågor.

Iakttagelserna från flera de svenska studierna efter Tjerno-av
bylolyckan medierna följd- eller utvärderingsfasen aktivtvisar iatt
stimulerade till debatt. Centrala inslag denna debatt frågori var om
kärnkraftssäkerheten, den svenska beredskapen för mötaatt
kärntekniska hot och hanteringen informations-sist inte minstmen av

företrädareproblemet. Utredningen vill framhålla förmångaatt
massmedierna har för erfarenheterna tidigarevisat intressestort av

och fördjupa kunskaperna de risker och hotrapporteringar att om
förekommer det svenska samhället. aktiva deltagandet ii Detsom

konferenser, och utvärderingar uttryckseminarier, Övningar är ett
för ambitionen både bidra till ökad kompetens och beredskapatt
inför framtiden och definiera och klargöra massmediernas roll iatt
dessa sammanhang.

Sändaren6.5.3

enligt utredningens uppfattning följd- eller utvärderings-Det iär
fasen de viktiga kunskaperna, erfarenheterna och lärdomarnasom
inför framtiden kan och tillvara för planering ochövervägas tas an-

förberedelser.dra
svenska myndigheternas agerande samband medDe i Tjerno-

bylolyckan blev föremål för flera utredningar. dessa ägnadesEn av
helt informationsarbetetl. fanns denna bl.a.åt iDetnästan rapport

utförlig beskrivning informationsverksamhetens organisationen av
före och hurolyckan detaljerad beskrivning myndigheterna ien av
det akuta skedet försökte lösa informationsuppgifter.sina Rappor-

fortsattinnehöll vidare rad rekommendationer utvecklingten en om
informationsverksamheten.av

Beredskapefter TjernobyL Slutrapport Steen,Göran 1987.
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uppmärksammades bl.a. behovet den aktivaI rapporten attav
informationsverksamheten omfattar flerväsentligt myndigheter än

Informationenfallet före Tjernobylolyckan. bör syfta till attsom
händelseförloppet, orsakernaupplysa och konsekvenserna. In-om

formationen ska kännetecknas öppenhet och förtroende, initia-av
kvalitet.snabbhet, kontinuitet och problem särskilttiv, Ett som

informationenuppmärksammades svårigheten begripliggöraattvar
tekniskt svårai ämnen.

Svenska forskare har undersökt de åtgärder myndigheternasom
vidtagit efter Tjernobyl för informera allmänheten. harNågraatt
bl.a. broschyr Efter Tjernobylstuderat hur myndighe-en som- -

allmänheten. Ungefär hälften dentagitsgettterna ut emot av av
svenska befolkningen hade broschyren. kunde emellertidtittat i Det

hävdas broschyren ökat kunskaperna.inte att

förUnderlag utveckling6.6 av

informationsverksamheten

Utvecklingen massmedieområdet fort. gäller förinom går Det myn-
digheter och andra sändare vilket medium eller vilkaövervägaatt
medier de första hand ska använda de drabbadei sig Försom av.
handlar det framhållits vilka demedier litar Forsk-på.som om som

delområdet riskkommunikation det skäletningen inom måste ägnaav
uppmärksamhet hur sändare, förmedlare ochåtstörre mottagare

efterbeter det hand förändrade medielandskapet.sig i
förStyrelsen psykologiskt försvar studerar bl.a. beteendenSPF

hos sändare, förmedlare och vid de olyckor ellermottagare stora
allvarliga viktiga samhällsfunktioner efter handstörningar i in-som
träffar. rad forskningsinsatser ska myndigheter ochEn ge massme-
dier underlag de kan utveckla informationsberedskapen.så Fors-att
karna finns vid och högskolor landet. Projektenuniversitet i är tvär-
vetenskapliga. Forskningen själva för förslaggrunden de tillutgör

praktiskt inriktade åtgärder utredningen redovisat kapitelimer som
och syftar till informationsverksamheten effektivare.4 göraattsom

Utredningen har bl.a. föreslagit ska få uppdrag samrådSPF i iatt att
med bl.a. Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen,

ÖCB,Försvarsmakten, Räddningsverket, den myndighet enligtsom
Ellagstiftningsutredningens förslag ska för elberedskapen, läns-svara
styrelserna, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet
utarbeta allmänna råd för informationsverksamheten vid allvarliga

viktiga samhällsfunktioner.störningar i
Uppgiften studera konsekvenserna informationsverk-att av

samheten fred framgår instruktionen för föri inte Styrelsenav psy-
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kologiskt försvar. Erfarenheterna de projekt har genomförtsav som
goda. Enligt utredningens tiden ökadmeningär är attmogen ge

stadga arbetet. kan ska för studierna forma-åt Det att ansvaretgenom
liseras.

Utredningen föreslår ändring instruktionSPF i sinatt engenom
får uppdrag följa händelseförloppet vid olyckor och all-i att stora
varliga och utvärderingar och studier kringstörningar göraatt av
kommunikationen människor-myndigheter-massmedier.

Utredningen föreslår fårvidare uppdrag det be-SPF iatt att om
hövs expertstöd till myndigheter informations-i svårge som en

behöver denna medverkan för kunna tillgodose akutasituation att
informationsbehov. kan delarDetta SPF utnyttjarattse genom av

beredskapsorganisation. verksamheten försin Den översyn av som
närvarande syftar till ska bli flexibelpågår organisationen såatt som
fordras.

Utredningen redogör kapitel för övergripande11i ett mate-mer
rial forskning människors reaktioner påfrest-på storaom som avser

samhället och föreslår det sammanhanget samordningningar i i en
forskningen utredningens olika arbetsområden.inomav
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Säkerhetskrav iKapite

7 samhällsplaneringen

Bakgrund7.1

metoderoch föreslåska enligt direktivenUtredningen överväga som
beredskapshänsyn planeringenförförbättrar förutsättningarna i av
samhällsutvecklingen. Utredningenfredstida verksamheten ochden

samordningen mel-det möjligt förbättraska också pröva är attom
ochfredstida risker de bered-åtgärder vidtas förlan de mötaattsom

kriser och krig.vidtas inför säkerhetspolitiskaskapsåtgärder som
utformadet möjligtska utredningen belysaDessutom är attom

omfattar helasådant denberedskapsverksamheten på sätt attett
kanoch utsträckninghotskalan fred-krig integreras ii större än nu

verksamhets-riskhanteringsâtgärder respektivede ordinarie som
genomför.utövare

bedömningar frå-Utredningen redovisar detta kapitel sinai av
samhällsutvecklingen ochrisk- och beredskapshänsyn igorna om

för de bedriver verk-föreslår åtgärder behöver vidtas attsom som
samhället planeringen ska ökadsamhet olika sektorerinom i taav

riskhänsyn foku-risker och beredskapskrav.hänsyn till Begreppet är
åtgärder minskar riskerna för olyckor verksamheteri ipåserat som

beredskapshänsyn framför allt har medfred, medan åtgär-göraatt
uthålligheten de verksamheterder ökar säkerheten och inom isom

Utredningenfredstida samhället har betydelse krig.det i använ-som
samhällsplaneringender betänkandet uttrycket säkerhetskravi i som

samlande begrepp för båda slag hänsyn.dessaett av
kapi-Underlaget för de bedömningar utredningen dettaigörsom

företrädare för antal myndigheter ochtel består medintervjuer ettav
andra enkätsvar utredningen har erhållit från myndighe-organ, som

material flera myndig-arbetar med riskfrågor ochter annatsom som
heter har lämnat. Enkäten riktades till tjugotal centrala myndig-ett
heter och omkring länsstyrelser. Syftet bl.a. belysa vilkentio attvar
verksamhet dessa riskområdet och hur debedriver inomsom organ
uppfattar Boverket har lämnatdetta område.sitt inomansvar un-
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derlag från verksamhetsina och redovisat synpunkter detpåegen
material utredningen haft till förfogande försitt övervägandena i
detta kapitel.

7.2 Avgränsningar

Definitioner7.2.1

arbetetI med risker förekommer omfattande begreppsflora. Ut-en
tryck riskidentifiering, riskuppskattning, riskbedömning, risk-som
värdering, riskanalys och riskhantering har ofta olika innebörd i
skilda sammanhang. Ibland det oklart vadär med densom menas

eller andra kan leda tillDetta missförstånd. finnsDettermen.ena
den bakgrunden behov samordna användningenmot ett att ut-av

trycken. Utredningen beskriver här innehållet begreppi några som
vanligen används arbeteti med säkerhetskrav samhällsplaneringen.i

Med risk det häri sammanhanget sannolikheten föravses att en
oönskad händelse ska inträffa. innebördDenna begreppet hin-av
drar ordetinte risk olikai omfattarsammansättningaratt en sam-

faktorernamanvägning sannolikhet och konsekvens. Denav pro-
resulterar i matematiska värden risken frekvenspå kallarcess som

utredningen riskuppskattning. innefattarBegreppet identifieringen
risk, skattningen sannolikheten och konsekvenserna ochav en av en

de bådasammanvägning faktorerna.av senare
Människor upplever och värderar risker olikapå Risk-sätt.

begreppet komplicerat. finnsär Det enkeltinte sambandnågot mel-
lan den kalkylerade risken för händelse och människors fören oro

händelsen ska inträffa. känner iblandMånga föratt större oro en
situation med låg faktisk sannolikhet för situation medän högen
faktisk sannolikhet. Det acceptabel risk förär be-som en en person
höver inte det för Riskvärderingen påverkasvara en annan person.
bl.a. vilken hasig den verksamhetnyttaav som en person anser av

upphov till risken. Många mindre benägnaärsom ger att acceptera
risker de självainte kan kontrollera risker deän åtmins-som som

kani någon mån påverka.tone
riskanalysBegreppet omfattar deli sammanhang endast risk-en

uppskattning. andraI sammanhang det riskvärdering.ävenrymmer
Med hänsyn till uttrycket ofta används den fysiska planeringeniatt

där avvägningar grundade värderingarpå olika intressens bety-av-
delse vanliga -föredrar utredningenär den och vidare defini-senare
tionen.

riskhanteringBegreppet har företagsnivåuppstått på före-men
kommer också hos kommunerna och landstingen.staten,numera
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verksamhetsutövare genomförför alla de aktiviteterstårDet som en
verksamhe-risker denvärdera och reduceraför uppskatta, iatt egna

Även och återkopplinguppföljninginformation risker samtten. om
Utredningen använderibland till begreppet.åtgärderna räknasav

uttryck för alla de aktivitetersamlanderiskhantering etttermen som
bety-riskfrågorna. den vedertagnaarbetet med Dettaingår i ärsom

Riskuttrycketdelsen. engelska mångaManagement,Det är som an-
svenska.vänder påiäven texter

figurframgår ocksåmellan olika riskbegreppSambanden 7.1.av

arbetsområdetAvgränsning7.2.2 av

godtagbarsamhället ska kunna hållasriskerna nivå måstepåOm i en
säkerhets-olika sektorer uppfylla rimligaalla verksamheter inom

företag eller enskildaför detta ligger myndigheter,krav. Ansvaret på
säkerhet och uthållighetverksamheter. Tydliga kravdriver påsom

verksamheter innebär risker förställas framför allt påmåste som
Även verksamheterde för andra slagomgivningen. avsom svarar

anläggningarligger närheteneller för verksamheter i somavsom
rimlig omfattning vidtarisker förinnebär åt-omgivningen måste i

påfrestningar grund denalstrar risker hörgärder. Till det på avsom
säkerhetspolitiska utvecklingen eller krig.

informa-riskerna kan förbättrasMedvetenheten t.ex.genomom
valåtgärder ökar säkerheten,betydelsen olikation avav somom

verksamhet.förändringaroch organisationen Detutrustning i av en
driver verksamheter.sker fortlöpande hos Detmånga ärsomsenare

förbeslutar tillståndsärskilt viktigt myndigheter t.ex.att om ensom
krav åtgärder. Tillsyns-tillverkning ställeromgivningen påstörsom

kontakter med demmyndigheter har möjligheter i sinaatt som sva-
till åtgärder ökar säkerheten.för verksamheter stimulera somrar

åtgärderemellertid tillgodosesSäkerhetskrav kan påäven genom
sker lokalt, regionaltandra övergripande former.nivåer -i Detmer

till deutbyggnaden samhället hänsyneller centralt i att tasgenomav
lokali-föreligger. Lokalt och regionalt handlar detrisker attomsom

utforma bostäder, arbetsplatser, kom-och den byggda miljönsera -
andra oönskadeoch olyckor ochmunikationer service så attannan -

dem långthändelser inträffar eller konsekvenserna såsåinte att av
olika samhäl-möjligt begränsas. planering sker nivåer iDen påsom

ökad säkerhet for-let mycket betydelse sammanhanget.har i Enstor
samverkan mellan aktörer.drar det här sammanhanget mångai en

omfattningsamordningsproblem heltDet uppstår änannanav en
fallet företag eller enskilda fattar beslut ska ökaär när somsom

säkerheten.
betänkandetsäkerhetskrav utredningens överväganden iDe som
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gäller plötsligt inträffade händelser. frågaDet före-äravser attom
bygga olyckor enligt räddningstjänstlagens kriterier eller allvarliga

viktiga samhällsfunktioner.störningar i krav uppkommerDe som
följdtill långsamt framväxande skeenden, ökade spänningarav t.ex.

samhället eller ökadi långtidsarbetslöshet, omfattas tidigareen som
framgått utredningensinte bedömningar och förslag.av

myndigheters7.2.3 Några arbete med säkerhetskrav i
i samhällsplaneringen

Myndigheter kan ha samordningsansvarsägas inom områ-ettsom
det säkerhetskrav samhällsplaneringeni är

ÖCB det civila försvaret;EI
Räddningsverket befolkningsskydd och räddningstjänst; ochD
Boverket miljö, hälsa och säkerhet den fysiska planeringen.i

dessa myndighetersFrågor erfarenheterna derasom samtansvar av
arbete med säkerhetskraven redovisas längre fram kapitlet.i Utred-

beskriver fortsättningenningen dettai uppgifternaavsnitt inomav
säkerhetsområdet för antal myndigheter med sektorbe-ett en mer
tonad verksamhet. Syftet vilka myndighetervisa framförär att som
allt engagerade dettainom område. Beskrivningenär grundadär på
de uppgifter myndigheterna har lämnat till utredningen.som

Arbetarskyddsverket

Arbetarskyddsverkets uppgift tillsyn efterlevnadenär utöva överatt
arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen arbetsmiljö--inomav samt

området lagstiftnin kemikaliekontroll. tillsynsverksam-DenArbetarskyddsverketen om-het för Yrkesinspektionensom svarar genom
sker till del med stöd risk- och säkerhetsanalyser. Arbetarskydd-en av
styrelsen har i sin organisation riskanal sfunktion. Verket bedri-en

också utbildning för den dettainom område.ver egna persona en

Banverket

Banverket central förvaltningsmyndighetär för frågor järnvägs-om
Verket ska bl.a. förvaltanätet. spåranläggningar ochstatens svaraför säkerhetsfrå spårtrafiken landet.i Denor som avser senare upp-giften innebär b Banverket ska förebygga olyckor inom järn-att.a.

vägstrafiken.

Kemikalieinspektionen
Kemikalieins ektionen förvaltningsmyndighetcentral förär ärenden

gäller hä och miljörisker med kemis produkter. Kemikalie-som so- a
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Process

Objektiv inventeraoch
identifierariskkällaX

skatta sannolikhetS
och konsekvensK skatt-

l ning
Risk-Våga ochsamman

i NEWSrisk Qskatta

Risk-subjektiv Värderaoch
han-kommunicera
tering

1Besluta

Verk- Informera

1ställande
Åtgârda
reducera risken

1Följaupp
áterkopplaoch

Arbetet med riskfrågorFigur 7.1 olika faser schematisk be-i en-
skrivning

kontrollen syftar till minska riskerna för skador människorpåatt
och miljö kemiska produkter. Kemikalieinspektionen harav en sam-
ordnande roll kemikaliekontrollen.inom Aven naturvårds-Statens
verk och Arbetarskyddsverket har områden befogenheterinom sina

reglera användningen kemiska produkter. sak gällerSammaatt av
Läkemedelsverket för läkemedel och hygieniska eller kosmetiska
produkter.

Statens naturvårdsverk

naturvårdsverkStatens central förvaltnin smyndighet förär ären-
den naturvård, Vattenvård, luftvård, bul renhållnin rörligtom er, ,friluftsliv faunavård och jakt. Huvuddelen sverketsNaturvårsamt av
säkerhetsarbete frågor långsiktiga miljörisker.avser om

geotekniskaStatens institut

Statens geotekniska institut central förvaltningsmyndi het förär

geotekniskafrågor. bedriver forsknings-Institutet och ninutre sar-
detinom geotekniska området. arbete omfattarInstitutets l.a.ete

frågor risker för och skred. Uppgifterna detta områdeinomom ras
omfattar bl.a. olika riskbedömningar.typer av

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHI

verksamhet omfattarSMHI:s våderövervakning och prognosverksam-
het. Verket ska också tillhandahålla planerings- och beslutsunderlag
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för väderberoende verksamheter och utfärda till sk dd förvarningar
liv och egendom vädersituationer bedöms medförai som ris er.

Sprängämnesinspektionen

Sprängåmnesinspektionen gift olycksförebyg-har till bedrivaattup
gande verksamhet vid hantering randfarliga och explosivaav va-

utfärdar föreskrifter förMyndigheten hantering, klassificerinror. ,märkning och tillståndsgivning för användning brandfarligaav oc
explosiva .varor.

Vägverket

Vägverket bl.a. för statliga väghållningenden och för tra-svarar
fiksäkerhetsfrågor gäller vägtrafiken. Riskfrågor behandlassom
främst för planeringen och projekteringeninom ochvägarramen av

trafiksäkerhetsarbetet.i

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket affärsdrivande verk. Verksamheten har tyngd-sinär ett
punkt handelssjöfarten. Till verkets uppgifter hör till-på utövaatt

sjösäkerheten och för sjöräddningstjänst.över attsyn svara

Beredskapshänsyn planering och7.3 i

samhällsutveckling
Verksamhetens syfte7.3.1

ÖCB definierar beredskapshänsyn planeringen och samhällsutveck-i
lingen följandeBIS på sätt:

Beredska hänsyn innebär allmän strävan speci-att utanen -ella rikta höa den grundnivå fredssamhälletresursinsatser ie säkerhets-verksamheten under olitiska kriser och krigsom
bygger Verksamma medelpå. förin ormationsinsatserär att
höja medvetandet risker och sårbarhetsfrå samtom or ;
utbildningsinsatser för höja kunskapsnivånatt system-om e

beslutssammanhangoch där frågorna kan och bör åtgärdas.

Samhällets och den säkerhet har fred basenorganisation i utgör
för BIS-verksamheten, syftar till samhället mindre käns-göraattsom

förligt olika påfrestningar och komplette-störningar. Detyper av
rande förberedelser beredskapen behövs för myndigheter,i attsom
företag och andra ska kunna vidta åtgärder krig kaniorgan genom
detta högre blir detta mindrepå nivå. omfat-De på sätt jstarta en
tande och kostnadskrävande skulle ha nödvän-varitän som annars
digt.
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BIS-verksamheten har effektermånga samhälletspositiva för-på
uthärda påfrestningarmåga följdtilluppstår olyckor ochatt som av

fred. Huvudsyftetstörningar emellertid,i utredningenäven är som
framhållit, höja förmågan påfrestningarmotstå orsakasatt att som

den säkerhetspolitiska utvecklingen och krig. rik-BIS-insatsernaav
därför de delar samhällsverksamheten har sär-tas mest mot av som

skild betydelse för totalförsvaret. Beredskapsåtgärderna blir mindre
krävande och därmeddrar mindre kostnader de kan vidtasom- -
redan inför de risker och hot förekommer fred.isom

Verksamhetens7.3.2 innehåll

ÖCB bedriver BIS-verksamheten samverkan med olikai myndighe-
och andra metoder för riskanalyserNya har utvecklatster organ.

under områdena kommunaltekniskår inom försörjning, da-senare
och försörjning krigsviktiga företag K-företag.i Lokalatasystem

har därefter lagt ned mycket arbete för klargöra omfatt-organ att
riskerna ochningen utforma motåtgärder.av

Arbetsmetoderna flera rådgivning till myndigheter,är t.ex. ut--
bildnings- och konferensverksamhet, etablering nätverk, utarbe-av
tande exempelsamlingar och till forsknings-initiativ ochav
utvecklingsinsatser. Tyngdpunkten ligger utbildning och informa-på

Målsättningention. antal beslutsfattarenå olikaär inomatt ett stort
samhällssektorer. Målgrupperna för informations- och utbildnings-

planerareinsatserna och beslutsfattare och offentligär i privat tjänst,
verksamhets- och driftansvariga verksamheter harinom bety-som
delse för totalförsvaret och det fråga grundläggandenär är om-
information allmänheten. särskilt viktigt denDet fysiskaär iatt-
planeringen hänsyn till beredskapskraven.ta

Utbildning beredskapshänsyn sker vid universiteten Göte-iom
borg och förekommerUmeå. bådeDet ordinarie kurser och uppdrags-

Ävenutbildning för speciella elever. vid de tekniska hög-grupper av
skolorna Stockholm och Luleå beredskapshänsyni ingår delari av
utbildningen. betydande antalEtt företrädare för både den offent-
liga förvaltningen och företag olika slag har genomgått BIS-ut-av
bildningen vid och högskolor.universitet

rad ochEn konferenserseminarier BIS-arbetet har ägtom rum
under de ochåren. Seminarie- konferensverksamheten ärsenaste ett

ÖCBhålla kontakt forskningsvärlden.medsätt har vidareatt eta-
blerat nätverk för kontakter mellan dem har deltagit i BIS-ett som
utbildningen. ÖCBomfattandeGenom remissverksamhet får till-en
fälle konkreta ÖCBfall pekai behovet beredskapshänsyn.påatt av
tillhör vidare den krets myndigheter ska lämna underlag förav som
tillämpningen plan- och bygglagen.av
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ÖCB beslutsfattare ochenkäter till bl.a. deltagarehar igenom
BIS-arbetet. Enkäternanätverket sökt bedöma effekterna visar attav

förmedlats till åtskilliga beslutsfattareidéerna har nått inomutsom
andra och dessa olika sammanhangmyndigheter och ocksåiattorgan

tillämpat idéerna.har

fysiska planeringen7.4 Den

Plan- och bygglagen naturresurslagen7.4.1 -

bygglagenPlan- och reglerar användningen mark- och1987:10 av
vattenområden lokalisering och utformning byggnader ochsamt av
andra anläggningar. för planärendena myndigheternaDe ansvariga
ska beslut hur mark- och vattenområden eller den fysiska mil-i om

ska användas långt möjligt hänsyn till olika riskerjön i Övrigt så ita
samhället. Samtidigt ska rad andra önskemål och tillgo-intressenen

fattas allmänhet kommunen.doses. Sådana beslut i av
obligatoriska översiktsplanen vägledning för beslutenDen ger om

användningen mark- och vattenområden. detaljplaner ellerGenomav
samband med tillståndspröving bygglov eller förhandsbeskedi - -

kan kommunen markanvändningen och byggnaders ellerstyra
anläggningars utformning.

Plan- och bygglagen föreskriver miljökonsekvensbeskrivningatt en
ska utarbetas samband med planläggning för bl.a. industri-MKB i

ändamål och sammanhållen bebyggelse, projektet har be-ny om en
tydande miljöpåverkan. Plan- och byggutredningen har betän-i sitt
kande Miljö och fysisk planering föreslagit miljö-SOU 1993:34 att
konsekvensbeskrivningar ska obligatoriska för alla åtgärdervara som

betydande inverkan ochmiljö, hälsa säkerhet eller hushåll-påger
med Miljökonsekvensbeskrivningen skaning naturresurser. ange en

verksamhets samlade inverkan dessa avseenden. kani Kommunen
samband med beslut bygglov ställa krav lokaliseringi påäven om

och utformning byggnader anläggningar.ochav
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser förriskerattom

människors hälsa och säkerhet ska beaktas både vid planering och
vid beslut bygglov. skaBebyggelse enligt andra kapitlet lokalise-om

itill mark lämpad för ändamålet med hänsyn till deärras som a
boendes och hälsa och fråga s.k. samlad bebyggelseiövrigas om

med hänsyn till skydd uppkomst och spridning brand gäven mot av
trafikolyckor och olyckshändelser.andra Byggnader skasamt mot

placeras och utformas de eller deras avsedda användningså att - -
inverkar menligt trafiksäkerheten eller medförinte på på sättannat

fara eller betydande olägenheter för omgivningen.
breda underlag normalt kommer fram sambandDet medisom
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översiktsplaneringen det möjligt kraven hälsa ochpågör vägaatt
säkerhet andra angelägna anspråk och intressen. Det öppnamot
arbetssättet med omfattande samråd mellan myndigheter,ett orga--

och enskildanisationer värdefulla kunskaper kan utgörager som-
underlag för åtgärder förebyggande karaktär eller åtgärderav som
minskar konsekvenserna olyckor.av

Bestämmelserna naturresurslagen syftari till främja1987:12 att
från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt god hus-en

hållning med mark, och delar den fysiska miljön.övrigavatten av
utgångspunkter för beslut förändringarLagen användningeniger om

mark- och vattenområden. Bestämmelserna naturresurslagen skaiav
tillämpas vid beslut enligt tiotal andra lagar, bl.a. plan- och bygg-ett
lagen naturvårdslagen, väglagen och vattenlagen.,

Naturresurslagen innehåller emellertid bestämmelser huringa om
riskfrågorna ska behandlas. ändå det härLagen intresse iär av sam-
manhanget framför allt grund sambandetpå med plan- ochav-
bygglagen. kommunala översiktsplanen skaDen central bety-ges en
delse vid tillämpningen. Planen ska vägledande för beslutvara som
följer de lagar enligt vilka naturresurslagen ska tillämpas. Myndig-
heterna ska således ställning till den prövade anläggningenta om

förena med den förgår området gällande översiktsplanen.att
Naturresurslagen innehåller vidare bestämmelser miljö-om

konsekvensbeskrivningar. sådan beskrivning skaEn iupprättas sam-
band med beslut. Miljökonsekvensbeskrivningenvissa ska ange en
verksamhets samlade inverkan miljön, hälsan och hushållningenpå
med Med inverkan hälsa enligt förarbetenapånaturresurser. avses
till lagen också säkerhetsfrågor.

Ansuarsfördelning7.4.2

har enligt plan-Kommunen och bygglagen för frågoransvar om
hälsa och säkerhet. lämplighetsbedömningarGenom den fysiskai
planeringen kommunen kraven hälsa och säkerhetväger påsamman
med andra och anspråk.intressen

Även det detaljplanearbetet har klaratsi farlig ellerut attom en
miljöstörande verksamhet kan lokaliseras till bestämd plats for-en
dras det allmänheti ytterligare tillstånd syftar till minskaattsom
riskerna med verksamheten. kanDet enligtprövningvara en
miljöskyddslagen, räddningstjänstlagen eller lagen brandfarligaom
och explosiva Verksamhetens miljökonsekvenser bl.a. kon-varor. -
sekvenserna för hälsa och säkerhet ska emellertid ha avgjorts i-
samband med lokaliseringsbeslutet. myndighet skaIngen vid
tillståndsprövningen följer kunna ställa sådana krav verk-attsom
samheten kan bedrivas deninte aktuella platsen.på ankommerDet
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säkerhetsansvariga myndigheter utforma detaljeradedäremot på att
villkor för verksamheten.

Länsstyrelsen egenskap företrädare förska råd-i statenav genom
och tillhandahålla kunskapsunderlag samverkagivning attgenom

med kommunerna planläggningen, samordnai intressen ochstatens
besked synpunktersamlat och olikaisammanvägt statensettge om

avseenden. Länsstyrelsens detta sammanhang innebäri attansvar
den lämpligt ska företräda bl.a. de centrala myndigheterpå sätt som

säkerhetsfrågor.för hälso- och Länsstyrelsen ska med stödsvarar av
och bygglagen upphäva kommunala beslut,plan- tillräckliginteom

till bl.a. ochhänsyn de boendes hälsa och säkerhet.tagits övrigas

Erfarenheter arbetet med hälsa och säkerhet7.4.3 av

Kommunen

kommuner utför form riskanalyser.Flertalet Innehålletnågon iav
dessa emellertid. allmänhetArbetet begränsat tillvarierar i någotär
eller delområden, upphandling försäkringar, räddnings-några t.ex. av

uthålligheten olika försörjningssystem haroch bety-tjänsten i som
delse för verksamheten krig. Arbetet dessa områden oftai inom är
uppdelat mellan olika kommunala nämnder. risk-Kommunernas
analyser används ibland också planeringsunderlag vid bedöm-som

risker för hälsa säkerhet enligtoch ärenden plan- ochningar iav
bygglagen.

del kommuner har ambition helhetsgrepp kom-En att ta etten om
verksamhet säkerhetsområdet. kommunerinom Dessamunens

utarbetar användas fysiska planeringenmaterial kan både denisom
och andra verksamheter. kan gälla skydd, skyddi Det internt mot
olyckor och civilt försvar. Med skydd kommunensinternt menas
åtgärder inbrott, brand och vandalisering. Skyddet olyckormot mot
omfattar bl.a. räddningstjänst förebyggandeoch olika åt-typer av
gärder. Med civilt försvar här de åtgärder kommunen vid-avses som

för den grundläggande säkerhet och uthållighetuppnåtar att som
Åtgärdernakan betydelse krig. syftar till ökai sammantaget att

säkerheten för dem bor eller verkar kommunen.isom

Länsstyrelsen
iLänsstyrelsen har högsta civila totalförsvarsmyndighet länetisom

för samordningen försvaretsdet civila verksamhet frediansvaret av
och krig. Länsstyrelsen ska vid tilllämpningen plan- och bygg-av
lagen särskilt bevaka kraven hälsa och säkerhet. Länsstyrelsenpå
ska också tillsyn enligt räddningstjänstlagen.utöva

länsstyrelser omfattas utredningens enkät hanterarDe sinasom av



säkerhetskrav i samhällsplaneringen 223

uppgifter riskområdetinom olika Länsstyrelsen jönköpingspå sätt. i
län har arbetsgruppinrättat området Hälsainom och säkerheten
för samverkan försvars-,mellan miljövårds-, plan-, kommunikations-
och rättsenheterna. ska bl.a.Denna analysera olyckorgrupp som
har inträffat och olika plan- och byggärendeni föreslå åtgärder som
reducerar risker och minskar antalet olyckor. Länsstyrelsen i
Södermanlands län har skapat liknande samordning atten genom

tvärsektorielltorganisera enheter.sammansatta
Andra länsstyrelser deltagit enkäten har kommiti likaintesom

långti arbetetintegrering med risk- och säkerhetsfrågor. finnsDetav
döma enkätsvaren inte något dettainomsynsättatt gemensamtav

område. förekommer skillnaderDet både ambitionsnivåi och i ar-
betssätt mellan olika länsstyrelser.

Centrala myndigheter

ÖCBBoverket har samarbete med och Räddningsverketi utarbetat
underlag kommuner kan använda fysiska planering.sini Detsom
handlar bl.a. risker samband med industrielli verksamhet ochom
kommunikationer risker krig. myndigheterna hari De ocksåsamt tre

för Vägledningar försig arbetet med risker inom sinagett utvar
ansvarsområden. statliga myndigheterna, fårDe hatre ettsom anses
samordningsansvar för markanvändning, befolkningsskydd respek-

civil beredskap, kommertive ibland konflikt med sektoransvarigai
statliga myndigheter Vägverket, Banverket och Sprängämnes-som
inspektionen.

Skillnaderna mellan olika myndigheter riskeri hängerpåsynen
med olikheterna deras och roller. deti samrådIsamman ansvar som

samband med den fysiskai planeringen bedömer deäger sektor-rum
iblandansvariga hänsyn har till miljö, hälsatagits ochorganen om

säkerhet. Detta naturligt och behöver problem.är inte någotvara
Svårigheter för kommunen länsstyrelsenuppstår inte någotom ger
besked hur de olika bedömningarna bör Dettavägasom samman.
innebär länsstyrelsen eller kan behövaregeringen göra över-att en
prövning.

har underRegeringen vidår planärendenöverprövningensenare av
skärpt och lagtsin ökad viktpraxis vid hälso- och säkerhetsfrågorna.

fallbeskrivningar7.5 Fem

Utredningen beskriver detta planärenden,i avsnitt närmaretre som
illustrerar de allmänna synpunkter utredningen har redovisat isom
det föregående innehållernärmast avsnittet. Texten också ett exem-
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beredskapsaspekterna hanterats vid beslut förlägg-hurpel på ett om
berg exempel hurteleanläggningar kom-påining samt ettett enav

elförsörjningen.ökat säkerheten imun
Älvstrandenplanärenden redogörelsen:Följande ingår i Norra i

Ånge Grödingebanan.Göteborg, och Beskrivningarna harCentrum
alla fallen inriktats belysa hur olika behand-på intressenteri atttre

förlat riskfrågorna. Utredningen ärende kort bakgrunds-varjeger en
och kommentar.beskrivning en

Älvstranden7.5.1 Norra

Bakgrund

Fallet beskriver riskfrågorna hanterades vid laneringenhur ettav
bostads- och arbetsområde Göteborg. beståri Områnytt et av varvs-
hamnområdena längs älvs strand frånoch ålvbronGöta Götanorra

frågatill Alvsborgsbron således centralai i Detväster. äröster om
Göteborg.delar av

området började Under arbetetsPlaneringen år 1985. gångav
skärptes gradvis mellan Göteborgs stad och de statli-motsättningarna

meddet äller riskhänsynen sambandinär transporterorganenga
farligt gods området, den s.k.på järnväg går igenomsomav en

halmnbanan.hamnbanan bl.a. mängderPå transporteras stora ga-
so . tillPlaneringen Alvstrandsområdet syftade skapaNorra attav en
stadsbebyggelse området och knyta detta medinom öv-att samman

Planeringsprocessen kompliceraddelar ochriga Hisingen.av var
omfattade antal kommunala och statliga Riskanalyserett stort organ.

enomfördes flera Diskussionen säkerhetsaspekternai omgångar. omEom utsträckning älla vilket Skyddsområde skullei stor att våken som
finnas vid hamnbanan och bebyggelse kundetyp av som ac-

detta område.inomcepteras
Länsstyrelsen med likhet med Räddningsverket ochansåg i

Sprängämnesinspektionen det skyddsavstånd staden kundeatt som
båda sidor banan otillräckligt.100 på Såacceptera meter om var- -

länge gasoltransporterna pågick det enligt myndigheterna nöd-var
vändi med skyddsavstånd och dessutompå minst 200t ett meter

ökade säkerheten hamnbanan. Räddningstjänstenåtgär på isomer
Göteborg anslöt till denna bedömning.sig

Göteborgs stad emellertid den delhadeansåg tagit sinatt av an-
för säkerheten bred200 extensivtsvaret att metergagenom en

ttjad centralt be förnyelseområde. Stadsfull-ägetutn ettzon genom
därför förbeslöt översiktsplantige år 1990 Norramä att anta en

Alvstranden bygger skyddsavståndpå 100 Samti-ett meter.som om
uttalade farligtdigt staden gods hamnbananpåatt transporter av

kan med denna skyddszon ska upphöra. Efterinte accepterassom
detta beslut har detaljplaneringen olika delar området pågåttav av
och riskanalyser genomförts. Staden bekräftade uppfattningsinsambandn a

med besluti år 1991.ett
Samtidigt planeringsarbetet kommun-pågick Svenskatogsom
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förbundet och Göteborgs stad skrivelsei till regeringen prin-en upp
för planeringenciperna områden berörsi medtransportersom av

farligt gods. Staden ocksåavsåg låta detaljplan för delatt en en avAlvstrandsområdet Sannegården till för föröverprövnin att- -principfrågan bedömd högstai instans. undPå onjunktur-att av
ochavmattningen minskad efterfrågan på och bostäderen ontor

har planeringsarbetet emellertid vilat. har dessaFrågan skäl ännuav
blivitinte prövad.

Kommentar

ÄlvstrandenFallet Norra åskådliggör de intressekonflikter ak-som
tualiseras säkerhetskraven ska tillgodosesnär markanvändnings-i ett
ärende. ocksåDet detvisar ibland förenat med mycketäratt stora
kostnader helt bli med de risker falletuppstår. I Norraatt av som
Älvstranden skulle eliminering riskerna ha fordrat antingenen av att
staden tillämpade Skyddsområde med gles eller bebyggelseingenett
på minst 200 sidorpå ellerömse järnvägen banan flyt-meter attom
tades. anläggaAtt skullejärnväg kosta åtskilliga miljoner. Atten ny
planera skyddszon erforderlig omfattning skulle tvingaten av sta-
den välja mindre Ävenattraktiv användning marken. dettaatt en av
har ekonomiska konsekvenser.

ÄlvstrandenNorra det saknasvisar förprinciper vilka risk-att
kannivåer sambandi med farligt gods.accepterassom transporter av

Olika myndigheter har starkt divergerande uppfattningar dettaom
och de åtgärder fordras för eliminera riskerna. risk-Deom attsom
analyser de olika gjorde bidrog uppenbarligen hel-intesom organen
ler till minska motsättningarna. Resultaten analyserna ifråga-att av

olikapå punktersattes parterna.av
Fallet också anledning till reflexioner kommunernas ochger om

de statliga myndigheternas roller vid bedömningen vilka riskerav
kan olikai situationer. Starka motsättningaraccepterassom upp-

stod det här falleti mellan staden och del statliga myndigheter.en
Banverket hade uppfattning. fanns skillnaderDet detaljeri mel-en
lan Boverket, Räddningsverket och Sprängämnesinspektionen, men
de hade huvudsaki grundinställning. Länsstyrelsen delade isamma

uppfattningen hos de myndigheterna.stort tresenare
utredningenSom framhållit ska kommunen enligt lagstiftningen

för den slutliga sammanvägningen olika intressen ochsvara göraav
helhetsbedömning. Centrala statliga myndigheter haren närmast en

och konsultroll förhållandei till kommunen.expert- Frågan hurär
långt och med vilken intensitet de statliga bör driva sinaorganen
ståndpunkteri situationer dessa. gällerDetta i synnerhet detsom om

den statligai verksamheten saknas politiskt beslutade riktlinjer för
hänsynen till säkerheten.

8 14-1656
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Ånge Centrum7.5.2

Bakgrund
säkerhetsaspekternadiskussionbelyser denBeskrivningen somom

centrumbyggnad kommun.uppförandet ividfördes enav en ny
tillanslutningomedelbarggnaden liggerCentrumb i nge ranger-

gods hanteras.farligtmängderård,ban är stora av ibörjade år 1983. Kommunenanlä CentrumgningenP av nge År startadeförområdesplan 1989bl.a.utarbeta tätorten.e en gÅnge området videxploateringsamarbeteoch kommun ett avom
med förslagprättadesdetaljplan 1990årjärnvägsstationen. En u .tidigareelar detcentrumbebyggelse järnvägsom-till inom avnyen

centrumbyggnadenefteröversiktsplan 1993rådet. årEn attantogs
uppförts.hade

mindrerangerbangården ligger 10änåren påDe närmaste me-s
farligtmed godstrettiotalyggnaden.från Ettcentrumter vagnar

ed laneringensambanddygn.bangården Ivarjepå kommun avrangeras
byggnadsnämndenuppdrog åtcentrumområdet i ene

Riskanalysenför centrumbyggnariskanalyskonsult göraatt en.en
farligtcka med godsolomkommasannolikheten ivisade attatt en
nedfallandedöförmed sannolikhetenjämställaskan ettatt avas

riskanalysen dekonstaterade vidareKonsulten ifly plan. män-attnisior Ån exponerade för riskerredanCentrum ärvistas i esom
modernskyddade byggnadbättre iochfrån järnvägen att envar

byggnaden.gamladeniän
mellanuppstodplanärendet motsättningbedömningenVid enav

län,Västernorrlands hadeLänsstyrelsenoch ikommun somnge
sannolikheten förbedömdesverket.från Räddninstöd Kommunens

bordedennaliteninträffa inteskul såolycka att styraatt someen
fanns kundede riskerocksåansågplaneringen. Kommunen att som

byg naderna.åtgärdermed tekniska imötas
kommunensdeladeRäddningsverLänsstyrelsen och inteet upp-

till riskernamed hänsyncentrumbebyggelsenfattning ansåg attutan
planerad. Rädd-den platsståndtillborde komma påinte som var

kommunenLänsstyrelsen skulle beföresloningsverket ära attatt emelfertid skett.haraneförslaget. inteomprövade detaljp Detta

Kommentar

Ångefallet slagdraskan islutsatser ärDe samma somavavsom Ånge kom-skillnad emellertidAlvstranden.fallet EnNorra är att
skyddsavstånd alls till järnvägen. Kommu-godtog någotintemun

kunde utförastekniska anordningartillhänvisade stället ii attnen
3den befintligapåpekade ocksåcentrumbyggnaden. Kommunen att

centrumbyggnadenför riskerderedanbebyggelsen utsatt somvar
ställts krav åtgärder.det hade på någraförskulle utsättas utan att-

Ånge dessutomkringhar byggtsCentralorten järnvägen, somupp
statliga myndig-för sysselsättningen på Debetydelsehar orten.stor

fallet till välbelägenskyddsavstånd leder det härkrav iheternas på att



säkerhetskrav i samhällsplaneringen 227

mark kan för detinte ändamålutnyttjas de högsta intäk-som ger
skyddsavståndKrav medför dessutompå ofta långtgåendeterna. att

Ångesplanförslag.ingrepp måste i fall hadegöras Iett centrum-
byggnaden kommit ligga helt fel skyddsavstånd flerapåatt ettom

Ångefallethundra hade tillämpats. också exempel påärmeter ett att
andra åtgärder skyddsavstånd kan komma fråga. kanän i Det vara

säkerhetsutrustninganskaffning eller åtgärder olikapå sättav som
förstärker byggnaderna.

Ångefallet svårigheternavisar på långtgående hän-motiveraatt ett
synstagande till säkerhetsaspekterna vid nyexploatering risktagan-om
det befintlig verksamheti den kan jämföras med ligger påsom en
mycket hög nivå. angeläget riskfrågornaDet ocksåär in ivägsatt
den allmänna lämplighetsbedömning ska detaljplane-igörassom

utredningen framhållerringen. Som längre fram kapitlet deti inteär
rimligt lägre säkerhetskrav platser därpå människoratt acceptera
redan vid risker.sig däremot alltid diskuteraDet gårvant stora att

för vadgår ska godtagbara risker.gränsenvar som vara

Grödingebanan7.5.3

Bakgrund
Grödin ebanan den dubbels årsträckningen från Fleminär nya s-
berg til Södertälje. Banan d för fjärrtåg. Botkyrär Inomavse a
kommun bananår flera långa tunnlar. längstaDen är näs-genom

tvåtan ometer.
Fallet belyser den diskussion tunnelsäkerhet har förts iom som

anslutnin till byggandet Grödingebanan. längstaDe tunnlarnaav
bande finnspå Botkyrka kommuni och beskrivningen begränsasen
det skälet till Botkyrkadelen banan.attav avse av
Botkyrka kommun meddelade b gglov för Botkyrkadelen ba-av

den 30 januari 1990. snämndenByggna framhöll den där-nan att
med hadeinte ställnintagit till drifts-ärnvägens och säkerhets-
aspekter. begärKommunen så Banverket och Järnvägs-atte oc
inspektionen skulle diskussion med Räddningsverketta upp en omtunnlarnas säkerhet.

Sedan bygglovet har åtskilliga överläggningar säkerhets-gavs om
frågorna mellan kommunen ochägt projektledningen för byg-rum

mellan kommunen och Räddningsverket, mellan järnvägs-get,
inspektionen och Räddningsverket mellan Räddningsverket ochsamt
Banverket.

klarBanan och drift börjanär i i år Uppfattnin1995.tonu s av -säkerheten i emellertid fortfarande deladeärtunnarna om arna me -lan berörda myndigheter. Overläggningar har såledesägtsom rurn
medförtinte kunnat samlad bedömning.att Iparterna enas om en

diskussionerna Banverketsstår bedömning säkerhetenav mot
räddnin Medstjänstens. räddningstjänsten detta falli Rädd-avses
ningsver och räddningstjänsten Botkyrka kommun.i Banverketet
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tilltillräcklig säkerhet. Verket hänvisar olikabanan har attattanser
förhar vidtagits och sannolikheten olyckasäkerhetsåtgärder iatt en

åtgärder fordras. Räddnings-tunnel liten ytterligareså inär att aen
till onsekvenserna olyckahänvisartjänsten äratt oaccepta-enav

skullepgifter räddnin Botkyrkabelt stäl-stjänsten iDestora. brandsomu
tågkollisioninför vid samband tunnellas i inne ime en enen

skulle bliomöjliga klara. Insatstidernabedöms så orim-gott attsom
ligt långa.

Kommentar

konstaterar de olika myndigheterna harUtredningen siganväntatt
lagt tyngdpunktenskilda riskbegrepp. Banverket har på att san-av

räddningstjänstennolikheten för olycka tunnel låg, medani ären en
olycka skullehållit fram de konsekvenser uppstår in-som om en

för olyckaträffa. Utredningen både sannolikheten ochatt enanser
bedömningarna.olyckans konsekvenser bör beaktas i

kunde belysasframgår säkerhetsfrågorna till-påinteDet ettatt
kanfredsställande bygglovet kommun självinteEninnansätt gavs.

för kunnatillräcklig kunskap och erfarenhet ställ-förväntas ha att
detta. statliga myndigheternakomplicerat fall Dening i såett som
inför bygglovsprövningen.uppfattningborde ha Kom-enats om en

fatta beslut.tvingades bristen på att etttrots samsynmunen
Även nackdelar med splittrat myndighet-detta fall illustrerar de ett

samhällsplaneringensäkerhetskravendet gäller inär somsansvar
för riskanalyserEnhetligare metoderutredningen tidigare beskrivit.

med planeringsunderlagetsamordnat arbetetoch i övrigtett mera
samordningställningstagandet. bättre mel-kunde ha underlättat En

haskulle sannoliktmyndigheter olikalan nivåer gjortpå att myn-
delasuppfattningar kunnat alla.digheterna kommit fram till som av

byggandet utanförUtredningen vill framhålla järnvägaratt av
falletreglerade det meddetaljplanelagt område påinte sätt ärär som

till lagstiftning för anläggningvägbyggen. förslag järn-Ettt.ex. av
Kommunikationsdepartementet.håller utarbetaspå inomväg att

Teleanläggningar berg7.5.4 i

Bakgrund
dåvarandebelyser de säkerhetsâtgärder TeleverketExemplet som

uppförandet antal teleanläggningenomförde vid iettav ar
Liknande åtgärder har vidtagits andra ållfläâsleholmstrakten. på i

et.an
telefontrafik består parallella TeleverketRiksnätet för två nät.av

jumbo- förmedlings-1980-talet de s.k. ochbeslutade sluteti attav
byggnadstekniskt fullträffsskydddet skullestationerna i nätet gesena

och de flesta fallen förlagda berg-konventionella iimot vapen vara
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Stationerna det andrai inte motsvarande skydd.nätetrum. gavs
Avsikten med beslutet dela del med förstärkti sk ddnätetatt upp en
och del med normalt skydd hög driftsäkerhet ochen attvar ge
framkomlighet de påfrestningar kunde bli aktuella. Te-oavsett som
leverket den förhöjdaansåg säkerheten motiverad både medatt var
hänsyn till de krav driften fred ställeri och för de påfrestningarsom

skulle kunna krig.stå isom up
Televerket vidtog rad andra åtgärder avsedda höjaessutom en att

säkerheten:

kablar förbinderDe medstationerna drogs anlägg-innätet iü som
fleraningarna olikaå ställen, vilket ökade driftsäkerheten vidkabelskadaa; en

Avbrottsfri elkraft anordnades batterier och stationäraCl genom
reservelverk;
Avancerade larmsystem tidigt uppmärksammar fel ochEl stör-som

installerades;ningar
brandlarm,Länspumpar, rökdetektorer och sprinklers installera-C1

es;
skärpt tillträdesskyddEtt till anläggningarna medEl in-noggrann

skontrollpasserin och starkt begränsat tillträde förett entrepre-
ördes.innörer

Kommentar

det aktuellaI exemplet tillämpades integrerat fred-krig.synsättett
åtgärderDe vidtogs god driftsäkerhet och framkomlighet isom ger

vilken hotsituationnätet det frågaoavsett ärsom om.
säkerhetsnivåDen Televerket valde innebar emellertidsom att an-

läggningarna blev dyrare vad de skulle ha blivit hänsynän hadeom
endasttagits till fredstida säkerhetskrav. merkostnadDenna måste å

andra sidan kostnaderna för devägas särskilda beredskaps-mot
förberedelser skulle ha nödvändiga.varit det här falletIsom annars
hade det blivit nödvändigt förstärka reparationsresurserna it.ex. att
krig och öka anskaffningen ochreservutrustning reservdelar.att av

Elförsörjningen7.5.5 kommuni en

Bakgrund
Fallet belyser hur Härnösands kommun efter brand iatt en en-transformator slagit elförsörjningen för byggtut steg steg syste-om-till betydligt hö säkerhetsnivå. slagSammamet åtgärder haren re av

vidtagits hållpå landet.isenare an ra
Branden inträffade vintern 1973. Följden blev störningar istora

uppvärmningssystemen. Belysningen slutade fungera. Industrinatt
kunde fortsättainte verksamhet.sin

Centralorten fick före branden råkraft frånsin kV-ledningar130 i
ledningsstråk. Genom ombyggnad kan elkraftenett systemeten av
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varandra. Distributio-oberoendefrån ledninkomma tre avarnu
elningsstationerför i mångasker sedan åtta nätvia ett som gernen

behöver detavbrott skatill alternativamöjligheter mätningar. Ett etav
kommunen.mindre delpåverkabara aven

åtgärderflera andra höjtvidtagithar dessutomKommunen som
elförsörjningen:säkerheten i

med hjälplokal produktionkoppla tillMöjli heter att avomCI
flera lokala områdenfinnasraftverk kommer inomattreserv

klart under 1995;år
reservkraftaggregat;skaffat traktordrivnahardel lantbrukEnCl
reservproduktiontillmöjligheternaAnalyser har gjorts avomü

del anläggningar;vid en
förreservkraftag kom-anskaffandemedArbete ågår regatdefaravE]
distribu-de ska kunna in imunal örsörjning sättas av- tillmed känsligaförsörjningensäkerställaochtionssystemet

anläggningar;
utsträck-underhar årElledningarna kommunen ii storsenareD

mark;lagts ining
för elförsörjningen medgenomfört riskanalyserharKommunenC1 -för anskaffandestatsbidragbeviljatharledning dessa OCB avav

reservkraftaggregat.

Kommentar

elförsörjningplaneringen integrerathar sini synsät-Kommunen av
driftsäkerhetgodåtgärder vidtagitsfred-krig. De oavsetttet gersom

frågadetvilken hotsituation är om.som
Åtgär-ganska lång period.underförArbetet har skett steg steg en

normala höjningarhar fordratderna inte än taxorna.annat av

tillämpningför7.6 Förutsättningar av

säkerhetskraven

för åtgärderFördelning7.6.1 ansvaret somav
riskernaminskar

och samordningSektoransvar

samhälletrad verksamheterbehandlas i iRiskfrågor inom t.ex.en -
trafiksäkerhetsarbetet, räddningstjänsten ochfysiska planeringen,den

fall fastställt mål för verk-delStatsmakterna hararbetarskyddet. i en
säkerhetskraven.utförligteller mindresamheten ävenangersom mer

emellertidarbetsmetodernadessa frågor och varierarSynen på --
tvärsektorielltanlägger sällanMyndigheternamellan sektorerna. ett

myndighetvanligareövergripande perspektiv. varjeoch Det är att
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utvecklar till den verksamhetenssynsätt ärett anpassatsom egna
behov förutsättningar.och

enhetlighet hanteringen frågornaBristen på i säkerhetskravav om
samhällsplaneringen kan leda till säkerhetskraveni delinomatt en

sektorer för långt blir föroch kostsamma.går gällerDet motsatta
andra sektorer. ekonomiskainom medför dettaI effektentermer att
belopp tillgodose säkerhetskrav kanpåett satsas attav som vara

mångdubbelt sektorinom sektor.inomstörre änen en annan
bör detta skäl finnas efterDet enhetligareäven strävanav en

prioriteringar.

för dem driverAnsvaret verksamhetersom

Arbetet med riskfrågor syftar till åstadkomma skydd plöts-att ett mot
ligt inträffade händelser leder till eller mindre allvarligasom mer
påfrestningar olika verksamheter samhället.på i Det sigrör om
olyckor och kan skadastörningar människor, egendom och miljö.som

angeläget ställa krav innehållet planerings-Det och besluts-på iär att
och beslutsfattarna verksamheterpå innebäri någonprocessen som

form allvarligt risktagande. Sådana krav kan gå påt.ex. ut attav
riskanalyser ska eller den beslutande myndighetengöras innanatt
beslutet fattas ska inhämta och använda det underlag finns.som

olika verksamheterKommunens måste stabilasträvan attvara ge
villkor fattade beslut begränsarså inte möjligheterna elleratt senare

det omöjligt för den driver verksamhet fullföljagör sinaattsom en
planer.

bedömning hur kostnaderna förEn de riskreducerande åtgär-av
derna ska fördelas mellan dem berörda ske med hän-måsteärsom

till omständigheterna de enskilda fallen.i Utgångspunkten börsyn
emellertid den orsakar risk också ska bekosta deattvara som en
åtgärder fordras för minska risken till den samhällsorganenattsom av
godtagna för kostnadsansvaretnivån. tillämpasDen principen inom
miljövården Polluter-Pays Principle.

för riskkällanDen behöver emellertid nödvän-intesom svarar
digtvis den orsakar behovet åtgärder. det sla-Frågorvara som av av

uppkommer oftast samband med ändringar den tidigarei mark-iget
användningen aktualiserar förebyggande åtgärder olika slag.som av

det gäller lokaliseringOm bostäder närheten anlägg-it.ex. av av en
för hantering farliganing ska till den i princip inteämnen, ägarenav

behöva för de skyddsåtgärderstå fordras. under allaDet måstesom
förhållanden bli olika faktorer har bety-sammanvägningen av som
delse för det beslut markanvändningen myndigheterna fat-om som

sådan fårEn vilkasammanvägning åtgärder eventuelltvisatar. som
kan vidtas anläggningeninom med hantering farliga ochämnenav

ska bekosta dessa.vem som
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här sammanhanget den s.k.gäller dettotalförsvaret iFör även
förhar verk-innebär denansvarsprincipen. Det att som ansvar en

underverksamhet beredskapför dennasamhet fred ocksåi svarar
upprätthållas under dessa förhål-verksamheten skakrig,och i om

olyckor ochrisker förska beaktalanden. störningar i sinDen som
följaktligen också beakta de särskildaverksamhet skafredstida ris-

de riskvärderingsprinciperkrig. Självklartker måsteuppstår isom v
speciella förhållandentill de gällerska tillämpas isomanpassassom

krig.

nyanläggningkrav samband medeller gamla iNya

säkerhetskraven slåframhållaUtredningen vill måste igenom iatt
det lättare påverkaErfarenhetensamhällsplaneringen. visar äratt att

befintligaförändra anlägg-anläggningarutformningen än attav nya
säkerhetssynpunkt mindre bra standard.har från Detningar som en

stad debattenbl.a. Göteborgsemellertid framhållits ihar omav-
Älvstranden oskäligadrabbas kost-anläggningarNorra att avnya-

sker enligtdessaför säkerhetennader prövningen strängareavom
skulleanläggningar. innebäragäller för befintligaregler Detän som g.finns riskerbästa äldreutnyttjades på Det iinte sätt.att resurserna

iharangeläget detdet någonting ät,anläggningar göraär attmersom
också sagts.

sambandsäkerhetsfrågorna medUtredningen iinte att ny-anser
därför riskerna äldre be-tillbakaanläggning ska istå är störreatt

utformningsänka kraven vidanläggningar.fintliga Att av nya
förstsäkerhetsåtgärdermed tillanläggningar hänvisning måsteatt

till problem framtiden.leder bara Enligtäldre anläggningar ividtas i
sambandsäkerhetskraven med be-utredningens imåstemening

möjligtlångt med hän-nyanläggning kunna drivasslut så somom
de enskilda fallen.och andra förutsättningartill ekonomiska isyn
svenskavedertagen den samhälls-sedan länge princip iDetta är en

planeringen.

fysiska planeringen7.6.2 Den

skedenTre

farlig eller störandeförändring verksam-etablering ellerEn av enen
planeringsskede, pröuningsskede ochallmänhethet består i ettettav

lokaliseringen.driftsskede. planeringsskedet bestäms I prövnings-Iett
frågaoch driftsskedet det till-skedet regleras utformningen i är om
figurframgår ocksåIndelningen de olika skedena 7.2.i avsyn.

beslutsunderlag och samordning skiljerBehovet kunskap, sigav .planeringsskedet,frågaberoende detpå prövnings- iavsevärt är omom
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Paneringsskede lokalisering
Oversiktsplan hos kommunen-
Samråd med länsstyrelsen-

frånUnderlag centrala myndigheter0

Risk Prövningsskede utformning, skyddsavstånd m.m.
Detaljplan, bygglov hos kommunen-
Ev prövning länsstyrelsen eller regeringen- av
Annan prövning Naturvårdsverket eller0 ex. av
SprängämnesinspektionenFarlig eller

störande
Verksamhet Driftsskede kontroll och tillsyn

Villkor beslut Yrkesinspektionen eller- av ex.
Kemikalieinspektionen

skedenFigur beslut7.2 Tre etableringi eller förändringom av en
farlig eller störande verksamhet.

skedet eller driftsskedet farlig eller störande verksamhet i när-av en
heten bostadsområde. planeringsskedetI det frågat.ex. ett ärav om

generella bedömningarutnyttja risker, kommunen jämföratt av som
med lokala förhållanden. Syftet ställning till olikaär verk-att ta var
samheter ska kunna ligga. prövningsskedetI gäller bedömningen om
verksamheten klarar omgivningskraven, den får förläggas till denom
tänkta platsen och vilka villkor fall skai så uppfyllda.som vara
Sökanden skyldig redovisa detär underlag for-prövningenatt som
drar. driftsskedetI verksamheten finns platsnär handlarpå det- -

kontrollera speciallagstiftningens krav tillgodoseddaatt ärattom
och villkoren bliviti uppfyllda.övrigt Vid eventuella förändringaratt

verksamheteni kräverinte tillstånd den driver verk-som svarar som
samheten för säkerhetskraven tillgodosedda.äratt

Behov enhetligt planeringsunderlagettav

Flera centrala myndigheter föreskrifter, råd och handböcker iutger
riskfrågor. Dessa myndigheter ska allmänheti också lämna underlag
för tilllämpningen plan- och bygglagen och naturresurslagen iav
frågor gäller risker för miljö, hälsa och säkerhet. enkätDensom som
utredningen har gjort myndigheternasvisar det gällernäratt ansvar
risker ofta oklart definierat ochär behandla dessa frå-sättetatt att

frånvarierar myndighet till myndighet. Likartade frågor behand-gor
las flera myndigheter från olikanågot utgångspunkter.av -

har framkommitDet utredningensi arbete med dessa frågor att
det underlag de centrala myndigheterna lämnar ofta intesom ger
tillräcklig vägledning. för deFormerna centrala myndigheternas stöd
till regionala och lokala det gäller säkerhetskravennär iorgan sam-
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bl.a. behovfinnsutvecklas.behöver Dethällsplaneringen ett av
olikabedömningarenhetligare situa-tillbidramodeller kan avsom

tioner.

medvetenhetenökarKunskaper7.6.3 omsom
säkerhetskraven

säkerhetökad ochförgrundläggande förutsättning viEn att genom
finns både kun-detsamhällerobustskauthållighet är attett mer
förändringarinvolveradedem ihosoch förmågaskap är avsom

kompliceradefrågasamhället.verksamheter Deti är processerom
och hög gradplaneringenskedetidigtåtgärderkräver i ett enavsom

kunskaperna hosökaolikaviktigtsamförstånd. påDet sättär attav
möjligheternaåtgärder ochbehovetbådeolika aktörer attomavom
använda fantasinfallhandlar dessagenomförda. idem Det attom

övervägande-åtgärder.ändamålsenliga Omtillmöjligheternaoch se
möjligt finnaoftaform detprojekten börjarsker ärnär atttana

fördelaktiga lösningar.ekonomiskt
kan bidra tillplaneringenfysiskadel dendialogDen är en avsom

samhället harförändringarmedvetenheten. iökade Mångaden som
ha deemellertidsäkerheten skerförbetydelse passeratutan att or-

för projek-planeringen.fysiskaför den Inom ramensvarargan som
har försörjnings-SSIK-projektetsäkerhet krigSjukvårdens itet

landet höjtssjukhusende ifleravid bl.a. vä-säkerheten störstaav
ställningstagan-fordrathar någraåtgärdersentligt. inteDessa nya

harUtredningen avsnitten 7.5.4imarkanvändningen.den avsersom
teleanlägg-uthållighet byggtsoch in isäkerhethuroch 7.5.5 visat en

Även dettakommun.elförsörjningenrespektive i ärining exem-en
fysiskaden plane-utanförtill ståndkommitåtgärderpel på som

ringen.
ochriskermedför bådeutvecklingen möj-tekniskaDen nyanya

bra för säkerheten. Det omöj-ligheter till lösningar är som varsom
kanske ekonomisktochmöjligt dagteknisktkan iligt i går vara

förutsättningar hardessakunnafördelaktigt Atti storsemorgon.
kortfattatharUtredningen 7.3säkerheten. i avsnittförbetydelse

brett plantillsyftarBIS-verksamheten. på ijustbeskrivit Den ettatt
möjligheterna tillochbehovetfler medvetnasamhället göra avom

säkerheten.olika ökaråtgärder mångapå sättsom
peka möjlig-och informationutbildning påAvsikten är att genom

bedriverdensäkerhettillgodose kraven påheterna när som enatt
Forskning kanolika slag.planerar förändringarverksamhet geav

genomföra. Utredningenmöjligtvadkunskaper visar är attsomsom
utvecklas. kan skefortsätta Detaktiviteterdessa måste attattanser

säkerhetskravenmedsamordning arbetetökade iden ibl.a. genom
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samhällsplaneringen utredningens överväganden detta kapitelisom
syftar till.

Utredningens förslag7.7

Problemen och7.7.1 grundprinciperna i

sammanfattning
Säkerhet kan byggas samhällsutvecklingenin i olikapå många sätt.

viktigtDet alla med och utformarär samhälletår med-äratt som
säkerhetskraven. Planlagstiftningen för förebyg-stödvetna om ger

gande syftarinsatser till minska riskerna samhället.i Enattsom
förutseende planering med beaktande risker för hälsa och säker-av
het kan leda till lösningar samhällsekonomiskti perspektivettsom

sikt mindrepå kostnadskrävande. Enligtär utredningens finnsmening
det anledninginte för planprövningen eller för tillstånds-att -

skedenprövningen i ändra denpå grundläggande fördel-senare -
ningen mellan och kommun eller mellan olikaansvaret statav stat-
liga myndigheter.

Överväganden riskfrågor olika verksamheteri kräverom samar-
bete. gällerDet det fråga planering eller andra slagäroavsett om om

åtgärder. Samarbetet behöver utvecklas mellan myndigheter ochav
andra allapå nivåer.organ -

framgåttSom den tidigare redovisningen samarbetet denär iav
fysiska planeringen reglerat plan- och bygglagen. Kommu-genom

har planerande och beslutande myndighet det grundläg-nen som
gande skaStaten länsstyrelsen detalj-ingripaansvaret. motgenom
planer uppfyllerinte grundläggande krav hälsa och säker-påsom

Ävenhet. formellt entydigt de analyservisaräransvaretom sett som
utredningen genomfört det upplevsinte denså praktiskaiatt
tillämpningen. sammanhängerDet med rad faktorer berören som
olika samhällssektorer och verksamhetsområden. främstaDe orsa-
kerna utredningenanser vara

kunskaperAtt risker ocb metoder för riskbedömningEl ännu ärom
outvecklade;

deAtt medel lagstiftningen erbjuder för godaEI som att garantera
beslutsunderlag fulltinte utnyttjas beslutsprocessen;ännu uti och
Att ndigbeterna samarbetar tillräckligt effektivtinte förü m att
identi ierarisker och förebygga dem.

Utredningens överväganden både den verksamhet harom attsom-
med den fysiska planeringengöra och de andra åtgärder utred-om

arbeteningens innebär följande bör gälla förprinciperattavser -
myndigheternas arbete med säkerhetskraven samhällsplaneringen:i
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människor tillräckligsyftar tillriskfrågornamedArbetet att geCl
samhällsfunktionerviktigaolyckor och störningar isäkerhet mot
egendom miljö.hälsa ochmänniskorssamhället,skadar samtsom

syftar till förmå desäkerhetskravtillgodosemedArbetet attatt
tillräcklig grad beaktaverksamhetför iansvarigaär attensom

fattas verk-vid beslutochför olyckorrisken störningar som om
samheten.

säkerhetskravgälleråtgärder iVid prioriteringen sam-somav
människorna skyddsärskilt viktigtlaneringen dethälls är att gehändelser och hellerkan kontrolleraindividen inteintemot som

för.kan undgå sigutsättaatt
samhälls laneringen ba-säkerhetskravenangeläget i ärDet är att

för komma dettamyndi heternaochlanserade åstaatt ut-att
kriterier för vad acceptablaanvändvecklar praktiskt ärsomara

nyanläggning skaVidolikarisknivåer i situationer. strävan vara
säkerhetsnivå.bästa tänkbarauppnåatt

till bådearbete hänsynpraktiskaMyndigheterna ska i sitt ta san-
inträffaska och till deoönskad händelseförnolikheten att en

medför.händelsenkonsekvenser som
de åtgärdernormalt bekostarisk skaorsakarDen somensom

samhället kanrisken till denför minska nivåkrävs att accep-som
fallet.aktuelladetitera

upprätthållasverksamhet skaförhar iDen somansvar ensom
uppträderrisker iska utveckla påkri integrerat synsättett som

fre och krig.
ska grundasenskilda falletdetbedömningen påslutliga iDen

händelser kandekonsekvensernauppfattningar risker, somavom
effekterna olika lös-de ekonomiskaochinträffa nyttansamt av

kvantitativkvalitativblirDet änningar. samman-ensnarareen
faktorer.olikaVägning av

skiljafunnits anledning mel-övervägandenahittillshar inteiDet att
krig. Anledningenfred ellerriskerlan iuppstår i är att syn-som

ellerfredstida händelse detdetpunkterna gäller äroavsett omenom
säkerhetspolitiska utvecklingen och harföljd densker är en avsom

Allmänt det väsentligtkrigkrig eller hotmed ärgöra. attsettattom
ökavidtas för säkerhe-de åtgärderhela hotskalan beaktas i attsom

fördelaktigt.ekonomisktregelsamhället. Desär-i Det ärten som .ochmindre omfattande därmedberedskapsåtgärderna blirskilda -
införredan de freds-de kan vidtaskostnadskrävandemindre om-

förekommer.tida hot som
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och styrmedel7.7.2 Ansvar

Roller den fysiska planeringeni

utveckling kommunernas översiktliga planeringEn bidrar siktpåav
till förbättra förebyggandedet arbetet och det lättare till-göratt att
godose säkerhetskraven samhällsplaneringen. viktigastei med-Det
let kort sikt emellertidpå utredningens utvecklaär mening att

enskilda projekt med farlig ellerprövningen störande verksam-av
het. Utredningen sådana projekt liksom hittills bör prövasattanser
enligt plan- och bygglagen och naturresurslagen. innebärDetta att
det blir bred granskning samverkan mellan och kommun.i staten

kommuner kommer kontaktFå med projekt detta slagi oftasåav
de kan hålla kvalificerad kompetens och beslutsberedskap.att en egen

stöd till kommunernaStatens sker allmänhet kommunensi genom
samråd med länsstyrelsen. angeläget länsstyrelsensDet år att sam-
lade kunnande tidigt stadium det härutnyttjas på sammanhanget.iett

flesta länsstyrelser har särskildaDe samarbetsgrupper medinrättat
företrädare för de viktigaste fackområdena länsstyrelsen förinom

kunna de övergripande bedömningar fordras. Enligtgöraatt som
utredningens uppfattning bör dessa såsammansattagrupper vara

de kan bedöma omsärskilda riskanalyser ska miljö-ingå iatt
konsekvensbeskrivningen. också viktigt länsstyrelsernaDet år att

utvecklar kunnande och kontaktformer för de MKB-an-gemensamt
och de beredningsgrupper områdetsvariga hälsa och säkerhetinom
engageradei utveckla riskanalyser anslutning tillär i över-attsom

siktsplaneringen.
kan förekomma länsstyrelseDet har för liten erfaren-att en egen

het riskområde blir aktuelltinom kommun länet.i i Detett som en
för sådana angeläget det samladesituationer kunnandet ochär att

erfarenheterna vid de centrala myndigheterna kan utnyttjas. Ansva-
för det slutliga beskedet till kommunen ligger emellertid kvar påret

länsstyrelsen och kommunen har kvar besluta pla-sitt attansvar om
nen.

Medel för påverkan

Statsmakterna kan använda olika medel för påverka olika aktö-.att
samhälleti den omfattning fordras tillgodosei säkerhets-attrer som

krav verksamhet.i sin utfärda reglerEtt sätt är inne-att styratt som
hållet de beslut påverkar risktagandeti samhället. skeri Detsom
redan föreskrifter ska förhindra uppkomst eller sprid-nu genom som

brand byggnader.ning skullei också kunna skeDet statsmak-av om
beslutade regler för skyddsavstånd mellan bebyggelse ochterna om

leder för farligt gods. och mjukare styrmedelEtttransport annatav
regler bereda de beslut påverkar risktagandetär sättet iattom som



i samhällsplaneringensäkerhetskrav238

samhället.
utredningen tidigare redovisat föreskriver plan- och bygg-Som

miljözonsekvensbeskriuning ska utarbetaslagen MKB iatt en sam-
beslut och för detaljplan bl.a.band med industri-program som avser

sammanhållen bebyggelse. Plan- ochändamål och bygg-ny
har betänkande Miljö och fysiskutredningen sitt SOU 1993:34i

miljökonsekvensbeskrivningar skaplanering föreslagit obli-att vara
betydande inverkangatoriska för alla detaljplaner miljö,påsom ger

säkerhet eller hushållning medhälsa och Miljö-naturresurser.
samladekonsekvensbeskrivningen ska verksamhets inver-ange en

kan dessa avseenden.i
utarbetas de flestaMiljökonsekvensbeskrivningar plan-inumera

Erfarenheten emellertid beskrivningarna oftaärenden. visar inteatt
innehåller särskilda bedömningar konsekvenserna förnågra män-av

Riskanalyser förekommer regel det fråganiskors säkerhet. när ärsom
fall därpåtagliga risker eller hot alla de verkning-mycket -inte iom

hellerbegränsade. finnsytligt bedöms Det inte någrasettarna som
konsekvenserna för människorskrav vad beskrivningarnapå sä-av

kerhet ska innehålla.
Även beskriviterfarenheterna flera fall utredningen isomav av-

börför kraven säkerhetsbedömningarnatalar7.4 påsnitt stär-att
förtydligande planlagstiftningenkas. kan ske iDet ett attgenom om

får fattas ska finnasunderlaget fordras beslutdet innani ettsom en
konsekvensernamiljökonsekvenserna ochbeskrivning både avav

för säkerheten.
Utredningen föreslår beredningen PBL-utred-regeringen iatt av

fysisk planering särskilt behandlarbetänkande Miljö ochningens
människors säkerhet. bör framgåfrågan konsekvenserna för Detom

säkerhetenkonsekvenserna förden beskrivning ingår iatt somav
omfatta riskanalys ochmiljkonsekvensbeskrivningen ska be-en en

vilka åtgärder myndigheter eller de driver verksam-dömning somav
beskrivningarheter kan vidta för minska riskerna. Sådana skaatt

detaljplaner betydandeobligatoriska vid prövning av som gervara
eller hushållningeninverkan miljön, hälsan och säkerheten medpå

naturresurserna.
fordras informations- utbildningsinsatserockså och ökarDet som

beslutsfattare de riskermedvetenheten hos kangrupper av om som
motverkaolika verksamheter och möjligheterna dessa.uppstå i attom

Även utvecklasdenna påverkan förekommer kan ytterli-typ menav
gäller detutredningen har beskrivit BIS-verk-Som i avsnitt 7.3gare.

konferenser Boverket,samheten och dessutom de Rädd-t.ex. som
ÖCBningsverket och har genomfört med företrädare för kommu-

slutligenlandet. Till denna påverkan hör ökairunt attnerna om
forsknings- utvecklingsinsatserkunnandet. sker ochDet genom som
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ska belysa hur risker och hur de kan hanteras.uppstår Utredningen
återkommer längre fram kapitlet och kapitel till frågori i 11 om
kunskapsunderlaget.

Behovet förmedel påverkan med hänsyn tillvarierar situatio-av
Ibland räcker det med fattarde besluten insatta iärattnen. som

problemen och medvetna dem. andra fall kan beredaI sättet attom
ärendena med obligatoriskt samråd eller krav risk-påt.ex. ett-
analyser avgörande för resultatet. mel-Om motsättningarnavara-
lan och kan beredningsprocessenintressena inte jämnas iär stora ut

fullgottskulle skydd fordra styrande Sannolikt beho-ärett normer.
starka styrmedel emellertid begränsade. Utredningenså tvek-ärvet av

till alltför långtgående utfärda generellasträvan attsam en normer
för innehållet de beslut säkerhetskrav ska fattas olikai påom som

samhället. Erfarenheterna från fallbeskrivningardenivåer i ut-som
redningen har redovisat beslutssituationerna regel mycketvisar i äratt
komplexa och sällan låter schabloniseras.sig

Mycket har under de för utbilda och infor-gjorts årensenaste att
företrädare för lokala, regionala och centrala myndighetermera om

de hänsyn bör olika slag verksamheter till risker olikaitassom av av
slag. Utredningen har beskrivit arbetedet med inrikt-i avsnitt 7.3

ÖCButbildning och information genomförtning på inomsom ra-
för BIS-verksamheten. mycket bred påverkan be-Det ärmen en av

slutsfattare hos myndigheter och näringslivet. Utredningeninom anser
det nödvändigt verksamheter detta slag kan fortsätta ochatt ut-av

ÖCBfrån och de berörda myndigheterna olikagår på sättatt ut-
vecklar arbetet.

Riskfrågor och hänsyn till säkerhetskraven har flera olikai sam-
manhang efter hand blivit alltmer uppmärksammade. Institutioner
vid och högskolor förverkar utvecklauniversitet inte minst BIS-att
verksamheten. för dessa frågor Ökar olika länder.Intresset i Intres-

erfarenheter finns håll. naturligtpå många Det Sverigeärsanta att
deltar det internationella arbetet dettai område och bidrarinom

Ävenmed kunskaper och erfarenheter. skäletdet det angelägetärav
det finns utbildningar alla frågorsysslar med skyddsåatt att som om

och säkerhet kan skaffa de kunskaper de behöver. gäller helasig Det
hotskalan fred-krig.

Utredningen föreslår statliga myndigheter arbetar medatt som
säkerhetsfrågor får uppdrag stödja eller till åtgärderi initiativatt ta

olika höjer den allmänna kunskapsnivånpå risk-inomsättsom
området. kan ske de bidrar med kunnandeDet ocht.ex. attgenom
erfarenheter för den utbildning och forskning riskområdetinom som

högskolor och andra bedriver.universitet,
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Skyddsavstând och vägualsstyrning7.7.3

skyddsavstånd

skyddsavstånd utredningenMed det avstånd ska finnasmenar som
den farliga verksamhetenmellan och det ska skyddas. Områ-som

mellan den farliga verksamheten och detdena ska skyddas bru-som
kar kallas skyddsområde. beskrivningen de planärendenaSom treav

ykan det finnas olika uppfattningar olikahos sektor-visati avsnitt 7.5
hur skyddsavstånden ska ekonomiska kon-Destoraomorgan vara.

sekvenserna olika alternativ får bedömningen.iinvägasav
Enligt utredningens uppfattning behövs det för utlägg-principer

skyddsområden kring transportleder och anläggningar därning av
det förekommer mängder kemikalier eller farligt gods.stora annatl

lokala och regionala myndigheterna har befogenheter förDe ingai
fatta sådana beslut. blir ofta segslitna konflikterFöljden mellanatt

statliga och kommunala handläggningen plan- elleriorgan av
tillståndsärenden och sannolikt skilda bedömningar olika delari av
landet.

skyddsavstånd medel den förebyggande verk-Frågan iettom som
samheten har enligt uppfattningutredningens aspekter.många En
del studier kostnads- nyttoeffekternaoch har frågangjorts,av men

utredd utsträckning detsådan resultaten möjligtinte iär göratten
ha uppfattning skyddsavståndets lämplighet medelatt en somom

för påverkan. Mycket behöver klaras detinnan gårut att tamer
ställning.

Utredningen föreslår Boverket och Räddningsverket får iatt upp-
drag förutarbeta underlag bedömning skydd-att gemensamt ett en av
savstånd den förebyggande verksamheten. Under-instrument isom
laget bör bl.a. omfatta modeller för tillämpning skyddsavstånd.i av

ska förskyddsavstånd ska medelDessa påver-ettsenare om vara-i kan kunna användningen landet blir likar-utnyttjas så inomi såatt-
tad möjligt. Arbetet skebör samråd med sektororgan olikaisom av
slag och företrädare för uppgiftenkommunerna. börI ingå göraatt

gällande författningar, tillämpningen blirså såöversynl atten av en-
i hetlig möjligt..somII

Vägvalsstyrning

Vägvalet farligtvid godsStyrning centralärtransportav av en annan
fråga övervägandena hur säkerhetskraven ska tillgodoses.i Fö-om
reträdare för framhållitindustrin har de länsstyrel-gärnaatt attser

tillämpar vägtrafikkungörelsens regler vägvalsstyrning påserna om
likartad skulle kunna ske föreskrifter frånDettasätt.ett genom en

central myndighet.

z
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Räddningsverket,berördadel de myndigheterEn ärsomav -
för vägvals-har utarbetatoch länsstyrelsernaBoverket ett program-

samhället. Grundprincipenmedel höja säkerheten istyrning attsom
och myndigheterna.samverkan mellan näringslivet Dennaär sam-en

rekommenderadeförsta medverkan bygger hand påi vä-ett system
Länsstyrelserna ska emellertidfarligt gods.för itransporter avgar

för-utfärda föreskrifter innebärfall kunnasärskilt angelägna som
underutvärderas med börjankommer år 1995.bud. Programmet att

utvärderingen finnsdet avvaktanUtredningen intepåiattanser
förföreskriftsrättsammanhanget föreslåskäl det här någoniatt en

uppfattningen detmyndighet. Utredningen har vidarecentral att sys-
utredningen föreslårmed säkerhetsansvariga itjänstemäntem som

med farligt godsberördakapitel för företag8 är transporteravsom
för ändamålsenligbetydligt starkarekommer incitamentatt enge

rekommenderar förlänsstyrelsernadettillämpning vägnät somav
försla-Länsstyrelserna kommermed farligt gods.transporter genom

med rekom-förutsättningar arbetaallmänt bättre attsettget att
dialog mellanförbud. byggermenderade och Systemet påvägnät en

med säkerhetsansvarigaföretag. förslagetmyndigheter och Genom
förnaturliga kontaktpunkterdet finnaskommertjänstemän att en

isamverkan.sådan

arbetemyndigheternasKoordinering7.7.4 av

Samordningsmodeller

med riskfrågormyndigheter arbetarantal centralaAtt ärett stort
problem. problem detuppfattasnaturligt och ska Ettinte ärettsom
och kompetenstvisterdubbelarbete förekommerdäremot upp-om

också problem stödetmyndigheter.mellan olika Detstår är ett om
bristfäl-uppfattas splittrat ochregionala och lokalatill organ som

risk-framgått exemplen har hanteringenligt. avsnittSom i 7.5 avav
utdragna och svårlöstafrågorna del planärenden lett tilli me-en

ningsskiljaktigheter de olikamellan parterna.
lösasutredningen syftar kanProblem den påpå tvåtypav som

mellanfördelningenmöjlighetEn preciseraärsätt. ansvaretatt av
överlappande kompe-uppfattar hamyndigheter har eller sigsom

ellersamordnings-möjlighet tilltensområden. En är attatt seannan
utformade de bidrar till elimi-samrådsmekanismerna såär att att

eller minska motsättningarna.åtminstoneattnera
frånutredningenförst ansvarsfördelningendet gäller utgårNär

mellan de olika myndighe-det dra skarpainte går gränserattatt upp
samhällsplaneringenmed säkerhetskravområden. Arbetet iternas

fin-tid verksamhetenomfattande och komplicerat. innanDetär tar
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former.sina oklarhet behöverDenna emellertid inte någotner vara
problem myndigheterna samordnings- eller samrådsor-om genom

kan komma bedömningarna sakfrågor.överens i Mening-gan om
ska kunna brytas,givetvis det angeläget konflikterärarna attmen

inte uppstår.
Samordningen arbetet med säkerhetskrav samhällsplaneringeniav

kan skei enligt följandeprincip modeller. Utredningen vill framhålla
de skisserade lösningarna delvis utesluter varandra i någraatt men

fall också kan kombineras.

Modell Samordningsmyndighet1: med helhetsansvar
de centralaNågon statliga myndi heter verksammaär inomav som

arbetet med säkerhetskrav samhäl splaneringeni får förett ansvar
samordning myndigheternas samlade arbete dettainom område.av
Med samordningsansvar detta fall myndigheteni har befo-attavses

glenhetbesluta i situationer olika intressen stårnäratt emot varan-
ra.

Modell Samordningsmyndighet2: med partiellt ansvar
myndighet fårEn samordnin inom delområdeavgränsatettsansvar

arbetetinom med säkerhets samhällsplaneringen,i dent.ex.rav
olycksförebyggande verksamheten kemikalieområdet.inom En så-
dan samordnin smyndighet bör ha till uppgift inhämta och vägaatt

under och synpunkter myndigheter medsamman ag ettsom mer
specialiserat lämnar.ansvar

samordningsansvarDetta däremot befogenheterinte be-ger att
sluta sektorsgränserna. kan dettaöver Det betydandetrots ettges
innehåll, det rundat uppdrag frånpåär ellerregeringent.ex. ettom fortlöpandeomfattar krav på tillrapportering regeringen.ett en

Modell 3: bestårExpertgrupp för centralarepresentantersom av
myndigheter

bättre samordninEn centrala myndigheters stöd till regionalaav
och lokala frå kanaliserasi ris särskildorgan or enom expert-en

för sådana frågor. ulle kunna till uppgiftgrupp xpertgruppen s
utarbeta råd och riktlinjer övergripande de centralaatt artav som

myndi heterna utfärdar säkerhetsfrågor.i skulle ocksåDen kunna
behan principiellt viktiga remissyttranden från centrala myndig-
heter bl.a. plan-i och byggärenden.

Modell Nätverk4: vid centrala myndigheter med uppgift stödjaatt
regionala och lokala organ

Länsstyrelserna får enligt denna modell disponera frånexperter cen-trala myndigheter vid behandlingen ärenden berör riskfrågor.av som
sektorsmyndigheterDet är slag modelli före-Deav samma som

trädare för myndi heterna får uppdragi medverka utgöregenåig attsom
ingen i Utredningenmening. har valt kalla demrupp att ett
nätver

.
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val lösningmodellernaVärdering avav -
finnassamordningsansvarUtredningenianser måstenågon typatt av

samhällsplaneringen.säkerhetskravarbetet medcentral inivå ipå
detta.olika organiseraoch tvåModellerna 2 sätt1 attrepresenterar

Även modellhelhetsansvar enligtmed 1önskvärtdet ettvoreom
för sådan lösning.förutsättningar Detdet praktikenfinns ingai en

samla det kunnandemyndighetcentralmöjligt hosinteär att somen
konflikter med deförbäddar också övrigasådan lösningfordras. En

sektororganen.centrala
verksam-olikacentralsamordningför nivå inompåEtt ansvar

goda effekter.kunnaskulle däremotenligt modellhetsområden 2 ge
enligt dennaÄven verksamhetsområdepartiellt inom ettett ansvar

beroremellertid begränsningar. påhar Det överväg-modell sina att
gällerplanärendendetframför alltfall iandena i många om som-

säkerhet skaochför hälsakonsekvensernabedöma göras avatt -
regionalalokala ochlänsstyrelserna.ochkommunerna De organen

råd från sektor-underlag ochframhållitutredningenbehöver som
Utred-ochmodellerna 3 4.ske enligtkan någonDet avorganen.
prakti-modellmed 3 ialternativetningen expertgruppatt enanser
alltförmyndigheternade centralaken kommer enatt som gruppge

lokalaregionala ochförhållande till destark ställning i organen.
enligt plan-derasfallInflytandet intei varje mot ansvarsvarar

Även uppkommadetmodellen kanmed den härlagstiftningen. en
regionalaoch dencentrala nivån.mellan denmotsatsställning

långtangelägetdet möj-uppfattning såutredningensEnligt är att
sammanhanget.härdetbedömningarnaregionala istärka deligt

olika sekto-verksamhetenÖverblickhar inomRegionala överorgan
förhållandenalokaladekunskaperockså bättre än cen-ommenrer

flera betonatutredningenhar gångerLänsstyrelsentrala somorgan.
före-Utredningenfordras.ställningdenredan planprocesseni som

alternativetnätverkmedmodellendessa skäldrar änett som merav
redanansvarsfördelningdenbygger ärmed påexpertgrupp somen

planlagstiftningen.reglerad i
olikamyndigheterantal statliga inomföreslårUtredningen ettatt

åtgärderför samordningverksamhetsområden ska som av-svara av
kanmodell Ansvaretsamhällsplaneringen 2.säkerhetskraven iser

verksamhetsområden:följandet.ex.avse
planering;FysiskD

Miljöskydd;D
kemikalieolyckor;Skydd motD

Arbetarskydd;D
ochRäddningstjänst;D

och sjukvård.Hälso-D
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Förslaget innebär uppdelning sektorsvis för deen ansvaretav
samordningsåtgärder behöver vidtas för alla berördaattsom organ

verksamhetsområdetinom Ökadi utsträckning ska tillgodose
säkerhetskraven. Utredningen vill understryka detta äratt ett exem-
pel indelning.på sektorerNågra överlappar till del varandra.en en

kan vidDet helanärmare genomgång säkerhetsområdet finnasen av
fler sektorer bör ha säkerhetsansvarig myndighet.som en

Sektoransvaret gäller säkerhetskrav verksamheti under fred och
inför krig. ÖCBUtredningen vill framhålla skagivetvis ha kvaratt

försitt åtgärder avsedda öka säkerheten och uthållighetenansvar att
de verksamheterinom det fredstidai samhället har betydelse isom
ÖCBkrig. har goda erfarenheter verksamheten och bör kunnaav

arbeta ungefäri former hittills med sina tvärsektoriellasamma som
uppgifter. betonaFör det grundeni slag bedöm-äratt att samma av

deningar sektoransvariga ÖCBmyndigheterna och detigörsom
här sammanhanget bör de använda och benämning påen samma
verksamheten. Utredningen föreslår den ska kallas säkerhetskravatt

samhällsplaneringen.i
Utredningen föreslår vidare centrala myndigheter bildaratt ett

nätverk med länsstyrelserna kan kalla för be-experter som samman
dömningar frågor säkerhetskrav samhällsplaneringeni mo-av om
dell centrala4. myndigheternaDe antal tjänstemänutser ett som
ska kunna biträda länsstyrelserna beredningeni ärendenav som
fordrar omfattande och tvärsektoriella säkerhetsanalyser. Detmer
innebär de centrala myndigheternas företrädare framatt tar mate-
rial och lämnar synpunkter. Länsstyrelsen sedangör sammanväg-en

och kommunenning råd eller det gäller överprövningger om- -fattar beslut.ett
Föreslagen denna deli behöver utvecklas vidare. Utredningen har

pekat deinte centrala myndigheter bört.ex. förut som svara sam-
ordningen olikainom verksamhetsområden. kanDetta igöras
regeringskansliets beredning utredningens förslag med ledningav av
bl.a. remissinstansernas yttranden.

Kunskapsunderlag7.5

Utredningen har flerai de tidigare redovisatavsnitten förslagav som
syftar till öka kunskaperna samhälleti säkerhetskraven.att Tex-om

dettai avslutande kapitlet handlaravsnitt i hurten myndigheterom
ska underlag för den spridning kunskaper och erfarenheterav

utredningen syftat på.som
Som utredningen framhållit beror många de svårigheter ochav

oklarheter föreligger områdetinom säkerhetskrav i samhälls-som
planeringen kunskapernapå både risker och åtgärderatt om om
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samlade ochsystematisktriskernareducerar inte ärännusom
mycketharden SverigeFlera risker iutvärderade. är typen attav

slag saknasolikaverksamhetererfarenheter.begränsade För avnya
Forsk-för riskanalyser.till grundliggakunskaper kanoftadet som

utvecklas.behöverningsverksamheten
ÖCBRäddningsverket ochföreslår Boverket,Utredningen att ge-

forskningsråd och andramedsamråduppdragska ii attmensamt
utvecklingforskning ochför inomutveckla ramprogramettorgan
exempel huromfattabör påriskanalysområdet. sådantEtt program

uppgifterandra länder internatio-frågor hanterasdessa i samt om
ocholyckorstatistikerfarenheter ochmednella databaser störreom
tillbörsamordnande initiativorsaker.deras ävenDe taorganen

Syftet med sådanaerfarenheter.inhemskapraktiskautvärderingar av
metoder.exempel ochförmedla godautvärderingar ska attvara

Även andraochmyndighetersektoriellt inriktade organ sommer
forskning ochbeställa initiativområdet ska kunnaverkar inom ta

aktuellabaseradekunskaper påsammanställningartill ärsomav
dessainformationråd och denforskningsresultat. allmännaDe som

besluts-del kommunernasviktigocholika är avsom enorgan ger -
utvecklas.kontinuerligtåtgärdersådanaunderlag kan genom-

myndigheternasamordnandedebör ankomma påDet att utar-
länsstyrelser,riktar tillkompetensutvecklingsprogram sigbeta som

underlagframandrakonsulter ochprojektörer,kommuner, tarsom
samhället.påverkar säkerheten iinför de beslut som

grundläggande högs-dendelarför riskfrågor iStörre utrymme av
siktkommerriskfrågornatill påmed anknutningkoleutbildningen

kunskapsunderlaget.också förbättraatt





ochKemikalieolyckorKapite

8 vidolyckor transport
godsfarligtav

uppläggningochsyfteArbetets8.1

Inledning8.1.1

vidför olyckorochkemikalieolyckornaförRiskerna transport av
konse-följd desamhället. Detgods ärmånga ifarligt avenoroar

fram-utredningenmedföra. Somolyckor kansådanakvenser som
från olyckorförskonatrelativthar varitkapitel varithållit Sverige2i

ska-människoliv ellerförlustermedfört ikemikaliermed storasom
VanligareemellertidTillbuden många. ärdor ärpå många personer.
med skadorochmiljönskadliga iutsläppmedockså ämnendet av

decen-under dedetharvärldenegendom. iRuntpå senasteom
Även fram-hardettakemikalieolyckor.inträffat svåramånganierna

betänkandet.redovisningentidigare idengått av
utvecklasyfteföljdlång år iunderharMycket gjorts attaven

farligt gods.områdetochkemikalieområdetsäkerhetsarbetet inom
säkerhetssystemen.förbättrafortsättaskälemellertidfinnsDet att

olyck-Verkningarnasamverkan.internationellske imåsteDetta av
internationellaomfattandetill Dethänsyninte gränser. sam-tarorna

överföringförförutsättningarfram skaparhararbete vuxit ensom
säkerhetsprincipererfarenheterochkunskaper gemensammaomav

med desamverkan övrigahartilllämpar. iländer Sverigeolikasom
dennautvecklatillbidragitaktivtländernanordiska på sätt attett

samverkan.
ochkemikalieområdetsäkerhetsarbetet inomUtredningen attanser

tyngd.internationellt skaochnationellt störregodsfarligtområdet ges
alltframförutredningensenligt meningSträvandena måste attvara

utform-förtill grundska liggariskanalyserdekravenöka på som
Risk-åtgärderna.skadebegränsandeochförebyggandedeningen av
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analysarbetet bör emellertid praktisk inriktning, detså inteen att
onödigtvis komplicerat och säkerhetsarbetet inom näringsli-tynger

och hos myndigheterna.vet

8.1.2 Utredningens uppdrag
Direktiven

Föredraganden framhåller direktiveni till utredningen den böratt
studera frågor risker bl.a. deninom kemiska industrin och vidom

farligt gods samordning förebyggandetransporter av samt om av
åtgärder från samhällets sida det gäller bl.a. fysisk planeringnär och

miljö. ökadEn och systematiserad användningyttre risk-mera av
analyser bör enligt direktiven dettai sammanhang.övervägas Kom-

bör beaktamittén behovet och föreslå åtgärder för tillanpassningav
resultaten det internationella samarbetet, UNECE-kon-av t.ex.
ventionen gränsöverskridande konsekvenser industriolyckor,om av
OECD:s Guiding Principals for Chemical Accident Prevention,
Preparedness and Responsez OECD:s Polluter-Pays Principle.samt

Regeringens skrivelse farligt godsom m.m.

harRegeringen skrivelse tilli riksdagen farligt gods skr.en om m.m.
199293:258 redogjort för läget områdenainom beredskap för
kemikalieolyckor och farligt gods. Redogörelsen byg-transport av

bl.a. underlagpå på uppdragregeringens har framtagitsger som av
Räddningsverket och fogatregeringen till skrivelsen bila-i tvåsom

bilaganDen behandlar den framtida beredskapen förgor. ena
kemikalieolyckor och sammanfattar Räddningsverkets förslag till
långsiktigt åtgärdsprogram, inkl. förslag till prioriteringar. Den an-
dra bilagan sammanfattningär Räddningsverkets lägesrap-en av

med åtgärdsprogram för området farligt gods.port transport av

Riksdagens uttalande

Riksdagen biföll vad Försvarsutskottet hemställt betänkandei sitt
Farligt gods med anledning skrivelseregeringens 199394:m.m. av

rskr.FÖU1, 199394:10. Utskottet behandlade det häri samman-
hanget också elva riksdagsmotioner.

Utskottet ställde bakomsig de skrivelseni redovisade allmänna
förutsättningarna och vad framförtregeringen det gäller bered-när

l UNECE FörentaNationernasär ekonomiskakommission för Europa.
zOECD Organization for EconomicCooperation and Development består de 24av mestindustrialiseradeländernaochMexico.
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inför kemikalieolyckor. Utskottet godtog också vadskapen i stort
uttalat farligt gods.regeringen transporterom av

de förFörsvarsutskottet hade principerinte någon erinran mot att
detberedskapen kemikalieolyckor långsiktigaingår imot som

för utredning ochåtgårdsprogrammet läggs till grund pågående pla-
framhöll samtidigt den utvidgning ochUtskottet precise-nering. att

fortbildning den kommunala räddningstjänstens skyl-ochring om
föreslagits utskottsgruppsmotionen bordedigheter FÖ1 si prö-som

lämpligen ske och riskutredningens arbete.bordeDet i Hot-vas.
yrkande kdsUtskottsgruppsmotionen 2 i motionen Fö2samt som

området farligt gods, borde därför bifallasfortbildningavsåg inom
riksdagen.av

framhöll Sålunda bör kun-Utskottsgruppen i sin motion: t.ex.
skaperna området stärkas den kommunalai organisationen.inom
Vidare bör reglerna för den kommunala räddningstjänstens skyldig-

hindrar angelägnaheter dålig ekonomi åtgär-så inteöver attses en
Ävenfortbildning kemikalier. Räddnings-der exempelvissom om

avdela tillräckliga för fortbildning. Ansvarsför-verket bör resurser
företag,kostnadsansvar mellan kommun och händelsedelning och i

olycka, gäller videventuell bör preciseras. Detsamma trans-enav
farligt gods.port av

frågan högre utbildning ochFörsvarsutskottet konstaterade att om
sårbarhet och risker nyligen behandlatsforskning 1992om

tillfälle erfarit det detoch utskottet vid detta inom93:FöU13 attatt
förekom samlade Utskottet fram-aktuella området inte några insatser.

utbildning behövdehöll flertal frågor forskning och över-att ett om
kunde ske och riskutredningensoch detta lämpligen i Hot-vägas att

utgick från skulle komma ske.arbete. Utskottet såatt att
lagstiftningenmotionsförslag syftade tillEtt översynannat aven

kontrollen farligt gods och sammanhangetprövning iom av en om
för helaavsändare kunde åläggas Försvars-transporten.att ansvara

pekade tillämpades Tyskland ochutskottet sådanpå princip iatt en
för tillfället behandlade direktivförslag baserat de tyskapåEU ettatt

reglerna. ansvarsfrågan borde granskas.Utskottet Fråganansåg att
karaktär, framhöll utskottet, den bordesådanär även övervä-attav
och riskutredningen.Hot-gas av

sammanfattande denUtskottet betonade synpunkteri sina stora
betydelsen fortsatt arbete kunde förbättra beredskapen införav som

farligtkemikalieolyckor höja säkerheten samband med godsoch i att
kvarstod del frågor emel-Enligt utskottets meningtransporteras. en

lertid eller viktigare Räddnings-olösta obearbetade. deEn att geav var
verkets samordningsuppgift sådant innehåll verket kundeett att agera

samtliga myndighetsområden med skyddetlikartatpå inomsättett
kemikalieolyckor farligt gods.och vid Dennamot transporter av

uppgift borde enligt utskottet högregeringen prioritet.ge
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Överlämnade skrivelser

överlämnade den decemberRegeringen riksdagens16 1993 skrivelse
Farligt gods199394:10 till utredningen för övervägandeom m.m.

för utredningens uppdrag.inom överlämnadeRegeringenramen sam-
tidigt skrivelse från industriförhund,Sveriges Kemikontoret, Ke-en
misk-tekniska leverantörsförbundet och Svenska petrolenminstitutet
med förslag till åtgärder och skrivelse från Svenska åkeriförbundeten
till utredningen för övervägande för utredningensinom ramen upp-

Åkeriförbundetdrag. hade ställt bakom förslagensig skrivelseni
från bl.a. Industriförbundet.

Förslagen skrivelsen gäller bättre kunskap,i rekommenderat väg-
val, myndighet för farligt gods, ansvarig tjänstemantransporten av
och säkerhetszoner för farligt gods. Enligt ochorganisationerna
Petroleuminstitutet bör kunskapen och tillämpningen kvalifi-om av
cerad riskhantering utvecklas säkerhetsarbetet fårså fastareatt en
grund. bör beaktas utbildningenDetta olika ochi på nivåer priorite-

Brandingenjörerna bör gedigen riskhanteringsutbildningras. ges en
och möjlighet civilingenjörskompetens.uppnå behövsDet minstatt

kompetenscentrum för dessa frågor i Sverige.ett
Organisationerna och framhåller vidareinstitutet skrivelseni att

Räddningsverket bör bemyndigas utfärda föreskrifter för kom-att
arbete med den del de lokala trafikföreskrifternamunernas av som

gäller farligt gods. grundas länsstyrel-Detta på vissatransport av att
infört generella förbud Räddningsverket och Boverket itrots attser

och genomtänkt frågan förordatpåett gemensamt ettsyn system
med rekommenderade Enligt organisationerna sådantvägar. är ett

eventuellt kompletterat med punktvisa förbud föredraärsystern, att
framför generella förbudslösningar. länsstyrelser har haftMånga svårt

frågan, framhöllsprioritera det också skrivelsen.iatt
Enligt organisationernas bör Räddningsverket blimening ansva-
myndighet för alla transportslagrig tank- och bulktransporterutom

till skulle förutsättningarnasjöss. ökaDet för efterlevnad av reg-
lerna farligt gods. Bestämmelserna svårtillgängliga och kom-ärom
plicerade. skulle ocksåDet underlätta myndighet hanteradeom en

frågoralla farligt gods.transportom av
Eftersom del de olyckor inträffar med farligt godsstoren av som

beror bristande kunskaperpå och mänskligt felhanterande ser orga-
förslagetnisationerna kravinomgärna EU det skapåatt ett attom

finnas alla företagansvarig på avsänder ellertjänstemanen trans-som
farligt gods införs också i Sverige. Organisationernaporterar är över-

tygade detta skulle minska sannolikheten för olyckor vidattom trans-
farligt gods ytterligare.port av

framhålerOrganisationerna sannolikheten för olyckor medatt
farligt gods mycket låg och säkerhetszonerna därför börär kunnaatt
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enligtminskas till storlek25-50 Zonernas varierar organisa-meter.
till sidor ellerfrån 25 250 på järnväg.tionerna vägömse om en

de för och kemiskagäller inrättatsDetta även en samma pro-om
myndigheternadet angelägetdukt. Organisationerna attanser un-

finner former för enhetlig använd-der Räddningsverkets ledning en
försäkerhetszoner, kan ha betydelse konsekvensernaning avav som

produkter, förstaolyckor med fjärrverkande handeventuella i ex-
och frätande ammoniak,sprängmedel, giftigaplosiva gaservaror

gasol och bensin. kanoch svaveldioxid, brännbaraklor Degaser
möjlighet fram tillockså förbättra räddningstjänstens sigatt ta en

olycksplats.

delar utredningsarbetetSambandet med andra8.1.3 i

sikteoch skadebegränsande åtgärderFörebyggande påtarsom
farligt godskemikalieolyckor och olyckor vid ärtransport ettav

och hot samhället.särskilt område övervägandena risker Detii om
samhället det angelägetfinns självfallet också andra risker i ärsom
uppdrag arbetetbehandla. Utredningen har fått inomi i sittattatt

behandla rad problem.det aktuella området ennu
utrednings-för flera delardel problemenEn är avgemensammaav

och forskning behandlaskunskapsuppbyggnadarbetet. Frågor om
frågornade övergripandeflera ställen betänkandet. ii Enpå av

riskanalyser metod vidutredningsarbetets användningenär av som
samhällsplaneringen. Utredningenöverväganden säkerhetskrav iom

allmänna överväganden dettahar kapitel redovisat isinai 7 avse-
endast frå-behandlas här kapitel har gällerende. frågor 8De isom

medsamband med kemikalieolyckor och olyckorrisker iomgor
beröras kapitlet harfarligt gods. andra frågor kommer iDe attsom

samband frågor sådana olyckor.medett om

traktatertill internationellaAnpassning8.2

och rekommendationer

och säkerhetinternationella samarbetet området skyddinomDet
uppmärksammadehar bl.a. följd antal mycket storaettsom en av-

uppmärksamhet säkerhetenolyckor olika länder åt ii ägnat stor-
farligtsamband farlig industriell verksamhet ochmed transporter av

utförtsgods. grundläggande utvecklingsarbetet, har inomDet som
vägledande för förebyg-har resulteratOECD, i OECD:s principer

gande beredskap för vid kemikalieolyckoroch insatser samtav, en
Principle förorenaren-komplettering s.k. Polluter-PaysOECD:sav

tillämpasbetalar-principen. Avsikten denna också ska kunnaär att
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förorening till följdpå olycka. OECD-arbetet fortsätter och ärav en
för närvarande främst inriktat sambandet mellan farligpå industri-
ell verksamhet och farligt gods katastrof-påtransporter samtav
medicinska frågor.

Resultatet OECD-arbetet har vid det miljömöteanväntsav som
Europeiska säkerhetskonferensen ESK, OSSE anordnadenumera

Sofia och grund föri år 1989 det arbete ESK initierat inomsom som
med framtagandeUNECE konventionen gränsöverskridandeav om-

effekter industriolyckor och utvecklingen samarbetet mellanav av
de europeiska och nordamerikanska länderna dessa frågor.i OECD:s

har också kunnatprinciper vid utbyggnadenutnyttjas UNEPav av
det s.k. APELL-programmet Awareness and Preparedness for

the LocalEmergencies Level riktar till utvecklingslän-sigat som
derna.

EU-kommissionen har medverkat aktivt OECD-arbetet.i för-Det
slag till direktiv COMAHZ, det s.k. Seveso-ersättanytt som avses
direktivet, bygger det skälet hög gradi på OECD-principerna.av

finns således sambandDet mellan rekommendatio-OECD:snäraett
bestämmelserna UNECE-konventioneni och COMAH.samtner

Betydelse det här sammanhangeti har också ökade aktivitetEU:s i
frågor farligt gods. följd deDetta tull-inreärtransportom av en av

har slopats.inom FörändringenEU har hittillsgränserna resulterat i
antal förslag till direktiv gäller säkerheten vidett transportsom av

farligt gods.
Utredningen beskriver fortsättningen dettai kapitel kortfattatav

konventionenOECD:s principer, gränsöverskridande effekterom av
industriolyckor och förslagen till EU-direktiv. Kapitlet innehåller vi-
dare analys vilka lagstiftningsåtgärder tillämpningen av som en av
dessa och förslag skulle fordraprinciper Utredningeni Sverige. läg-

betänkandet fram förslagi till sådan lagstiftning.ger
syfte med utredningensEtt överväganden vilkaär åtgär-prövaatt

der fordras för möjliggöra svensk ratifikation UNattsom en av
ECE-konventionen gränsöverskridande effekter industri-om av
olyckor. Avsikten också vilka åtgärder kanär kommaatt ange som

bli nödvändiga EU och förslagCOMAH övriga tillatt antarom
EU-direktiv. Direktivförslaget inrättande befattningar förom av
säkerhetsansvariga har kommit till med anledning den befintligaav
tyska lagstiftningen. Utredningen redovisar vad fordras för attsom

sådant med säkerhetsansvariga ska kunna införas i Sverige.ett system
ska framhållasDet den fortsatta behandlingen bådeinom EUatt av

konventionen och direktivförslagen påverkar förutsättningarna för

l OSSE Organisationenför säkerhetoch samarbete Europa.i
1 COMAH: Proposalfor Council theDirective control major-accident hazardsa on

inuoluing dangeroussubstances.
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fordras lagstift-svensk ratifikation och de åtgärder svenskisomen
ning.

vägledandeOECD:s8.2.1 principer

för förebyggande beredskap förvägledandeOECD:s principer av,
kemikalieolyckor behandlar de roller olikaoch vid intres-insatser

det ankommer dessa.har och på Intressenter ärsenter ansvar som
företagsledningenmyndigheter olika och eller andrapå nivåer an-

med farligaställda företag driver verksamhet hanteringi som av
för de företagfrågor har betydelse säkerheten inomDeämnen. som

kravet införandetdet fråga behandlas i principerna, påt.ex.som om
för säkerheten verksamhet. Sådana riktlinjerriktlinjer varjeinomav
omfatta utformning, lokalisering, konstruk-tänkta planering,är att

uppföljning säkerhetsarbetet.och drift anläggningention samt avav
säkerhetsmål och inrättandeAndra frågor uppställningär ettavav

myndigheternas vägledandekontrollsystem regi. De principernai
räddningstjänsten ochbehandlar också kraven planering påpå av

följderna de olyckorbegränsar de negativa in-insatser av somsom
träffar.

vägledande till uppgiftMyndigheterna har enligt de principerna
alla sektorer samhället vidtai åt-motivera intressenter inom attatt

för beredskap för och vid olyckorgärder förebyggande insatserav,
dem.vidta de åtgärder åligger och Myndighe-samt att som var en av

också kräva företagsledningen undersöker ochbör attterna rappor-
betydelsefulla olyckorolyckor. bör undersöka och spridaDeterar

information de slutsatser dragits vid undersökning-t.ex.om som
och befrämja utbyteMyndigheterna bör slutligen underlättaarna.

förebyggandeinformation och erfarenheter beredskap förav,av om
och vid olyckor.insatser

första-Företagsledningen har enligt de vägledande principerna
för farlig utformas, uppförshandsansvaret anläggning ochatt en

drivs säkert för säkerheten, omfattarpå Principernasätt.ett som
bl.a. skyddet hälsa och miljö, bör integrerad del ettav vara en av
företags affärsverksamhet. finnas säkerhetskulturbörDet i varjeen
företag och ändamålsenliga riktlinjer för säkerheten. Krav måste vara

för säkerheten vid företaget tillämpas anställdaprinciperna påatt av
alla nivåer.

Enligt de vägledande bör tillverkare farligaprinciperna ämnenav
skyldiga främja säker hantering farligtvarje ämneattvara en av som

de producerar. gäller hela livscykel enlighet medAnsvaret iämnets
s.k. produktansvar product stewardship.principen Företags-om

ledningen bör vidare för genomförandeinte utnyttja entreprenörer
arbete, detta säkerheten. bör endast anlitaDen så-äventyrarav om
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dana den bedömer kan utföra enlig-tjänsternaentreprenörer isom
het med gällande föreskrifter och företagets riktlinjer för säkerheten.

ställer krav företagsledningenPrinciperna på övervakar ochatt
kontrollerar säkerhetskravet uppfylls entreprenörerna. Före-att av
tagsledningen bör också ha för till säkerhetenrutiner inteatt attse

eller modifikationer anläggningen,reparationeräventyras genom av
anordningar eller metoder.utrustningen, Företagsled-processen,

bör genomföra åtgärder för förvissaningen regelbun-sigatt attom
den och systematisk kontroll säkerheten genomförs företagetsvidav

farligaalla anläggningar. gäller också anläggningarDe tillhörsom
dotterbolag och, långt möjligt, anläggningar tillhörså bolagsom

företaget delägare Företagsledningen bör undersöka allaärsom
betydelsefulla förtillbud klarlägga orsaker och för vidta åt-att att
gärder till felaktigheter teknologi eller förfarande.irättarsom

Alla anställda bör enligt de vägledande utföraprinciperna sina
arbeten säkert och aktivt bidra till utvecklingenpå riktlin-sättett av

för säkerheten och säkra förfaranden. anställd bör hajerna En rätt
utföra uppgift han eller hon kan skapavarjevägraatt trorsom en

föromotiverad risk olycka med farliga anställde börDenämnen.en
företagsledningentill anledningen till sin vägrangenast rapportera

utföra dessa uppgifter eller skulle kunnavarje situationatt ut-som
vecklas till sådan förolycka. åtgärd till förfång anställdIngenen en
bör enligt genomföras, den anställde klagarprinciperna godiom

inför andra anställda för säkerheten.ansvarigaärtro som
vägledande innehåller avslutningsvisOECDzs principer synpunk-

vad bör tillämpas vid överföringpå tekno-investeringar,ter som av
logi och biståndsprogram berör anläggningar icke-OECD-län-isom
der, dvs. utvecklingsländer och länder med ekonomin omvandling.i

framhålls industrier och myndigheter bör stödjaDet principenatt
farliga anläggningar länder utanför bör lokaliseras, kon-i OECDatt

drivas, ledas, underhållas och kontrolleras sådantpåstrueras, ett
de ligger säkerhetsnivå denpåsätt minstatt motsvararen som som

förekommer vid anläggningar OECD-länder.i
utredningen framhållit harSom vägledandeOECD:s principer

grund för och blivit konkretiseradeutgjort i UNECE-en
konventionen gränsöverskridande effekter industriolyckor ochom av

förslag till COMAH-direktiv. AllmänEU:s enighet har mellanrått
OECD-länderna har utarbetatsprinciperna. samverkanDessa iom
mellan företrädare för industrin och deorganisationen fackligasamt I

Även miljöorganisationer har medverkatorganisationerna. arbe-i g
tet.

Utredningen behandlar samband med den fortsattai genomgången
konventionen och direktivförslagen antal detaljerade frå- iettav mer

har med OECD-principerna göra.attgor som
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rekommendationer Polluter-Pays-OECD:s8.2.2 om

principen

Polluter-Pays-principen förår 1972 OECD principantogs av som en
fördelning förkostnaderna skyddet föroreningar. harDenmotav
utvecklats och ökad utsträckning blivitsuccessivt inom OECD i en

förallmän s.k. internalisering kostnader. den ekono-princip Iav
miska litteraturen betyder internalisering kostnad skulleatt en som
ha burits förorenaren dvs kostnadnågon varjeänav annan som en-
sådan skulle undvikit det fanns föroreninginte någonperson om -

belasta förorenaren.ska internaliserar sådan kostnadDenne en
tillsammans med alla kostnader han redan för.övriga som svarar

utformadesbörjan utsträckning för fortlö-Från principen i stor
pande föroreningar behövde minskas till godtag-successivtsom en
bar emellertid utveckling Polluter-Pays-princi-nivå. Det pågår en av

tilllämpning fråga kostnader för skada orsakatsipens om som av
föroreningar samband med olyckor. deklarationi Iäven en som an-

uttalade också skulle tillämp-1988 OECDår principenatttogs vara
föroreningar följdlig till olyckor.på OECD år 1989antogav en

förrekommendation innebar kostnaderna åtgärder avseddaattsom
förebygga och följdskydda föroreningar till olyckor bordeatt mot av

bäras dem kan upphov till sådana föroreningar. gällerDetav som ge
åtgärderna vidtas dem själva eller myndigheterna.oavsett om av av

motsvarande bör enligt rekommendationen denPå sätt som ger upp-
till förorening grund olycka kostnaden förhov bära depå av en

skadebegränsande åtgärderna, inklusive återställning miljön.av
Polluter-Pays-principen har sedan ställning all-år 1990 en som

internationell miljörätt. erkännandeprincip inom Detta prin-män av
grundas bl.a. infördesden Europeiska enhetsaktencipen på i åratt
och Maastricht-fördraget Flera länder hänvisar till1987 i år 1992.

nationella lagstiftning. förekommer också refe-principen i sina Den
till den EU-direktiv konventioner och internationellai isamtrenser

regeringsdeklarationer.
Polluter-Pays-principen har hittills kodifieratsinte inärmare rät-

tsregler den internationella beror innehålletinom Det på irätten. att
den har förändrats och sannolikt kommer ändras fortsätt-iävenatt

Utvecklingen ytterligareningen. går avgjort ersättning-mot att
skyldigheter ska läggas förorenaren. Syftet denlindra eko-på är att

föroreningarnomiska börda allmänhet för myndighe-i utgörsom
har utarbetat monografiOECD [OECDGD9281]terna. en som

innehåller sammanställning OECD-dokument betydelse fören av av
förutveckling och beskrivningen dess tillämpnings-principens av

område.
Kostnader för åtgärder syftar till förebygga och skyddaattsom
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föroreningar till följd olycka -inklusive återställning mil-mot av av
för närvarande förorenaren huvudsakligenjön i Sverigeersätts av-

endast åtgärderna vidtas vid anläggningen. Frågan skade-om om
stånd vid olyckor reglerat ordning. Utredningeniär attannan anser
det finns anledning införandet regler lederövervägaatt nu av som
till fullständig tillämpning Polluter-Pays-principen föro-påen mera av

följdtill olyckor. sådan tillämpning skareningar En gälla bådeav
farlig industriell verksamhet och farligt gods.transport av

Utredningen det angeläget Polluter-Pays-principen fåratt ettanser ifullständigt genomslag räddningstjänstområdet.på det förstNärmera
gäller förebyggande åtgärder ligger och därmed ocksåansvaret -
kostnadsansvaret allt väsentligt eller innehavareni på ägaren av-
sådana verksamheter farligahanterar eller denpåämnensom som

verksamheten. miljöskyddslagens formuleringDetta ochutövar är
bör användas det här sammanhanget. Kostnadsansvari skaäven
enligt utredningens innefatta de kostnadermening även som upp-
kommer för den beredskap skadebegränsandemed åtgärder ärsom
nödvändig grund de risker verksamheten förpå med sig. Det 5av som
ska gälla beredskapsåtgärderna vidtas den utö-oavsett om av som

verksamheten eller det den kommunalagår utnyttjaattvar om
räddningstjänstens beredskap. Vilken form ska väljas oftaärsom en
lämplighetsfråga.

det uppkommer kostnader för kommunenOm grund depå av
åtgärder ligger utanför vad behövs med hänsyn till densom som
normala riskbilden för vid olyckor och har sambandinsatser som-
med hantering farliga ska den verksamhetenämnen utövarav som-
således för dessa. de kommuner där flera verksamheter be-Isvara

bör kostnaderna fördelas mellan dessa med hänsyn till vadrörs som
skäligt.är
Vid bestämmandet kraven beredskap det naturligtpå är attav

hänsyn till samtliga omständigheter påverkar behovettas som av
åtgärder. inkluderar andra verksamheterDetta ochi omgivningen

förrisken s.k. dominoeffekter. Utredningen återkommer till denna
fråga i avsnitt 8.2.3.

Utredningen föreslår kostnadsansvaret vid de räddningsinsatseratt
och saneringsåtgärder fordras vid olycka har sambandsom en som
med hantering farliga verksamheten och vidtasiämnenav som av
statliga eller kommunala myndigheter ska ligga denpå utövarsom
verksamheten. i

Utredningen föreslår vidare motsvarande kostnadsansvar vidatt
5räddningsinsatser och saneringsåtgärder ska föreligga för den som

utför sådan lageni 1982:821transport transporten som avses om
farligt gods eller för till transportmedlet.ägarenav
Skyldigheter för kostnaderna finns redan lageniatt svara

ansvarigJet 5för oljeskada till1973:1198 Regler detsjöss.om om
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kostnadsansvar utredningen föreslår bör införas räddningstjänst-i
lagen och1986:1102 regler föri räddningsinsatserersättningom
och saneringsåtgärder vid olyckor samband medi far-transport av
ligt gods trafikskadelageni 1975:1410.

Talan fråga föri kommunsersättning beredskapsåtgärderom en
räddningsinsatser och saneringsåtgärder bör enligt utredning-samt

väckas vid allmänmening domstol.ens

UNECE-konventionen8.2.3 gränsöverskridandeom

effekter industriolyckorav

Inledning

har utarbetatsInom UNECE flera förslag till konventioner inom
SÖmiljöskyddsområdet. konventionEn långväga1981:1 om

gränsöverskridande luftföroreningar undertecknades deni Geneve
november13 har1979. Konventionen kompletterats med protokoll

SÖ SÖ SÖår 1984 1985:55, år 1985 1986:6, år 1988 1990:17,
SÖ SÖår 1991 och1993:4 konventionår 1994. En 1992:1 om

miljökonsekvensbeskrivningar gränsöverskridande sammanhangi ett
SÖundertecknades Esbo den februarii 25 1991 1992:1. Som ett

resultat denESK:s oktober-3 november16 Sofiamöte 1989 iav om
skyddet miljön utarbetades konventioneninom UNECE skyddav om
och användning gränsöverskridande vattendrag och internatio-av
nella och konventionensjöar gränsöverskridande effekterom av
industriolyckor: konventionerDessa undertecknades Helsingforsi
den 17 1992. Konventionstexten gränsöverskridande ef-mars om
fekter industriolyckor den s.k. industriolyckskonventionen finnsav

svenski kanöversättning, erhållas hos Räddningsverket.en som
ESK utvidgat milj ösamarbete väsentlig förtroende-ettanser vara en

skapande åtgärd. har därförUNECE fått central roll ESK-arbe-ien
detta område.på framgår bl.a.Det de redovisade konventio-tet av

nerna.
Även alla konventionerna och protokollen ratificeratsinteännuom
tillräckligt förmånga träda kraft hari de praktiskstaterav att stor

betydelse för det samarbete byggts mellan UNECE-sta-som upp
Samarbetet utvecklas fortlöpande förinom konventio-terna. ramen

tillämpasDessa nämligen frivilligt UNECE-staterna inerna. av av-
vaktan ratifikationpå och ikraftträdandet. Konventionernastaternas
kan folkrättsligtsägas miljöskyddssystemutgöra för UNECE-ett
området. bedöms kommaDe särskild betydelse för de insatseratt

fordras dei central- och östeuropeiska länderna skaparsom men
också förutsättningar för allmänt samarbete milj öskyddsfrågoriett

Ävenhelai Europa. Canada och deltarUSA UNECE-arbetet.i Sam-
arbetet kan medföra direkta fördelar för svensk del.även



kemikaliermedOlyckor258

effekter industriolyckorgränsöverskridandeKonventionen avom
och östeuropeiska länderför de central-betydelsehar särskilt stor

uppbyggnad industrin.ochmoderniseringdetdär pågår avennu
möjligt föradet bl.a.konventionenBestämmelserna i övergör att

information.teknologiskutbyteoch åtsadkommakunskap ettatt av
offentliga och denbåde denskapas också privatainomKapacitet

frågor säkerhet och bered-behandlingföradministrationen omav
verksamhet.industriellsamband med farligskap i

bestämmelserAllmänna

bestämmelserallmänna åtar sigindustriolyckskonventionensI par-
samarbeta föråtgärder ochlämpligavidta inomatt ramenterna

olyckoroch miljö verk-människorför skydda ikonventionen motatt
ska möjligastefarliga imed hantering Parternasamheter ämnen.av

ochminska deras frekvenssådana olyckor, svårig-förebyggamån
syfte ska förebyggandedettaeffekter.begränsa derashetsgrad Isamt

inklusiveoch räddningsinsatser,beredskapsåtgärder åter-åtgärder,
informations-vidareskavidtas.ställande åtgärder, Parterna genom

onödigtsamarbetsåtgärderandraochkonsultationerutbyte, utan
föroch minskariktlinjerutveckla och tillämpa strategierdröjsmål att

industriolyckor.konsekvenserna Parterna åtarför ochriskerna av
vidta allaföretagsledningarsäkerställa tvingas åt-ocksåsig attatt

farligagenomföra denkunnasäkertförgärder krävs på sättattsom
industriolyckor.förebyggaochverksamheten

Även innehållerbestämmelserallmänna intekonventionensom
betydelse förbör de kunna positiv UNIdetaljerade förpliktelser en

vid farlig verksamhetsäkerhetenmed höjaarbeteECB-ländernas att
skydda människor ochinför olyckor.beredskapen Attoch förbättra

angelägen uppgift.industriolyckor i Sverigemiljö mot enanses vara
delta aktivt detsvenskttradition iockså intresseDet är attettav

därmed bl.a. kunnaförmiljöskyddssamarbetetinternationella att
miljöområdet.andra länderutvecklingen inompåverka i

beaktar Polluter-till konventioneninledningenI att parternaanges
internationell miljörätt.allmän princip inomPays-principen som en
ska enligt de allmännasäkerhetenförFöretagsledningens ansvar

bakgrundden principenbehandlasbestämmelserna utgör.mot som
lämpligastödjaskadeståndsansvaretfråga inter-ska iParterna om

och för-utveckla regler, kriteriersyftenationella iansträngningar att
konventionskadeståndsansvarsområdet. Enfaranden inom om

miljöfarligföljd verksamhet,skador tillförskadeståndsansvar av
utarbetatsharden 1993, inomundertecknades 21 junii Lugano fsom
konvention be-tillträda dennaskaEuroparådet. SverigeFrågan om

regeringskansliet.närvarandereds för inom
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Tillämpningsområde

Industriolyckskonventionen tillämpas både vid förebyggande av
olyckor och vid beredskap för och vid industriolyckor.insatser Det
gäller första hand olyckorna kan orsaka gränsöverskridandei när
effekter. effekterMed det här sammanhanget verkning-i ävenmenas

olyckor orsakade naturkatastrofer. begränsning tillDenarna av av
gränsöverskridande effekter finns konventionen det gälleri närsom
kraven förebyggande åtgärder och beredskapen vid farligpå verk-
samhet kommer sannolikt liten betydelse praktiken.i Staternaatt
kan nämligen rimligen tillämpa lagstiftninginte och vill-strängare

förkor verksamhet där olycka kan medföra effekter i etten en grann-
land vad ska gälla för andra verksamheter effektermedän som en-
dast det landet.inom egna

ska tillämpasKonventionen internationellt samarbetepåäven om
ömsesidigt bistånd vid industriolyckor och forskning och utveck-
ling. ska vidare skapa förutsättningar för informations-Den och
teknologiutbyte området industriolyckor.inom

andra konventioner reglerar frågaOm ska industriolyckskon-en
tillämpas. Sådanaventionen konventioner finns för kärntekniskainte

olyckor och andra olyckor radioaktivamed för olyckor tillämnen,
följd verksamheter miljö och för utsläpp olja elleri marinav av an-
dra skadliga till för säkerheten sambandsjöss medämnen isamt
landtransporter. Industriolyckskonventionen ska emellertid tilläm-

räddningsinsatser vid olyckorpå samband med landbaseradeipas
och områden den farligapå inom verksam-transporter transporter

heten ligger. ska vidareKonventionen tillämpas olyckor vidinte på
militära anläggningar, dammolyckor med undantagpå för effekterna

industriolyckor till följd sådana olyckor och utsläpp tillpåav av
följd genetiskt modifierade organismer DNA.av

Med industriolycka enligt konventionens definitioneren avses en
händelse till följd okontrollerad utveckling formi varjeenav av
verksamhet omfattar farliga Verksamheten kanämnen. isom vara

anläggning vid tillverkning, användning, lagring, hante-t.ex.en -
eller slutligtring omhändertagande eller under denitransport ut--

sträckning sådana faller för konventionensinom tillämpnings-ramen
område. farligMed verksamhet verksamhet därvarje ellerettavses
flera farliga förekommer eller kan förekomma.ämnen Dessa ämnen
ska elleri sådana mängderöverstiga bilaga tillivara som anges en
konventionen.

svensk lagstiftningInom behandlas frågor förebyggandeom av
allvarliga olyckor berör farliga begränsningochämnensom av
olyckornas konsekvenser för människor och miljö olika författ-i

Industriolyckskonventionensningar. krav på vidta åt-parterna att
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gärder för förebygga industriolyckor kan upphov tillatt som ge
gränsöverskridande effekter tillgodoses främst för rädd-inom ramen

och miljöskyddslagstiftningen lagstiftningenningstjänst- samt om
Ävenbrandfarliga och explosiva arbetsmiljölagstiftningen fårvaror.

indirekt betydelse för förebyggande åtgärder industriolyckormot som
effekter.kan upphov till gränsöverskridande Plan- och bygg-ge

lagstiftningen, naturresurslagstiftningen lagstiftningenoch ke-om
miska produkter har också betydelse för förebyggande och begräns-

olyckor upphov till.de konsekvenserning av som ger
räddningstjänstlagen finns bestämmelser olycks-1986:1102I om

och skadeförebyggande åtgärder. Med räddningstjänst lageniavses
de räddningsinsatser eller kommunerna ska för vidstatensom svara

fara för olyckshändelserolyckshändelser och överhängande för att
hindra och begränsa skador människor eller egendom eller mil-på i

Enligt räddningstjänstlagen anläggningens ellerjön. 43 S är ägare
innehavare skyldig skälig omfattning hålla eller bekosta bered-iatt

erforderligaskap med personal och egendom och vidtai övrigt åt-
allvarliga skadorgärder för hindra eller begränsa människorpåatt

för anläggning där verksamhetenoch miljön. gäller innebärDetta en
fara för olyckshändelse ska orsaka sådana skador. Vid utsläppatt en

från sådan anläggning skagiftiga eller skadliga enligtämnen enav
innehavare underrätta länsstyrelsen,anläggningens polis-38 §

påkallar särskildamyndigheten och räddningskåren, utsläppetom
Underrättelse ska ocksååtgärder till skydd för allmänheten. lämnas

överhängande fara för sådant utsläpp.det föreligger När-ettom
föreskrifter eller innehavarens skyldigheterägarens attom ge-mare

och lämna information finns b-dnomföra riskanalyser i 66 §§
Räddningsverket,räddningstjänstförordningen 1986:1107. som

särskilt ska samordna samhälletsenligt instruktion 1988:1040sin
befolkningsskyddet och räddningstjänstenverksamhet inom samt

bevaka riskutvecklingen verksamhetsområdet och verka förinom
förebyggaåtgärder vidtas för befolkningens skydd och för attatt

har meddelat allmänna råd för tillämpningenolyckor, 43 §av
räddningstjänstlagen.

räddningstjänstlagenUtredningen lydelsen för43 §attanser av
farligaverksamheter där företagen hanterar ska tillämnen anpassas

de ställs industriolyckskonventionen. Därmed kommerkrav isom
förslag till COMAH-direktivsamtidigt de krav ingår i EU:s attsom

tillgodosedda.vara
räddningstjänstlagenUtredningen föreslår det ska framgåatt av

den verksamheten ska vidta de åtgärder behövsutövaratt somsom
för kunna förebygga olyckshändelser kan orsaka skador påatt som
människor eller miljön och skälig omfattning hålla eller bekostaii
beredskap med personal och egendom vidta erforder-i övrigtsamt

åtgärder för hindra begränsa sådana skador.liga eller utred-Somatt
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framhållit bör samtliganingen omständigheter och behoven åt-av
gärder vid andra verksamheter beaktas vid fast-även i omgivningen
ställande kraven åtgärder. Utredningenpå föreslår också detattav

ska framgå räddningstjänstlagen.senare av
särskilda krav kan kommaDe ställas förinomattsom ramen an-

speciallagstiftning kommer också gälla de verksamheterattnan som
skyldiga vidta åtgärder enligt räddningstjänstlagen.är 43 § Deatt

detaljföreskrifter fordras för tillämpningen de föreslagna be-som av
stämmelserna bör meddelas eller den myndighetregeringenav som

bestämmer.regeringen
Med den föreslagna ändringen utredningen43 §nu attav anser

det läggs fast olycksförebyggande åtgärder och åtgärder föratt att
hindra eller begränsa skador vid olyckshändelser verksamheteri som
innebär hantering farliga ska sammanhangi ochämnen ettav attses
samtliga omständigheter påverkar säkerheten kommer kunnaattsom
beaktas. helhetsbedömningEn det möjligt de olikagör åt-vägaatt
gärderna varandra. långtgående olycksförebyggandeMer åtgär-mot
der kan således medföra begränsningar kraven skadeförebyg-i på
gande åtgärder och beredskapsåtgärder. berörda företaget ellerDet
de berörda företagen bör samverkan med kommunen kunnai komma
fram till vilka åtgärder behövs och hur för dessa åtgär-ansvaretsom
der ska fördelas. Enligt utredningens leder förslagenmening dennai
del till de effektiva och rationella lösningarna kan uppnås.att mest

framgår den fortsattaSom redovisningen utredningenav attanser
den Övergripande vilka åtgärder fordrasprövningen skaav som sam-
ordnas med miljökonsekvensbeskrivningen och miljöskyddslagstift-

tillståndsprövning.ningens
det blir andraI stycke syftar utredningeni 43 S påett nyttsom

bl.a. anläggningar där mängder människor samlas. kanDetstora
fråga varuhus och inomhustorg där människor vid olycks-vara om en

händelse kan för särskilda risker. Tillsynsmyndigheter-utsattavara
enligt räddningstjänstlagen har hittills förinte utnyttjat 43 Sna att

ställa krav ellerpå innehavarna till sådana anläggningar.ägarna

Bedömning ratifikationsfråganav

utredningen framhållitSom industriolyckskonventionenutgör ett
betydelsefullt led utvecklingeni folkrätten miljöskyddsområdet.påav

skapar grunden förDen aktivt samarbete mellan länderna inomett
UNECE-området och erbjuder instrument det möjligtgörett som

skydda människor och miljö industriolyckor. Förutsättningaratt mot
skapas för uppbyggnad betydelsefull kompetens tillgodo-en av som

både miljöskydds- och säkerhetsintressen central- ochi Östeuro-ser
peiska länder där utveckling industrin kan deväntas närmasteen av
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med förtroendeskapandeled det allmänna arbetetåren. Detta iär ett
åtgärder harESK initierat.som

för skapar likvärdigaSamarbetet konventionen för-inom ramen
länderna och stimulerarför industrin de olikaiutsättningar samver-

får därmed industripolitiskkan mellan länderna. bety-Den även en
informations- och erfarenhetsutbyte mellan länderdelse. Allmänt

frånkan dessa synpunkterfrämjar säkerhetsarbetet. Konventionen
för svensk del.medföra fördelar även

ratificerarföreslår konventionen. detUtredningen Sverige Näratt
skälför ratifikationen finns det avvaktagäller tidpunkten EU:satt

redovisar följer deställningstagande. Utredningen i texten som
fordras för ska kunna ratificeralagstiftningsåtgärder Sverigeattsom

konventionen.

och rådgivningIdentifiering, konsultationer

jurisdiktionden under vilkensUpphovsparten, är partsom en
befaras inträffa, har skyldighetindustriolycka inträffar eller kan en

vidta åtgärder förartikel industriolyckskonventionenenligt 4 i att
och säkerställa berördaidentifiera farliga verksamheter att parteratt

Diskussioner kan inledassådan verksamhet.underrättas varjeom
farliga verksamheteridentifieringen demellan berörda parter om av

effekter. Vidorsaka gränsöverskridande oenighetrimligen kansom
undersökningskommission förfrågan hänskjutas till råd.kan en

förfarandetsådan kommission och mellan be-Bestämmelser om en
till konventionen.rörda finns Bilagorna och Omi III UNparter

miljökonsekvensbeskrivningar den sJz.ECE-konventionen om -
verksamheten och den beskriv-Esbokonventionen tillämpas på-

gränsöverskridandeinnefattar utvärdering dening görs avsom en
det slutliga beslut fattaseffekterna industriolyckor, ska som ansesav

industriolyckskonventionen.uppfylla relevanta krav enligtäven
verksamhetBilaga till konventionen denI när är artanger en av

klassificeras farlig verksamhet och därmed underkas-den äratt som
tad förpliktelsen underrätta och inleda diskussioner.att

ocksåmiljökonsekvensbeskrivningar finns svensk lag-iKrav på
kapitelstiftning. har framgått redogörelsen skaSom i 7 ansö-enav

naturresurslagen innehållakan tillstånd enligt kap. miljö-4om en
miljöskyddslagenkonsekvensbeskrivning. Vidare har 1969:387i

införts krav ansökanoch uattenlagen till-på1983:291i att en om
miljökonsekvensbeskrivning.stånd dessa lagar ska innehållaenligt en

alltså kräva miljökonsekvens-prövande myndigheten kanDen att en
beviljar tillstånd förbeskrivning ska den verk-innanupprättas en

samhet.
Esbokonventionens allmänna villkor artikelI 2 åtar sig parterna,
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individuellt ellerantingen tillsammans, vidta alla lämpliga ochatt
effektiva åtgärder för förebygga, minska och kontrollera bety-att
dande skadlig gränsöverskridande miljöpåverkan från föreslagna
verksamheter. Med påverkan inverkan från föreslagenvarjeavses en
verksamhet miljön inklusivepå människors hälsa och säkerhet, flora,
fauna, mark, luft, klimat, landskap och historiskavatten, monu-

eller andra materiella värden eller samspelet mellanpå dessament
faktorer. svenskaDen har bedömtregeringen det nödvändigtinte att

lagändringnågon med anledning godkännandetgöra Esbo-av av
konventionen. föreskrifter finnsNärmare förordningeni 1991:738

miljökonsekuensbeskrivninganom
ska tilläggasDet industriolyckskonventionens bestämmelseratt

förebyggande åtgärder och beredskap för närvarande be-inteom
döms tilllämpliga verksamheterpå några i Sverige. verksam-Devara
heter, följdtill vad Bilaga till konventioneni Isom av som anges
skulle underkastade bestämmelserna, lokaliseradeinte påärvara ett
sådant förhållande till andraisätt olyckaterritoriumstaters att en
vid dem får gränsöverskridande konsekvenser. Förhållandena kan
emellertid förändras. omständighetEn kan ha betydelse är attsom

kan bedömning och fall ska reglernagöra i sågrannstaten en annan
identifiering tillämpas. direktiv föreslåsDet ersättaom nya som

Seveso-direktivet kan ocksåCOMAH komma medföra krav påatt
regler detta slag ska gälla generellt och endast relation tillinte iatt av

andra Enligt utredningens det lämpligtmening hainteärstater. att
regelsystem för verksamheter där olyckor kan orsakatyp gränsö-en av

verskridande effekter och för andra verksamheter.typen annan
Även regelsystemet redan finns förinom medom systemetramen

miljÖkonsekvensbeskrivningar bör de gränsöverskridande förhållan-
dena, dvs relationen mellan de berörda länderna och mellan respek-

land och lokalative myndigheter, företag och enskilda landet,inom
bli föremål för studier. behov särskildaEttnärmare reglerav nya
fordras för tillgodoseinte konventionens krav. Samtliga verk-att
samheter kan aktuella faller förinom miljöskyddslag-som vara ramen

tillämpning. innebärDetta miljöskyddskraven kommerattens att
tillgodoses.

Enligt miljöskyddslagen§ ska5 den ellerutövar ämnar utövasom
miljöfarlig verksamhetvidta de skyddsåtgärder, tåla den begräns-

verksamhetenning och iakttaga de försiktighetsmått i övrigtav som
skäligen kan fordras för förebygga eller avhjälpa olägenhet.att
Omfattningen dessa åligganden bedöms med utgångspunkt vadiav

tekniskt möjligt vid verksamheten kostnadenär för skydds-som samt
åtgärder och de ekonomiska verkningar försiktighetsmåtteni övrigt av

kommer fråga.isom
Utredningen föreslår den övergripande vilkaprövningenatt av

åtgärder ska fordras samordnas med miljökonsekvensbeskriv-som
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miljöskyddslagstiftningen.enligtoch tillståndsprövningen Motningen
ochpågående lagstiftningenbakgrund den organi-översynen avav

den härmiljöskyddsområdet lägger utredningen punk-påsationen på
författningstext. Utredningen förslårfram förslag tillinte någotten

behandlas översynsarbetet.frågan ska iatt
framhålla miljöskyddslagens ochUtredningen vill rädd-att

gäller vid sidan varandra. Följden blirningstjänstlagens regler attav
med stöd speciallagmyndigheterna ställerde krav av ensom som

kan fråga insatsplanernaräddningstjånstlagen det t.ex.omvara-
villkorgäller vid sidan de förvidare följande verk-avsnittse om-

fastställts tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen.samheten har isom

iutvidgningFrivillig

kan berördaartikel industriolyckskonventionenEnligt i in-5 parter
verksamhethuruvida täcksleda diskussioner intesomom en av

verksamhetbehandlas farlig ellerkonventionens Bilaga skaI som en
fall användakan dessa kommaiinte. Parterna överens attom en
hänskjuta frågan till undersöknings-rådgivningsmekanism eller en lför råd. Efter överenskommelse mellankommission ettatt par-

den det aktuella falletkonventionen eller delkan någon iterna av
farligverksamheten den verk-komma tillämpas påatt som om var en

samhet.
räddningstjånstlagen gäller alla verksam-Bestämmelserna i 43 S

orsakaolyckshändelse ska allvarligaheter där det fara förär att en
miljön. Räddningstjänstlagens tillämp-skador människor ellerpå i

sådana verksamheterinskränkt till enbartsåledesning inteär som
fråga frivil-verksamheter där det kantäcks Bilaga Alla vara omav

räddningstjänstlagenhör således till dem redanlig utvidgning som
tillämplig på.är
Även miljöskyddslagen tillämplig verksamheterpå inteär som

framgår nedan.överskrider de gränsvärden bilagan se Dettal som av
förhållanden kommer behandlasinnebär gränsöverskridande attatt

lagstiftningen.för den gällande svenskainom ramen

Förebyggande åtgärder

artikel ska vidta lämp-Enligt industriolyckskonventionens 6 parterna j
liga för förebygga industriolyckor, inbegripetåtgärder åtgärderatt
för företagsledningar vidta åtgärder för minskaförmå ris-attattatt

sådana åtgärder beskrivsken för industriolyckor. Exempel på i Bi-
dvs ellerlaga till konventionen. Upphovsparten devarjeIV part-

eller vilkas jurisdiktion industriolycka kanunder vilkensparter en
linträffa företagsledningen hur far-befaras ska ålägga denvisaatt-

verksamheten genomföras säkert kanliga kan skepå Detsätt.ett
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företagsledningen tillhandahåller informationattgenom om proces-
Bilaga vad bör beaktas den analys ochI V utvärde-isen. anges som

den farliga verksamheten bör utföras. Farlig verksamhetring av som
enligt definitionen artikel verksamhet där eller flerai 1 varjeär ett

farliga förekommer eller förekommakan sådana mängderiämnen
eller de mängder konvention-överstiger imotsvararsom som anges

Bilaga och kan upphov till gränsöverskridande effekter.Iens som ge
tidigare framhållits tillgodoses lagstiftningsvensk industri-Som i

olyckskonventionens krav vidta föråtgärder fö-på parterna att att
rebygga industriolyckor kan upphov till gränsöverskridandesom ge
effekter främst för räddningstjänst- och miljöskydds-inom ramen
lagstiftningen lagstiftningen brandfarliga och explosivasamt om

Även arbetsmiljölagstiftningen får indirekt betydelse frågaivaror.
förebyggande åtgärder industriolyckor kan upphovmotom som ge

till gränsöverskridande effekter. Lagstiftningen kemiska produk-om
ocksåhar betydelse sammanhanget.iter

förändringMed den räddningstjänstlagen43 § 1986:1102av
utredningen föreslagit regleringen till konventionenssom anpassas

krav. heltäckande kommer föreligga för ellerEtt ägarenattansvar
innehavaren verksamheter omfattar hantering farligaav som av

vidta de åtgärder behövs för förebygga olycks-ämnen att attsom
händelser och hindra eller begränsa skador. direktaDetatt ansvaret

företagsledningenkommer eller platschefen vid verk-utövasatt av en
samhet. Skyldigheten hur farligaden verksamheten kanvisaatt ge-
nomföras säkert behandlas framlängre kapitlet.på isättett

Ägaren eller innehavaren sådan anläggning i 43 §av en som avses
räddningstjänstlagen ska enligt b räddningstjänst-1986:1102 66 §
förordningen analysera riskerna för sådana olyckshän-1986:1107
delser vid anläggningen skulle kunna medföra skador på män-som
niskor eller miljön. Enligt räddningstjänstförordningen skai 66 Sc
han, sådana kemiska eller beredningar kemiska produk-ämnenom

vid olyckshändelse kan orsaka allvarliga skadorter på män-som en
niskor eller miljön hanteras vid anläggningen, informera den kom-i

där anläggningen belägen olika avseenden, bl.a. vilkaiärmun om
säkerhetsrutiner och säkerhetssystem finns vid anläggningen ochsom
de åtgärder vidtagits för förebygga olyckshändelseri övrigt attsom

vilka åtgärder vidtagits för lindra följderna olycks-samt attsom av en
händelse. Motsvarande föreskrifter riskanalys och informationom
finns bl.a. för miljöskydds- och arbetsmiljölagstiftningeninom ramen

lagstiftningen brandfarliga och explosiva kravDe påsamt om varor.
åtgärder fråga förebyggande industriolyckor ställsi iom av som
konventionen kommer sålunda tillgodoses för deninomatt ramen
svenska lagstiftningen.
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Beslut lokaliseringom

Enligt artikel industriolyckskonventionen ska upphovsparteni7
efter riktlinjer för lokalisering farliga verksam-sträva att anta av nya

heter och för reglering betydelsefulla ändringar redanav som avser
existerande farliga verksamheter. Syfte risken förminimeraär att
befolkningen och samtliga berörda miljö. Departers utsatta parterna
ska eftersträva antagandet riktlinjer för ändamålsenligenav sam-

områden kunna förhällsutveckling skullei utsättas gränsöver-som
skridande effekter industriolycka orsakas farlig verk-av en som av

riskernasamhet, bör vid utarbetandetså minimeras. Parternaatt
beaktaoch upprättandet riktlinjerna bl.a. resultaten risk-av av

analysen utvärderingen enligtoch Bilaga konventionen.V i
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser1987:10 plan-om

läggning mark och byggande. kap. finnsI 2 PBLvatten samtav om
bestämmelser allmänna ska beaktas vid planlägg-intressenom som

och vid lokalisering bebyggelse. Enligt kap.ning ska2 1 § PBLav
förmark- och vattenområden användas det eller de ändamål för vilka

områdena lämpade med hänsyn till beskaffenhet och lägeär mest
föreliggande behov. planläggningenVid och ärenden bygg-isamt om

lov och förhandsbesked ska lagen hushållning med1987:12 om
naturresurslagen tillämpas Bebyggelsen2 §.naturresurser m.m.

ska enligt kap. lokaliseras till mark lämpad för2 3 S PBL ärsom
medändamålet hänsyn till bl.a. de boendes och hälsa.övrigas Inom

områden med sammanhållen bebyggelse ska bebyggelsemiljön ut-
formas med hänsyn till behovet skydd uppkomst och sprid-motav, brand trafikolyckor och andra olyckshändelserning 4samt motav

i S 1 p--
Naturresurslagen grund för frågoravgöraattger en gemensam

konkurrerande anspråk mark och Företräde ska enligtpå vattenom
kap. sådan användning medför från allmän2 §1 ges som en syn-

punkt god hushållning. Enligt kap. naturresurslagen ska§5 1 en
ansökan tillstånd innehålla miljökonsekvensbeskrivning.om en

ska möjliggöra samlad bedömning planeradDenna en av en
anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan miljön, hälsanpå
och hushållningen med Mark- och3 §. vattenområ-naturresurser
den särskilt lämpliga för anläggningar för industriellärsom pro-
duktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer,
Vattenförsörjning eller avfallshantering ska enligt kap.2 8 §
naturresurslagen långt möjligt skyddas åtgärderså påtag-mot som
ligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet sådana anlägg-av

Vidare ska områden riksintresse för anläggningarningar. ärsom av
skyddas åtgärder kan påtagligt försvåra tillkomsten ellermot som
utnyttjandet anläggningarna.av

Plan- och bygglagen och naturresurslagen det möjligt förgör myn-
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krav frågadigheterna ställa långtgående lokalisering ochiatt om
markanvändning. kompletteras bestämmelsernaDessa iav
miljöskyddslagstiftningen och vattenlagen räddningstjänst-samt
lagstiftningens regler riskanalys information.det gäller och Dennär

lagstiftningen täcker således vad fordras konvention-svenska isom
artikel fråga riktlinjer för lokalisering, för betydelsefulla7 iens om

och för ändamålsenlig samhällsutveckling områdenändringar i som
för effekterkan gränsöverskridande industriolyckautsättas enav

orsakas farlig verksamhet.som av

Räddningstjänstberedskap

Enligt artikel industriolyckskonventionen ska vidta lämp-8 i parterna
för vidmakthålla ändamålsenlig beredskap ochliga åtgärder sä-att
beredskapsåtgärder för begränsakerställa vidtas gränsöver-attatt

säkerställaeffekter industriolyckor. Upphovsparten skaskridande av
för och utanför aktuella verksam-planer utarbetas insatser inomatt

för genomföraheter. Företagsledningar har insatserattett ansvar
utarbetandet pla-omedelbart verksamhetsområde. Vidsittinom av

och utvärde-ska hänsyn till de slutsatser analysentas somnerna
förden farliga verksamheten lett till. Upphovsparten skaringen av

planer förse med de uppgifter den för-utarbetande övriga parterav
medfogar ska till planernaParterna stämmer överensöver. attse

planervarandra och där det lämpligt utarbetaär gemensamma--
utanför verksamheterna. Planerna bör revideras regelbundet. De

beskrivs utförligt Bilaga tillberedskapsåtgärder i VIIsom avses
konventionen.

den svenska lagstiftningen behandlas dessa frågor inomI ramen
enligtför räddningstjänstlagstiftningen. Med räddningstjänst avses

de räddningsinsatserräddningstjänstlagen2 § 1986:1102 sta-som
eller för olyckshändelser ochkommunerna ska vid över-ten svara

hängande fara för olyckshändelser för hindra och begränsa ska-att
gäller hälso-dor människor eller egendom eller miljön.på i Lagen inte

och sjukvård.
Räddningstjänsten ska enligt räddningstjänstlagen planeras4 S

och räddningsinsatserna kan påbörjas god-organiseras så inomatt
tagbar tid och genomföras effektivt deochKommunernasätt.ett
statliga myndigheter för verksamhet enligt rädd-som svarar
ningstjänstlagen ska samarbeta med varandra och med andra som
berörs verksamheten 5 §.av

kommun ska enligt räddningstjänstlagen förVarje §6 svara
räddningstjänsten kommunen och förska enligtinom §7 attsvara
åtgärder vidtas kommunen bränder skador följdoch tillinom så att

bränder förebyggs. också främjaska olycks-Kommunenav annan
och skadeförebyggande verksamhet kommunen. Enligt ska8i S
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kommunerna till möjligheterna varandrasutnyttjata attvara resur-
för räddningstjänsten för förebyggande verksamhetoch enligt 7ser

kommun ska det enligt finnas räddningstjänst-För varje 21 S en
plan ska innehålla bl.a. uppgifter räddningskårens organi-som om

drag.sation i stora
Ägare eller innehavare byggnader eller andra anläggningar skaav

enligt räddningstjänstlagen skälig omfattning hålla41 S i utrustning
för och försläckning brand livräddning vid brand ellerav annan
olyckshändelse och vidta de åtgärder behövs föri övrigt jattsom
förebygga brand och för hindra eller begränsa skador till följd jatt av
brand. Vid anläggning, där verksamheten innebär fara för att ien en

skadorolyckshändelse ska orsaka allvarliga människor ellerpå i
jmiljön, enligt räddningstjänstlagen anläggningens eller43 Sär ägare

innehavare skyldig skälig omfattning hålla eller bekosta bered-iatt
personal vidta erforderligaskap med och egendom och i övrigt åt-

gärder för hindra eller begränsa sådana skador. Bestämmelseratt om
informationriskanalys och fråga anläggningari i 43 Som som avses .

räddningstjänstlagen finns b-c räddningstjänstförordningen66 SSi
1986:1107.

ibestämmelserna räddningstjänstlagenUtredningen allti iatt lanser
iväsentligt uppfyller kraven konventionen. behov komplette-i Det av

föreligger tillgodoses den ändringring 43 Sgenomsom av
föreslagit tidigareräddningstjänstlagen utredningen detta ka-isom

paragraf har utredningen beak-pitel. Vid dennaöversynen ävenav
bestämmelserna direktivförslagi COMAH.EU:stat

Utredningen föreslåri det här sammanhanget räddningstjänst-att
förordningen kompletteras med krav enlighet medprecisa imera
konventionens bestämmelser, t.ex. om

underrättar varandra planer för räddning-sinaI-Iur parternaD om
smsatser;, Säkerställandet laner för räddningsinsatser verksam-inomattD av
heter utarbetas och ämpas;

planerna innefattar lämpliga räddningstjänståtgärderAtt ochD an-
fördra åtgärder förebygga och gränsöverskridandeminimeraatt

effekter;
för förse berörda med tillgängligaFormerna övrigaatt parterD upp-

gifter;
j

Säkerställandet planen för räddninginsatser utanför anlägg- fattD av
tillämpas;utarbetas ochningar

,planerna innefattar åtgärder ska vidtas för förebyggaAtt 3attD som
och gränsöverskridande effekter;minimera
Säkerställande tillhänsyn de slutsatser analysenatt tasD av som
och utvärderingen lett till;
Behovet försöka till planerna medstämmer överensatt attD av se
varandra;
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förplaner räddningsinsatserUpprättandet utan-gemensammaEl av
ochanläggningar;för

för räddningsinsatser ska revideras.planerAttü

kommunala räddningstjänstplaner-finns för närvarande deSverigeI
räddningstjänsfrå-mycket övergripande behandlarendastna, som

tekniskt utformade insatsplanernakommunen. mycketDeigorna
syftenaför personalen under självahjälpmedel insatsen. Ettär ett av

med till ståndochmed konventionen COMAH är att meren--
och verk-för säkerhet och skydd verksamhetenheltäckande plan i

Med plansamhetens någotomgivningar. närmast motsva-somavses
finns för kärntekniska anläggningar.beredskapsplanden somrar

utarbeta planer för rädd-föreslår kommunen skaUtredningen att
faller förför de verksamheter 43 §inomningsinsatser som ramen
behandla alla beredskapsåt-räddningstjänstlagen. planer skaDessa

praktiskamed anledning verksamheten.gärder behövs Avsom av
överblick behövs ska planernaskäl och för den åt-att avsege som

verksamheternasoch utanför de berördagärder både områ-inom
den.

bästska ha för planenkommunernaAtt över-stämmeransvaret
innebär bered-systematik.med räddningstjänstlagens Det attens

räddnings-underordnad kommunensverksamhetskapen inom ären
räddnings-ledningshänseende underställdoch vid itjänst insats ären

naturligtvisPlanerna börkommunal räddningstjänst.ledaren i utar-
verk-och densamarbete mellan kommunenbetas i utövarnära som

skamaterialet hanplanen delsamheten. denneFör utgör somaven
verk-övergripande säkerhetskravenför de påvisapresentera att att

verksamheten skasamheten tillgodosedda. iDen utövarär en-som
för denna pla-förslag för kostnadernalighet med utredningens svara
kompletterasför räddningsinsatser bör kunnaplanernering. Dessa

vid behovmed tekniska insatsplaner uppdateras i samver-sommera
räddningstjänsten.mellan företagsledningen och den kommunalakan

förgränsöverskridande frågorna beredskap och insatserDe om
medvid olyckor behandlas det praktiska samarbetet Sverigesi grann-

räddningstjänst.ramartaletför det nordiskainomstater ramen om
längreaktuella konventionen emellertid vissagår iDen avseen-nu

närvarande regle-således förden. Samspelet mellan inteärparterna
fråganUtredningen föreslårdet nordiska ramavtalet.i attrat om

enligt ramavtalet.ska samarbetetsamspelet inomövervägas även

Information till och deltagande allmänhetenav

informa-säkerställaEnligt konventionens artikel ska9 attparterna
påverkas industri-allmänheten de områden kantion i enges som av

finnerfarlig verksamhet kanalerolycka vid parternagenom somen



270 Olyckor med kemikalier

lämpliga. Detaljerade krav informationen finnspå Bilagai VIII. Den
berörda allmänheten ska möjligt och lämpligtsånär är upphovs-av

tillfälle delta deni verksamhetenprövning kanparten attges av som
aktuell. Upphovsparten ska säkerställa denvara att utsatta partens

allmänhet möjligheter. Fysiska eller juridiskages samma personer
påverkas eller kan komma påverkas skadligt de gränsö-attsom av

verskridande effekterna industriolycka ska möjlighetav en attges
använda lämpliga administrativa och rättsliga förfaranden motsva-
rande dem finns för det landetisom personer egna

svensk lagstiftningInom aktiv informationsgivning till allmän-är
heten vad allmänheten ska händelsei olyckagöra inteom av en
uttryckligen reglerad. Möjligheter för allmänheten påverka pla-att

eller utformningenneringen beredskapeni övrigt finns hellerinteav
svensk lagstiftning.i Förändringar fordras därför för tillgodoseatt

konventionens krav. fråga införaDet lagreglerär attom nya om
information till allmänheten och för behandlingett nytt system av
beredskapsåtgärderna vid eller omkring farliga verksamheter.

det gäller informationNär till allmänheten, finns det i 22 §
räddningstjänstlagen skyldighet1986:1102 för kommunenen att
upplysa allmänheten vad räddningstjänstplanen innehållerom om

och information till allmänhetenvarning vid allvarliga olyckshän-
delser. Utredningen föreslår denna bestämmelse förs tillöveratt en

paragraf information till allmänheten och kompletteras medny om
skyldighet också till allmänheten de områdeniatt atten se som-

kan komma påverkas olycka sådan verksamhetiatt av en en som
räddningstjänstlagen fåri 43 S den ytterligare informationavses -

behövs för de berörda vid olyckshändelse ska kunna vidtaattsom en
nödvändiga skyddsåtgärder. möjlighet förDen närvarandesom an-

finnas för tillsynsmyndighet förelägga anläggningens inne-ses atten
havare enligt räddningstjänstlagen43 S informera allmänhetenatt
kan uppfyllainte det behov föreligger generellt sä-attanses som av
kerställa allmänheten får information olyckshändelseinnanatt en
har inträffat.

Utredningen föreslår bestämmelse informationsskyldighetatt en om
skyddsåtgärder införs räddningstjänstlagen.iom

Allmänheten ska enligt konventionen kunna del planen förta av
räddningsinsatser och information beredskapsåtgärdernaannan om
vid verksamhet tillfälle framföra synpunkter dessa.påsamten att

rättighetDenna ska enbart allmänheteninte den kommun däriavse
verksamheten bedrivs också andra berörda grannkommuniutan en
eller land.i Detta med vad redan gäl-överensstämmerett annat som
ler andra industrialiseradei länder.

Utredningen föreslår regler möjliggör sådant deltagandeatt ettsom
ska införas. vilketFrågan förfarande ska användasär försom att
alla berörda också ska möjligheter överklaga beslutet be-att om
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överklagaMöjlighetenverksamheten.den farligavidredskapen att
denockså gällakrav, naturligtviskonventionensuppfyllaförska, att

där verksamhetentill dengrannkommunallmänhetenberörda i en
land.och iutövas ett annat

ochmiljökonsekvensbeskrivningarförmedSambandet systemet
fram-uppenbart.miljöskyddslagenenligt Dettillståndsprövningen är

förebyggandefrågakraven åt-nödvändigtdärför istår att omsom
beredskapsåtgärderochför räddningsinsatser övrigaplanengärder,
miljökonsekvens-medsamordnasföreslagitutredningensom

vilkatillståndsprövningenoch avgörandet i öv-beskrivningen om
Tillstånds-verksamheten.förska gällamiljöskyddskravriga som
kraventillgodosekan påförfarandeoffentligtprövningen är ett som

ocksåFöretagsledningen hardeltagande.inflytande ochallmänhetens
tillfram förslagläggaroll dennanaturlig prövningi attgenomen

lösas.åtgärder ska Om prövningenaktuella kravende påhur nu
miljöskyddsprövningenochmiljökonsekvensbeskrivningentillknyts

blideltagandeallmänhetenskravkonventionens påkommer att upp-
fyllda.

insatsplanerna.förtillämpasskaförfarandevilketFrågan är som
enkeltändrasbehövakan påinsatsplaner,Utformningen ettsomav

special-tillämpningenfrågaoch smidigt utgörsätt, avomen
verk-berördadenbåderäddningstjänstlagen inomlagstiftningen i

Insatsplanernaräddningstjänsten.kommunaladenochsamheten i
Tillsynenändrasbör kunna successivt. överhjälpmedelär ett som

räddningstjänstlag-medenlighetaktuella skerplanerdessa iäratt
kom-räddningstjänsteninnebär ibestämmelser.stiftningens Det att

insatsplanerna.skafortsättningeni upprättaävenmunerna
gäller enligtinformationsgivningenkrav ipå preciseringarDe som

förord-tillgodosesbör kunnatill konventionenBilaga VII genom
utfärdar.myndigheterföreskrifterellerning som

industriolyckorförAlarmeringssystcm

finnsdetartikel tillska enligt konventionens 10Parterna att sam-se
lämp-industriolyckorför påalarmeringssystemordnade och effektiva

desäkerställaskaUpphovspartenliga nivåer. utsatta parternaatt
alarmerings-lämpligaomedelbart underrättas nivåerpå genom

Bilagafinnsalarmeringen IXbestämmelser iNärmaresystemen. om
säkerställaska vidareBerörda insatsertill konventionen. attparter
utsträckning med hän-och lämpliggenomförs möjligt iså snart som

enligt de planeromständigheternatill upprättats.somsyn
för rädd-myndigheteroch de statligaKommunerna som svarar

finnstill deträddningstjänstlagenska enligt §30ningstjänst attse
Vid utsläppräddningsorganen.för alarmeringanordningar avav

skaanläggninggiftiga från i 43 §eller skadliga ämnen avsessomen
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anläggningens innehavare underrätta länsstyrelsen, polismyndigheten
och räddningskåren, utsläppet påkallar särskilda åtgärder tillom
skydd för allmänheten Underrättelse ska38 S. också lämnas, om
det föreligger överhängande fara för sådant utsläpp.ett

Enligt ska den upptäcker39 S eller fårpå känne-sättannatsom
dom brand eller olyckshändelse innebär fara förom en om en som

liv eller allvarlig förnågons risk hälsa eller förnågons miljön, om
det möjligt, dem fara och vid behovi tillkallaär hjälp.ärvarna som

ska gälla den får kännedomDetsamma det föreliggerattsom om en
överhängande fara för sådan brand eller olycksändelse. Omen en
olyckshändelse, kan orsaka allvarliga skador på människor el-som
ler miljön, inträffari vid sådan anläggning i 43 Sen som avses
räddningstjänstlagen eller överhängande fara för sådan olycks-om en
händelse förelegat, ska enligt räddningstjänstförordningen66 Sc

anläggningens1986:1107 eller innehavare omgående infor-ägare
den kommun där anläggningen belägen och Räddningsver-ärmera

ket. Räddningsverket ska omgående informera regeringen så-om
dana olyckshändelser eller befarade olyckshändelser.

framgått konventionensSom krav alarmeringssystempå tillgo-är
dosedda räddningstjänstlagstiftningen. deti gäller fråganNär om
alarmering till de nordiska behandlasöver gränser grannstaterna,

Ävendenna för det nordiskainom ramavtalet. inomramen ramen
för den frivilliga tillämpningen den aktuella konventionen harav nu
konsultationsmöten hållits. Syftet har utvecklavarit medatt systemen
lämpliga förfaranden vid alarmering formella kra-Deöver gränser.

samverkan detta avseendepå samverkan medi ansvarigaven -
räddningstjänstmyndigheter hari tillgodo-grannstaterna ansetts-
sedda bestämmelsen räddningstjänstlagen kommu-i S5 attgenom

och de statliga myndigheterna för verksamhetnerna som svarar en-
ligt lagen ska samarbeta med varandra och med andra berörssom av
verksamheten. Bestämmelsen bör uppfattas tillämpliginte som en-
dast samarbete landet.på inom

Utredningen det räddningstjänstlagen skai 30 S klarläg-attanser
det föreligger skyldighet för räddningsorganatt görgas etten som

räddningsinsats omedelbart underrätta berörd myndighet iatten ett
land Skyldigheten skaSverige. gälla effekternaänannat om av en

olyckshändelse påkallar särskilda åtgärder till skydd för allmänhe-
eller miljön det andra landet.i tillgodose deFör detalje-ten att mer

rade kraven konventionens Bilaga böri lämpliga åtgärderIX vidtas
för detinom nordiska ramavtalet.ramen

Skyldigheten enlighet med utarbetade planer vidtai åtgärderatt
vid industriolycka eller omedelbart hot sådan elleretten attom en

räddningsinsatser följer, framgår undergöra nästatextensom av
rubrik, räddningstjänstlagens bestämmelser.av
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Insatser

ska enligt artikel industriolyckskonventionen säker-Parterna 11 i
ställa ändamålsenliga räddningstjänstinsatser vidtas vidatt snarast

industriolycka eller vid omedelbart hot sådan. De mesten om en
effektiva metoderna effekternabegränsa ska användas. Vidatt en
olycka medför eller kan komma medföra gränsöverskridandeattsom
effekter ska säkerställa behovet åtgärder sånär ärparterna att av
lämpligt bedöms företrädare för de båda länderna.gemensamt av

berörda ska vidare enligt konventionen efterDe strävaparterna att
samordna sina insatser.

Enligt tredje stycket räddningstjänstlagen föreligger endast2 §
skyldighet för eller kommunen räddningsinsatsgörastaten att en

det med hänsyn till behovet snabbt ingripande, det hotadeettom av
vikt, kostnaderna för och omständigheternaintressets insatsen i öv-

påkallat eller kommunen förrigt insatsen.är att staten svarar
Räddningstjänsten ska enligt planeras och4 § organiseras så att
räddningsinsatserna kan godtagbar tid ochpåörjas inom genom-
föras effektivt och de statliga myndigheterpå Kommunernasätt.ett

för verksamhet enligt räddningstjänstlagen skasom svarar samar-
beta med varandra och med andra berörs verksamhetensom av

S-5
räddningstjänstlagen följer kommun förAv ska6 § varjeatt svara

räddningstjänsten kommunen, det fråga statliginom inte ärom om
räddningstjänst. kommun ska det enligt räddningstjänst-9I varje §

finnas räddningskår.lagen Räddningskåren ska de räddning-göraen
kommunen har för det vidsinsatser 12 S. Omansvaretsom en

anläggning kommunen har särskild enhet förinom organiserats en
räddningsinsatser vid fåranläggningen, kommunen enligt 13 §
räddningstjänstlagen träffa avtal med eller innehavarenägaren av
anläggningen enheten ska räddningsstyrkaingå iattom som en
räddningskåren. sådan enhets räddningsinsatserEn är att anse som
kommunal räddningstjänst också deninsatserna inomnär görs egna
anläggningen.

Bestämmelserna räddningstjänstlagen får uppfylla de kravi anses
ställs konventionen. föreligger således skyldigheti Det attsom en

händelse industriolyckor eller överhängande fara föringripa i av
sådana olyckor med effektiva förutsätts också lagstift-insatser. Det i

samverkan skeska erforderlig utsträckning.ningen i Någon in-att
skränkning till enbart samverkan förutsättslandet lagen.inom inte i

underlätta samverkan riksgränserna har det nordiskaFör överatt
ramavtalet undanröjt alla formella förhinder sådan samverkan. Inom

för detta avtal utvecklas för underlättasuccessivt systemen attramen
samordnade lagstiftningsåtgärd behövs alltsåinsatser. Någon inte.
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Ömsesidigt bistånd

behöver biståndOm händelse industriolycka,i får denparten av en
enligt artikel konventionen begära sådant12 i bistånd andraav par-

till vilken begäran biståndDen riktar till skasigter. part en om ome-
delbart fatta beslut informeraoch den begärande denett parten om
har möjlighet det begärda biståndet omfattningenatt samtge ange

villkorenoch för biståndet. kommerOm inte överensparternaav
ska bistånd enlighet med bestämmelser finnsi iannat,om ges som

Bilaga till konventionen.X
dessa bestämmelser följerAv den begärande ansvarigäratt parten

för den övergripande ledningen, kontrollen, samordningen och över-
vakningen biståndet. Bistånd ska tillhandahållas den begär-påav
ande bekostnad. begärande ska alltDen på sättpartens parten an-

för den biståendesig hand-stränga att parten samtge personer som
lar dennas de privilegier, den ellerpå deimmunitetvägnar resurser

behövs för snabbt genomförande biståndsuppgifterna.ettsom av
begärande ska behövaDen medborgareinte sina ellerparten ge egna

hos fast bosatta utländskasig de privilegier och den immu-personer
begärande skanitet underlätta förDen anmäldpartensom avses.

biståndspersonal och egendom, skautrustning användas isamt som
biståndssyfte, komma till, och lämna dessin vistas i territorium.att

bilagan följerAv vidare den begärande det gällernäratt parten
handlingar direkt följd det biståndet ska hållagivnautgörsom en av
den biståndsgivande eller de handlar desspåparten personer som

skadeslösa kompensera dem för dödsfall eller skadavägnar påsamt
eller egendomutrustning används för biståndet. Denannan som

begärande ska för handläggningen yrkanden frånparten ansvara av
tredje den biträdande eller de handlarpart mot parten personer som

dennaspå vägnar.
får enligt bilagans bestämmelserVarje begära bistånd för lä-part

karvård eller tillfällig flyttning inom territoriumpartsen annan av
råkat för olycka.utpersoner som en

Bestämmelserna industriolyckskonventionen bistånds-i om
hög grad detgivningen gälleri andra motsvarandeimotsvarar som

internationella överenskommelser, främst konventionen biståndom
händelse kärnteknisk olycka eller nödlägei med radioak-ettav en

den s.k. biståndskonventionen.tiva åtgärderDe for-ämnen som
dras för svensk ratifikation industriolyckskonventionen haren av
behandlats i propositionen med anledning199091:18O Sverigesav
tillträde till internationella överenskommelser räddningstjänst.tre om

SÖöverenskommelsernaDe biståndskonventionen 1992:81,årtre
avtalet mellan Danmark, Finland, ochNorge Sverige samarbeteom

territorialgränserna syfte vid olyckshändelser hindraiöver elleratt
begränsa skador människor eller egendom eller miljönpå det s.k.i
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SÖ och den internationella konventionenramavtalet 1991:51 om
föroreningför, vid och samarbete vid oljaberedskap insatser genom

SÖOPRC-konventionen 1992:16.
för ledningen räddning-begärande förutsättsDen parten svara av

får själv-sitt territorium. Dettasinsatserna inom eget anses vara en
med hänsyn till de långtgå-grundläggandeklar princip, inte minst

räddningsledare har till förfogande.befogenheterende sittsom en
bestämmelserna för svensköverensstämmelse medocksåstår iDetta

svenskträddningstjänstlagen. räddningstjänstdel territo-För inomi
leder ledningenfinns alltid räddningsledare Attinsatsen.rium somen

förden begärandeför garantiinsatsen utgörär attpartens ansvar en
lagstift-gällande nationellagenomförs enlighet med deniinsatsen

användningenbiträdandeden inteningen. Om överensärparten om
bistånds-finns det alltid möjlighet avbrytadess attresurser,av

givningen.
huvudregeln industri-Kostnaderna för biståndet ska enligt i

begärande kanbetalas denolyckskonventionen Parternaparten.av
bilagan till konventionenkommanaturligtvis Iöverens annat.om

helst får frånden biträdandepåpekas avstånär attpartenatt som
nedsättning skaför kostnaderna. Sådaneller delvishelt ersättning

efterbeslutasenligt utredningens prövningregeringenmening avav
särskilda fallet.omständigheterna deti

infördesbiståndskonventionentillgodose kraven immu-iFör att
biståndsgivande ställerpersonaloch privilegier förnitet partsom en

försoch egendomförfogande i Sverige.till inutrustningsamt som
förregler ska införas denmotsvarandeUtredningen föreslår att nu

framgårdetta innebärInnebördenaktuella konventionen. när-av
enkel lösningsid.199091:18O 22-24. En göraär attmare av prop.

och privilegiertillägg till lagen 1976:661 immunitet i6 Sett om
börbiståndskonventionenfall. vid tillämpningenLiksomvissa av

för svensk personalkrävasoch privilegiermotsvarande immunitet
ochländer. Reglergenomför andraden immunitetiinsatsernär om

räddningsinsatstillämpas deltagareprivilegier ska på iinte ärsom
medborgare eller har hemvistsvensk Sverige.i

skadeståndsskyldig-föreskriverRäddningstjänstlagen i 66 § om
saknar hem-utländsk fysisk eller juridiskhet att person somom en

begäranhär landet medverkar räddningsinsats i Sverige påivist i en
statlig myndighet, skakommun eller iregeringen, statenenenav

uppkommerskadaför den utländska istället ersätta sompersonen
utländskaoch för vilken denmed räddningsinsatsensamband per-

svensk lag.skadeståndsskyldig enligtskulle ha varitsonen annars
juridiskutländsk fysisk ellerskaStaten ersättaäven person, somen

för räk-och handlar biståndsgivarenssaknar hemvist i Sverige som
eller materialpersonskada och skadaför på utrustningning, som

skadan har uppkommitvid biståndsgivningen, Sverigeianvänts om
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samband med räddningsinsatsen.i Enligt får67 S med vissstaten
begränsning kräva tillbaka har betalatsersättning, enligt 66som

den har vållat skadan uppsåtligen eller vårdslös-av som genom grov
het. Industriolyckskonventionens krav får tillgodoseddaanses ge-

Ävendessa bestämmelser räddningstjänstlagen.inom om
konventionen innehåller bestämmelserinte återkrav vid uppsåtom
och vårdslöshet, kan det enligt utredningens mening integrov anses
strida konventionen ställer sådant krav. får bliDettamot att staten

fråga mellan de berörda liksom åtagandet konventionenistaternaen
samarbeta syfte underlätta biläggandeti rättsliganära för-att att av

faranden och yrkanden skulle kunna bli följden bistånds-som av
verksamheten.

Hälso- och sjukvårdens roll dessa sammanhangi regleras lageni
för1994:693 kommuner, landsting och kyrkliga kommu-rättom

lämna internationell katastrofhjälp och humanitärtatt annatner
bistånd. får lämna sådantDessa bistånd direkt till landett annat
eller internationell hjälporganisation. Biståndet kan läm-genom en

det där inträffar katastrof eller på något sättnas om annaten upp-
nödsituation. fårstår formDet i kanutrustningen ges av som avva-

Medel får för iordningställande ochavsättasras. transport ut-av
landstingskommuner,rustningen. Kommuner, församlingar eller kyrk-

liga samfälligheter får också tillhandahålla och för ersättningsvara
till personal behövs för ska kunna bruk.utrustningen iattsom tas

Enligt hälso- och sjukvårdslagen4 finnsS det skyldighet fören
sjukvårdshuvudman erbjudavarje tillfälligt vistasatt personer, som
huvudmannens områdeinom bosatta där, akut vård iutan att vara

behov. framhållsmån Som saknas deti propositionen skälav att
med anledning överenskommelserna bistånd vid olyckshän-av om
delser därutöver föreskriva skyldighet eller behörighetnågon för
sjukvårdshuvudmännen bistå med sjukvårdsresurser sambandiatt
med räddningsarbete. behov sjukvårdsresurserOm uppstår iav ett
konkret fall, får den bedömerregeringen, bistånd bör läm-attom

tillräckliga kan ställas till förfogande.pröva Någonnas, om resurser
lagstiftningsåtgärd behövs således inte.

Forskning och utveckling

konventionens artikelI finns allmänna bestämmelser14 om samar-
Åtagandenabete fråga forskningi och utveckling. och formernaom

för detta samarbete får bestämmas sedvanligtpå sättparternaav
för konventionen.inom ramen

Utbyte information och teknologiav

Artikeln konventionen15 i och Bilaga innehåller bestämmelserIX
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uppfyllaskommerställsinformationsutbyte. kravDe attsomom
sak gäl-samarbete.löpandeför konventionens Sammainom ramen

denna be-framhållaUtredningen villteknologi.ler utbytet attav
för de central- ochbetydelsepraktiskstämmelse har minstintestor

försvenskaländerna. inomösteuropeiska insatsernaDe görs ramen
mellanför samarbetenormala formerbidragssystem ochbefintliga

åtgärd dettasärskildandra länder.och iNågonSverige samman-
uppfyllas.ska kunnakravför konventionenshang fordras inte att

behovetsammanhangbetydelse dettaharfråga i ärEn attavsom
långtsamla erfarenheteroch tillbud såinträffade olyckorfrån som

fallslag ellerolyckorförhindrar flera i varjemöjligt görsammaav
tillfäl-Vid fleratidigare.blir likakonsekvenserna inte storaatt som

inträffadeuppgifter tidigaretilltillgånghar detlen sigvisat att om
därförArbetevärde. inomskulle ha pågårolyckor varit stortav
arbetemotsvarandesamarbete med inomför konventionen -iramen

med erfarenhe-internationell databasmedochOECD EU att en-
ter.

det finnsdet viktigtuppfattningutredningensEnligt är ettatt
informatio-säkerställakunskapsunderlag.tillförligtligt För attatt

införas skyldig-änstlagenräddningstjtillgänglig bör detblir i ennen
myndighettillverksamheterdriverhet för dem att rappor-ensom

dessa harde erfarenhetertillbud gjortolyckshändelser och samttera
det härSärskild betydelse harhändelsen.samband med ii samman-

nödvändig.utredningentillbudsrapporteringdenhanget ansersom
dri-finnas för denskyldighet skaföreslårUtredningen att somen

farliga elleromfattar hanteringverksamhet ämnenavsomver en
far-lagen 1982:821sådana i transporttransport om avavsessom

Skyl-och tillbud.olyckormyndighettillgodsligt rapporteraatt en
regleras bådeförslagutredningensska enligtdigheten att rapportera

farligt gods.lagenräddningstjänstlagen och ii transport avom

kontaktställenmyndigheterBehöriga -
ellerartikel konventionenenligtska i upprätta17Varje utse enpart

ändamål.för denna konventionsmyndigheterflera behörigaeller
kontaktställe förellerVidare ska varje upprätta motta-ettpart utse

uppgiftkontaktställe medindustriolyckor ochlarmgande ettomav
bör helstömsesidigt bistånd.frågorbesked Deti ettvaraatt omge

kontaktstället ellertillskakontaktställe;och Varje attpart sesamma
alltidindustriolyckorföralarmeringssystemetkontaktställena och

detillskyldighetenbörtillgängliga. ingå i ävenDetär attatt myn-se
framställningarochuppgifthar tilldigheter ta emotatt omavgesom

tillgängliga.alltidbistånd är
ellerkommunräddningstjänstlagen fårEnligt regeringen,65 § en

utsträck-denför räddningstjänstmyndighet istatlig svararsomen
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följer överenskommelserning Sverige medingått Dan-som av som
mark, Finland, Island eller begära bistånd frånNorge eller lämna
bistånd till utländska myndigheter vid räddningsinsatser. andra fallI
får eller den myndighetregeringen bestämmer begäraregeringen el-
ler lämna internationellt bistånd vid räddningsinsatser enligt inter-
nationella överenskommelser Beslut fårSverige fattasingått.som av
Kustbevakningen enligt räddningstjänstförordningen66 S vid be-a

frånbistånd eller lämnande bistånd till utländskagäran om av myn-
digheter vid räddningsinsatser enligt överenskommelsen den 13 sep-
tember samarbete1983 vid bekämpning förorening Nord-om av av

olja och andra skadligasjön Bonn-överenskommel-ämnengenom
Öster-och enligt konventionen densen skydd22 1974mars om av

miljösjöns Helsingfors-konventionenmarina HELCOM.-
Endast behörig myndighet kan besluta biståndsbegäran el-en om

ler biståndsgivning. vilken utsträckning befogenhetenFrågan iär
ska delegeras från Biståndsgivning mellanregeringen. nordiska län-
der regleras ramavtalet och räddningstjänstlagen.igenom
Befogenheten har delegerats tilli myndighet65 § varje som svarar
för räddningstjänst. Industriolyckskonventionen emellertidavses
komma omfatta mycket antal länder med mycket skif-att ett stort
tande förhållanden UNECE-området.inom förefaller dennaDet mot
bakgrund lämpligast ska fatta beslut bistånds-regeringenatt om
begäran eller biståndsgivning fall tills vidare ochi varje till dess-
fasta samarbetsformer utvecklats för konventionen.inom Enramen
sådan ordning underlättar ställning ska till de ekonomiskanär tas
förutsättningarna för och de krav kaninsatserna komma attsom
ställas samband med biståndsgivningen.i Antalet utanförinsatser
Norden kommer sannolikt bli mycket få.att

Utredningen föreslår ska besluta vid begäranregeringenatt om
bistånd och vid biståndsgivning enligt industriolyckskonventionen.
Förslaget hindrar del beslut frågorinte informations-iatt t.ex.en om-
utbyte får fattas de förvaltningsmyndigheter berörda.ärav som-

kan gälla ArbetarskyddsstyrelsenDet det fråga åtgärderärom som
kan förebygga industriolyckor, Boverket lokaliseringsfrågori och
Räddningsverket det gäller räddningstjänstberedskap, informa-om

till allmänheten, alarmering ochtion insatser.
Uppgiften tillgängligt kontaktställe alltså skaatt ettvara som-

kunna olyckssituationnås för meddelandeni -ligger det närmasten
till hands lägga Räddningsverket. funktionpå sådan finnsEnatt
redan Räddningsverket. Till bildeni hör verket har till uppgiftatt att
följa utvecklingen och andra länderi Sverige det gäller olyckornär
och de fall deti aktuellt omedelbart informera regeringen.anses
Räddningsverket har också samordnande funktion för katastrof-en

utlandet.insatser i
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det kontakt-Räddningsverket skaföreslårUtredningen att vara
ska framhållas verketkonventionen fordrar.ställe iDet att egen-som
beslutsbefogenheterfårkontaktställeskap någrainte ärutan ettav

reglerasinformation. kanförmedlarsambandsorgan Frågansom
befogenhet fram-räddningstjänstförordningen. Regeringensinärmare

räddningstjänstlagen.går 65 §av

informationtillhandahållandetBegränsningar i av

konventionens bestäm-artikel inverkarEnligt konventionens 22 inte
informa-skyldigheter skyddarättigheter ochmelser på attparternas

kommersiell sekretess, inkl.personuppgifter, industriell ochtion om
för den nationellabetydelseäganderätt, frågorintellektuell samt av

information skasådan skyddaderhållersäkerheten. Den part som
konfidentiellaerhållna informationenshänsyn till den samtnaturta

ska endast användasInformationenvilka den lämnas.de villkor på
tillhandahållits.syften för vilka denför de

infördes sekretess-biståndskonventionengodkännandetVid iav
sekretessbelägga uppgiftermöjlighetlagen 1980:100 att avse-en

ärenden bistånd.förhållandenende enskilds ekonomiska Dennai om
information avseendeunderrättelser ochinfördes förmöjlighet även

lämnas enligt konventionenförhållandenenskilds ekonomiska som
kärnenergiolycka.tidig information vid enom

sekretess hossekretesslagen gällerförsta stycketEnligt kap.2 1 §
för uppgifterutrikesrepresentationenochregeringen inom som an-

bl.a.ellerförbindelser med i övrigtgår Sveriges rörstat annanannan
klartdetmellanfolkligeller inte stårorganisation, attstat upp-om

förbindel-mellanfolkligadettagiften kan Sverigesröjas störattutan
andra stycket föreskrivsskadar landet.eller Ipå sätt attannatser

utrikes-ochhos myndighetsekretess gäller regeringenänannan
det kan detför sådana uppgifter,representationen störantas attom

skadar landetmellanfolkliga förbindelser eller påSveriges sättannat
framhöll tordeuppgiften föredraganden i propsitionenSomröjs.om

det gäller uppgifterbestämmelse kunna tillämpas,denna närt.ex.
fårland, svensk personalmilitära anläggningar i ett annat somom

tillgång till då svenskt bistånd lämnas.
skyddet för enskildas personligamed hänsyn till främstSekretess

sjukvården följer enligtförhållanden hälso- och propositioneninom
vårdasskadade vid olyckakap. sekretesslagen. de på§ Om7 1 enav

föredraganden densvenskt sjukhus, omfattas de enligt givetvisett av
bestämmelsen.

finns til-detframhölls vidare inte någoni propositionenDet at
affärs- och driftförhållanden.bestämmelse enskildaslämplig

kap.skälet kompletteringFöredraganden föreslog det 8att en avav
Utredningen föreslårsekretesslagen skulle18 § göras. att motsva-en
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rande komplettering ska för tillgodose de kravgöras indu-att som
striolyckskonventionen ställer.

Övriga bestämmelser konventioneni

innehållerKonventionen huvuddsakligeni traktaträttsligaövrigt
bestämmelser. särskilda lagstiftningsåtgärderNågra behövs inte.

förslag8.2.4 till direktivEU:s

Säkerhetsansvarig

Förslaget till direktiv syftar bl.a. till speciell säkerhetsansvarigatt en
ska företag farligti gods och krav skautses transporterar attsom

för de kvalifikationer sådana säkerhetsansvariga ska ha.anges som
gälla företagKravet verksamhet omfattarär avsett att vars trans-

lastning, lossning, lagring eller kvittblivning farligt gods. Deport, av
ska enligt direktivförslaget eller flera säkerhetsansvariga förutse en
förebyggande risker samband medi sådant gods itransportav av
syfte skydda allmänheten, materiella värden och miljön. Direktiv-att
förslaget behandlas för närvarande rådet och kan beräknasi bli an-

under år 1995.taget
Tyskland finns sedanI lagstiftningår 1991 tillsättandeen om av

säkerhetsansvariga och utbildning säkerhetsansvariga före-iom av
och verksamheter. Systemet innebär korthet befattnings-itag att en

havare för frågor -felaktigt hanteradeansvarignamnges som som -
kan vålla skada eller problem för samhället. enligtDetta det tyskager

myndigheterna möjlighet ställa fysisk tillsystemet att en person an-
för brott de tillämpliga lagarna.motsvar

tyska lagstiftningenDen skiljer avseendensig i frånnågra direktiv-
förslaget. tyska lagstiftningenDen begränsar till över-ansvaret en
vakning bestämmelserna följs verksamheten.i Direktivförslagetattav

låta betydligtär vidare förde säkerhe-avsett att ansvaret attvara -
väsentliga uppgifterna utförs. Skillnaderna mellan den tyska lag-ten

stiftningen och direktivförslaget framgår följande sammanställ-av
dening olika uppgifterna för de säkerhetsansvariga.som anger

Innehållet förslag till direktivi

synpunkter1 Ge fordon skainnan föranvändas farligt godssom
köps hyrs ellerin, in utrustas;

ektera2 denIns användsutrustning vid farligttransportsom av
och kontrollera denna olämpligärattgo s utrustning inte att

använda;
Identifiera farligt3 gods före lastning kontrollera densamt att
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vid ändamålsenlig;ska användasutrustning ärtransportsom
Övervaka samlastning farligt godsregler förbjuder4 att avsom

följs;föreskriver godset lastaseller separatatt
för godset;erforderliga dokument finnsKontrollera5 att

hantering utförts rik-Kontrollera och på6 ettatt transport annan
tigt satt;

hanterar farligt gods;för utbildning personalAnsvara7 somav
ska gällaåtgärder för införa deVidta lämpli rutiner8 att somaa

allmän säkerhet, materiellaelse ycka påverkarhän som1 av o
samband med farligt gods;värden eller miljön i transport av

företagets policyoch utforma förslag tillsynpunkter9 Ge på av-
farligt gods;säkerheten vidseende transport av

inträf-avseende olyckor och incidenter10 Upprätta orter somrap
far-eller tillhörande hanteringfar samban medi transport av

införande åtgärder förutvärdera och tillseligt gods attsamt av
förhindra upprepning.en

tyska förordningenDen

Övervaka ochföreta den ansvari1 att et genom a personen, an-
efäl följer aktu-onsförare, fartygsdra etcansvariga t.ex. or

farligt gods;ella föreskrifter om
övervakningsverksamhet;skriftliga journaler sin2 Föra över

utbildning;och dessasförteckning ansvariga3 Föra över personer
eller till verksamhetenOmedelbart meddela företagaren4 ägaren

vid far-avbräck säkerhetenavvikelser vållar i transport avsom
ligt gods; och

räkenskapsår årsbe-halvår efter avslutat5 Inom upprättaett en
rättelse.

Utredningens överväganden

hanterarinnebär de flesta verksamheterDirektivförslaget att som
sådant gods kommerfarligt gods samband medi atttransporter av

Ävenomfattas. avsändare och fall köparei många transporttjänster,av
betydelsefullfår säkerhetsansvarig relativttransportslag, ioavsett en

föreskriven kompetens. säkerhetsansvarigesmed Denposition en
inriktade förebyggandeuppgifter utsträckning insatser,i påär stor

dokumenta-identifiering och kontroll förenämligen transporten,
Infö-personal hanterar farligt gods.och utbildning dention somav
godsför farligtrandet regler säkerhetsansvariga transportav om av

med kom-får minska de risker sammanhängeravsevärt attanses som
avsändare och enligtsaknas hos del att ansvaretpetens nuva-en

överfört från avsändaren tillrande alltför hög gradi ärsystem
transportören.
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den svenska lagstiftningenI brandfarliga och explosivaom varor
finns redan likartat med krav föreståndare förpå tillstånds-ett system
pliktig hantering explosiva diskussion har förtsEn inomav varor.

kemiska industrikontorSveriges Kemikontoret utbildningom en
för personal med motsvarande uppgifter den kemiskainom process-
industrin.

Utredningen föreslår det ska finnas säkerhetansvariga inomatt
företagen för farligt gods. Ledningen för företagvarjetransport av

för farligt gods eller ärytterst avsän-transportersom ansvarar av
dare och därmed kan påverka säkerheten blir skyldig tillatt attse
det finns eller flera utbildade säkerhetsansvariga företaget.inomen

företag bör det finnasFör små möjlighet anlita utomståendeatt per-
för utförande denna uppgift. förAnsvaret uppgiften blirsoner attav

Ävenutförd emellertid alltid företagsledningens. myndigheterär som
utför sådana bör omfattas kravet.transporter av

Uppgiften ska enligt utredningens beståmening övervakai att att
företagets personal följer de bestämmelser finns för verksamhe-som

den berörda personalen har nödvändig utbildning för sinaten, att
uppgifter och olyckor och tillbud säkerhets-Denatt rapporteras.

ska företagsledningenansvarige uppmärksam dengöra på måstenär
vidta säkerhetsåtgärder. säkerhetsansvarige börDen föra journal över

verksamhet.sin
Till uppgifterna hör däremot den detaljkontrollinte göraatt som

den utför lastningen, lossningen eller för. Entransportensom svarar
rambestämmelse med denna innebörd bör införas lageni trans-om

farligt gods. utformningenDen kraven börnärmareport görasav av
förordning ochi myndighetsföreskrifter. Andra krav kan tillkomma
samband medi det direktivet.EUatt antar nya

säkerhetsansvarigesDen uppgifter bör framgått omfatta självasom
lastning, lossning och lagring. Uppgiften kommertransporten samt

med andra ord täcka delar det kan ligga förinomatt av som ramen
säkerheten tillverkningsprocessen.i behövs emellertidDet ocksåt.ex.
för verksamheten dess helhet företagi inom hanterar farligasom

under företagsledningennågonämnen övervakar säkerheten,som
gällande regler följs. utredningenSom framhållit har dett.ex. att

Kemikontoretinom förekommit diskussioner utbildning förom en
sådan personal. Enligt utredningens finns detmening anledning att

utveckla dessa frågor.närmare uppgift förDet Räddningsver-är en
ket, samråd medi berörda myndigheter och andraatt över-organ

formerna för med säkerhetsansvarigaväga verksam-inomett system
heter där företagen hanterar farliga ämnen.

bör enligt utredningensDet understrykas detmening bådaiatt
fallen nödvändigt behålla företagsledningensär övergripandeatt
säkerhetsansvar. med säkerhetsansvarigaSystemet kan emellertid ut-

värdefullt komplement det praktiskagöra i säkerhetsarbetet.ett
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Seveso-direktivetNya COMAH-

Direktivförslaget innebär, utredningen redovisat, detattsom nuva-
ska direktivrande s.k. Sevesodirektivet COMAH.ersättas ett nyttav

kontroversielltFörslaget har emellertid och det harvisat sig ivara
första läsningen Europaparlamentet.ijanuari 1995 inte genomgått

emellertid rådet under delenSannolikt kommer det att antas av senare
1995årav .COMAH-direktivet kommer med all sannolikhet bety-att stor
framtiden. har redan framhållits samband meddelse i Det närasom

vägledande och UNECE-konventionenOECD:s principer gränsö-om
åtgärder utredningenverskridande effekter industriolyckor. De somav

för ratifikation konventionen får be-föreslagit möjliggöraatt en av
redovisning hu-för tillämpningentydelse COMAH. Enäven avav
fortsattavudinnehållet förslaget följer det skälet denii texten.av

bedömning kommer tillämpningenEnligt utredningens av
lagstiftning.fordra ytterligareCOMAH inte någonatt

Tillämpningsomrâde

förebygga allvarligamed direktivet enligt artikelSyftet 1ärt att
konsekvenserfarliga och begränsa olyckornasolyckor med ämnen

säkerställaAvsikten ocksåför människor och miljö. attvarauppges
mellanhela gemenskapen. skillnadskyddsnivåerhöga Eninom

knutet tilldetSevesodirektivet och COMAH inte ärär att senare
artikelstället enligtindustriella anläggningarslag i 2vissa utanav

kan tillkommafarliga finns ellertill verksamhet därvarje ämnen
tröskel-direktivet innehållerföljd olycka. Bilaga till1av ensom en

vilka direktivet blirför farliga med ellervärden i nivå överämnen
kraven ska gällanyhet direktivförslagettillämpligt. En i är attannan
gäller arbetsmil-påverkas gemenskapens krav detdet närutan att av

införandet åtgärderrådets direktivsärskilt 89391EECjön, om av
förbättringar arbetares säkerhet och hälsa arbetet.för främja iatt av

allmän tillämpning vid verksamheter därhar alltsåCOMAH en mer
omfattning förekommer och ska tillämpas vidfarliga i vissämnen

arbetsmiljölagstiftningen.sidan av
verksamhet särskild be-Definitionen artikel begreppet hari 3 av

tillämpningsområdet. Verksamhet betyder hela dettydelse för om-
kontroll och där farligaråde under företagsledningensstår äm-som

hjälp-finns. inkluderar administrationsbyggnader,Dettanen
förråd, och produktionsutrustning,utrustning, rörsystem, process-

fordon, ka-rangerbangårdar, uppställningsplatser för dockor, pirar,
del fall kandepåer eller liknande anläggningar ijer, en varasom

anlägg-flytande. från tillämpningsområdet militäraUndantagna är
ska tilläm-och militär förrådshållning. Vidare COMAH inteningar
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risker orsakas joniserandepå strålning. Transporterpas som ut-av
anför verksamheten med transportmedel eller pipeline ocksåi är
undantagna. Slutligen undantas gruvverksamhet.

Utredningen har tidigare kapitlet föreslagit räddnings-i 43 §att
tjänstlagen ändras förebyggande åtgärder och beredskapsåt-så att
gärder olyckor kommer fordras vid samtliga i COMAH-mot att
förslaget berörda verksamheterna.

lFörebyggande åtgärder beredskapinklusive vid anläggningen l

Artiklarna handlar företagsledningens skyldigheter.5-10 Före-om
tagsledningen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för förebyggaatt
allvarliga olyckor och begränsa deras följder för människan och
miljön.

Vid verksamheter där det grund blandad äganderättpå ellerav
kraven kontroll verksamheten finns företagsled-på över änmer en

ska alla företagsledningarna ha förning gemensamt attansvar reg-
lerna följs. i

Företagsledningen ska utarbeta policydokument för förebyg-ett
gande allvarliga olyckor innehåller ledningssystem ochettav som
handlingsregler. ska innefatta åtgärder bedömts nöd-Detta som vara
vändiga för företaget ska kunna begränsa konsekvenserna föratt
människan och miljön allvarliga olyckor. ska också finnasDetav en
skyldighet lämna uppgiftermyndigheterna olika slag. Före-att av
tagsledningen ska vidare kunna myndigheterna de vidtagitvisa att
alla erforderliga åtgärder.

viktig nyhet hög grad berör räddningstjänsten ocksåEn isom men
miljöskyddet hänsyn artikelenligt ska till s.k. domino-8är att tas
effekter. Myndigheterna ska således identifiera verksamheter där san-
nolikheten för allvarlig olycka ökar med hänsyn till samlokaliser-en

och de mängder farliga finns platsen.ingen på Företags-ämnen som
ledningen ska beakta detta förhållande och utbyta information, ta
hänsyn till det Säkerhetspolicy och ledningssystemi sin sitt samt sam-
verka beredskapsplaneringen informationenoch arbetet medi tilli
allmänheten.

Säkerhetsrapporter ska enligt artikel framläggas företagsled-9 av
och behandla förebyggande åtgärder och räddningstjänst-ningen

beredskap vid verksamheten. ska innehålla uppgifterDe även som ,de kan läggas till grund för bedömningar markanvänd-gör att om
ining i omgivningen.

bestämmelser fordras med anledning artiklarna iDe 5-10som av
kan införas förordning eller myndighetsföreskrifter 7inomgenom ra-

för lagstiftningen.men
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Beredskapsplaner

ställer artikelCOMAH mycket långtgåendei krav11 påmer
beredskapsplaneringen fallet Sevesodirektivet.i Företags-än som var
ledningen ska således förplan anlägg-insatser inomupprätta en

Nödvändig information ska lämnasningen. till myndigheterna så
dessa kan planlägga utanför verksamheten. Beredskapsplanernaatt

ska ha mål olyckorna kan begränsas och kontrolleras, såattsom att
effekterna och skador människor och miljönminimeras på begrän-i

ska vidare leda till räddningsinsatser skyddarDe männis-sas. som
kor och miljön från effekterna allvarliga olyckor.av

Planerna ska medföraockså relevant information kommer all-att
mänheten och berörda myndigheter till del. Målet ska tillgo-attvara
dose behovet och miljön eftersanering allvarligrestaureringav av en
olycka. Personalen vid verksamhet allmänheten skaävenen men
tillförsäkras möjlighet bidra till planläggningen. ska finnasDetatt

för och planerna tredjeprövning minst år.översynett system vartav
Bl.a. ska tekniskt kunnande beaktas vid planläggningen. Nöd-nytt
vändiga åtgärder ska vidtas det finns för tillförsäkraså att ett system

planerna kraft dröjsmål vid allvarlig olyckai ellersättsatt utan en
okontrollerad händelse kan leda till sådan.en som en
Planerna för räddningsinsatser och beredskapsåtgärderövriga

kommer med det förslag utredningen lagt fram kapitleti attsom
del underlaget för tillståndsprövningen enligt miljöskydd-vara en av

slagen. beredskap och genomförandetKravet på vidpå insatserav
olycka ska enligt utredningens förslag finnas räddningstjänst-ien

lagen. fordras vidare insatsplanering fortlöpande börDet en som
uppdateras. bestämmelser fordras med anledningDe närmare som

fråga beredskapsplanerCOMAH kan tillgodoses för-iav om genom
ordning eller myndighetsföreskrifter för räddningstjänst-inom ramen
lagstiftningen.

Lokaliseringsfrâgor

lokalisering ochFrågor markanvändning nyhet i COMAH.ärom en
Medlemsstaterna ska till riktlinjerna för deras markanvänd-attse

innefattar förebyggandet allvarliganing olyckor och begränsningav
deras konsekvenser. målet ska de regleraFör lokaliser-uppnåattav

verksamheter, genomförandetingen modifikationerav nya av av
befintliga verksamheter och villkoren för utveckling närheteniny av
befintliga anläggningar. Behovet skilja verksamheter från bo-attav
stadsområden, områden betydelsefull allmän användning och sär-av
skilt känsliga eller naturområden behovetintressanta samt attav
underlätta beredskapsplaneringen vid allvarlig olycka ska beak-en

Medlemsstaterna ska ha ändamålsenliga konsultations-tas.
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förfaranden för ändamålet och underrätta kommissionen krite-om
används. ska vid behovrier åstadkommaKommissionen rikt-som

linjer för kriterier.sådana
fråga utredningen behandlarDe gäller första handi den fy-nu

siska planeringen och milj öskyddet räddningstjänstens risk-ävenmen
hantering. utredningen tidigare framhållitSom behövs det inte några
särskilda lagstiftningsåtgärder detta sammanhang.i

Information till allmänheten

Enligt artikel ska medlemsstaterna till13 information sä-attse om
kerhetsåtgärder och lämpligt uppträdande vid olycka tillhanda-en
hålls kan beröras allvarlig olycka verksam-ipersoner som av en en
het. Sådan information ska uppdaterad ska lämnassom vara- -

fjärde Information ska också lämnas tillminst år. grannländervart
för dessa ska kunna genomföra beredskapsplanering. Allmänhe-att

ska tillgång till säkerhetsrapporten. Delar kan emellertid för-ten
klaras hemliga grund industriella eller personligapå skäl. All-av
mänheten ska delta relevanta förfaranden ochi debatter.rätt att

frågor vad uppkommer vid ratifikationDessa motsvarar som en av
industriolyckskonventionen.

inträffade olyckorRapportering störreav

Företagsledningen ska enligt artikel informera behöriga14 myndig-
heter och förse dem med information olyckan och åtgärderom som
vidtagits eller planeras. Myndigheterna ska till åtgärder vidtas,attse
samla information den allvarliga olyckan, företags-garantera attom
ledningen genomför återställningsåtgärder och rekommendera före-
byggande åtgärder. Medlemsstaterna ska informera EU-kommissio-

nen.
klart behov upplysningar inträffadeEtt olyckshän-attav om

delser och tillbud har framkommit olika sammanhang.i gällerDetta
både själva tillverkningen och vid farligt gods. Det ärtransport av
viktigt erfarenheter samlas ytterligare olyckorsåatt att av samma
slag kan undvikas eller åtgärder kan vidtas konsekvensernasåatt att
blir möjligt. finns exempel olyckorså små Det på sannoliktsom som
hade förhindraskunnat eller hade fått informa-utgången annan om

inträffade olyckor funnits.hade Utredningention har tidigare iom
kapitlet föreslagit skyldighet lämna sådana upplysningaratt atten
ska införas räddningstjänstlagen och lageni i farligttransportom av

Övrigagods. frågor sammanhänger med kanrapporteringensom
lösas förordning eller myndighetsföreskrifter förinomgenom ramen
lagstiftningen.
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Administrativa frågor m.m.

Medlemsstaterna ska enligt ombilda eller behörigaCOMAH utse
ellermyndigheter myndigheter för planering,ansvarigaärsom orga-

tillståndsgivning och tillsyn verksamheternas aktiviteter.nisation, av
kan för svensk del ske bestämmelser förordning.Detta igenom

EU-direktiv tillnärmning medlemsstaternas lagarom av om
farligt godstransport av

för tillnärmning medlemsstaternas la-EU pågårInom en process av
farligt gods. Syftet harmonisera de reglerärtransport attgar om av

gäller för nationella och inomtransporter transportersom gemen-
farligtskapen gods. ska främja både godtag-Harmoniseringenav en

bar säkerhetsnivå och etablerandet marknad för dessa transport-av en
medlemsstaterna. sådan harmonisering börtjänster inom Genom en

det vidare möjligt befintligaundanröja hinder för fri rörlig-attvara
het mellan gäller framför alltDetstaterna. transport-av varor

fordon, gasflaskor, tankar, förpackningar, säkerhets-utrustning -
utrustning.

direktiv landtransport farligt gods innebärEtt attom av som reg-
lerna den Europeiska överenskommelsen internationellai trans-om

farligt gods blir har nyligenpå ADR EU-rätt antagits.vägporter av
Medlemsländerna kommer möjlighet fortsätta tillämpaatt att att
eventuellt befintliga regler för sådana skasträngare transporter men
också kunna införa regler för genomförs medtransporternya som
fordon registrerade landet. konstruktionenpåi Kravenärsom av

fårdessa emellertid motsvarande direktiv-inte Ettsträngare.vara
förslag för beräknas kort blijärnvägstransporter RID inom över-
lämnat till rådet. Diskussioner har också påbörjats kommis-inom

införa direktiv försionen på inre vattenvägar.att ett transporterom
tillämpas redan allt väsentligt ochI Sverige ADR svenski RID som

harmonisering reglerna för farligtEn gods harrätt. transportav av
förmål svensk del. Eventuella behov ändringar iansetts ettsom av

reglerna bör kunna genomföras för bemyndigandenainom iramen
den nuvarande lagstiftningen. lagstiftningsåtgärder ford-Några nya

inte.ras

EU-direktiv enhetliga procedurer för tillsyn transporterom av
farligt godsav

direktiv enhetliga procedurer för tillsynEtt transporterom av av
farligt gods har nyligen Syftet med direktivet förbättraantagits. är att
och tillförsäkra säkerhetskraven för farligt gods påatt transport av

uppfylls och undanröja hinder för den fria rörlighetenväg att av
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farligt gods medlemsländerna.på väg Dentransporterassom genom
nuvarande svenska lagstiftningen uppfyller de krav ställs frågaisom

tillsynen, fordrasoch det därför lagstiftningsätgärder.inte någraom

Utredningens överväganden och8.3 övriga
förslag
Inledning8.3.1

Flera de frågor Försvarsutskottets betänkande,tagits iav som upp
industri- och skrivelsetransportorganisationernas Svenskasamt
kommunförbundets och Göteborgs stads skrivelse med anledning

planeringen för älvstranden Göteborg har utredningenNorra iav
tidigare behandlat detta kapitel. gäller fördelningeni Det av ansvar
och kostnader mellan kommuner och företag, inrättande befatt-av

för säkerhetsansvariga och samordnad reglering före-ningar en av
byggande och beredskap för olyckor verksamhetervid där företa-av

hanterar farliga ämnen.gen
skyddsavstånd central fallet älvs-Frågan i Norraärom som-

stranden Göteborg har utredningen behandlat kapiteli i 7 sä-om-
kerhetskrav samhällsplaneringen. det sammanhanget hari utred-I

föreslagit förbättraockså åtgärder ska länsstyrelsernasningen som
beredning ärenden berör risk-och säkerhetsfrågor. Utveck-av som
lingen ökad enhetlighet det gäller vägvalsstyrninggår närmot en

särskilda föreskrifter kommer frågorbehövs. Deutan att att som
kvarstår behandla detta gäller tillämpningen risk-i avsnittatt av
analyser, utbildning forskning,och och återställningsanering samt
Räddningsverkets samordning fråga farligti gods.transportom av

Riskanalyser8.3.2

Tillverkning, lagring, hantering och farliga d.v.s.ämnen,transport av
kemikalier eller farligt gods, verksamheterär männis-utsättersom
kor och miljö för risker alltid valt för.inte utsättaattsom oss

ställer därför ofta långtgående krav första handMånga lokali-i om
verksamhet eller farligseringen skaämnentransporterav en var av

itillåtas. kraven kan också gälla långtgående förebyggandeMen åt-
gärder eller omfattande beredskap för vid olyckor.insatser

Säkerhetsåtgärder kan dyra och kännas förtyngande denvar som
för kostnaderna för åtgärderna. Risken för olyckor med ke-svarar

mikalier och de möjliga konsekvenserna dessa skapar emellertidav
iFöljden kan bli del åtgärder endast vidtas för säker-stor attoro. en

Åtgärdernahets skull. fallkan komma genomförasi så att utan att
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sakligt motiverade. Säkerhetsfrågor kan komma hanterasvara att
helt skildapå olika platser landet.på i otillräckligsätt En analys av

riskerna kan också medföra företagen inte upptäcker vilka säker-att
hetsåtgärder behövs för de ska kunna förhindra olyckor ochattsom
begränsa konsekvenserna dessa.av

hanteraAtt de riskfrågor sammanhänger med farliga ämnensom
kräver kunskaper. Utredningen riskanalyser ska läggas tillattanser

förgrund bedömningen hur verksamhet ska lokaliseras ellerav en
vilka krav förebyggandepå åtgärder beredskapoch för olyckor som
ska ställas den.på analyserDessa förgrund bedömningarattger en

sannolikheten för olycka ska inträffa och vilka konsekven-attav en
olyckan kan medföra. Resultaten riskanalyserna sedanvägsser av

med andra omständigheter.samman
Riskanalyser således underlag för bedömningarär före-inomett

vilka säkerhetsåtgärder fordras skapar också för-tagen av som men
förutsättningar myndigheternas tillämpning plan-t.ex.av

lagstiftningen. Erfarenheten de sakliga bedömningarnavisar oftaatt
tillbaka förstå ytliga analyser.mera

Utredningen föreslår riskanalyser i utsträckning hit-större änatt
tills ska läggas till förgrund bedömningar vilka åtgärder skaav som
krävas verksamheter däri företagen hanterar farliga for-Detämnen.
drar fortsatt kunskapsuppbyggnadsatsning på och utveckling av
metoder för praktisk tillämpning riskanalyser. utredningenSomav
framhållit andra kapiteli betänkandeti bör forskningenäven på
området intensifieras.

Statsmakterna har tryckt behovetpå modeller och metoder förav
riskanalyser ska kunna besked säkerhetsnivåer och be-som ge om
hovet förebyggande åtgärder och beredskapsåtgärder vid olikaav

och transportslag.transportsätt börDet dettainom områdeäven
skapas förutsättningar för Ökad användning riskanalyser. Er-en av
farenheterna andra länderi bör tillvara, det ocksåärtas men
nödvädnigt fram anpassade till svenska förhål-äratt system som
landen och till de planeringssystem tillämpas Utred-i Sverige.som

föreslårningen Räddningsverket får uppdragi samrådi medatt att
andra berörda genomföra utvecklingsarbete dettainomorgan ett
område.

Utbildning8.3.3 och forskning
risker följerDe med den tekniska utvecklingen ställer kravsom stora
dempå arbetar med verksamhet har samband med hante-som som

farligaringen och med förebyggandeämnen och beredskap förav av
olyckor dettainom område. finns såledesDet behov grund-stort av en

10 14-1656
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berördafortbildning den personalen.utbildning ochläggande av
utbildningenvidvikt bör läggasUtredningen att stor av perso-anser

framhållit.riksdagenharräddningstjänsten.nalen Detinom även
krav kommer stäl-till de ökadeUtbildningen måste attsomanpassas

utveckling brandingenjörs-för denlas. motivenDett är ett avav
genomförts.nyligen harutbildningen som

för fortbildningenharoch kommunernaFöretagen ansvaret av
utredningenskemikalieområdet. Enligtpersonal meninginom ärsin

utbildning,dennaangeläget kommunerna prioriterardet äratt som
och miljö ocksåmänniskorför skyddetbåde allmäntviktig menav
den skasäkerheträddningspersonalens ingripaför inär enegen

Räddningsverket skaföreslår med-Utredningenolyckssituation. att
utbildnings-kvalificerad fortbildningerbjuda i sittverka attgenom

system.
Även uppgifter verksamhe-viktigapersonal har inomsomannan

utbildningbehöverfarliga påföretagen hanterardär ämnenter om-
har avgörandeolikagälla personal nivåerkan pårådet. Det ettsom

detta behovUtredningensäkerheten. såinflytande ävenpå attanser
högskole-sak gällertillgodoses.möjligt Sammalångt måste

.Ävenoch arkitekter.teknikerför kemister,utbildningen grupper som
utbildningar bör kunskapjuridiskaelleradministrativagenomgår

och högskolorräknar medUtredningen universitet iområdet.på att
behov.dettautbildning beaktarutformningen sinav

förare vidutbildningomfattande vägtransporterägerEn avrum
säkerhetsansvarigamedMed det föreslagnagods.farligt systemetav

vilka hanterasvid verksamhetergods ochfarligt iför transporter av
utbildningsåtgärder.följer behovfarliga ämnen ett av nya

får uppdragRäddningsverketföreslår iUtredningen i attatt sam-
berördaandrahögskolorochmedarbete universitet samt parter,
utveckla kravenochkemiska industrin transportnäringen,dent.ex.

krävas för de säkerhets-skahögskolenivåutbildningden påpå som
ansvariga.

första handgods utbild-farligtgäller idetNär transport avsesav
före-deutbilda säkerhetsansvariga.ska Inomde lärarening somav

farligaverksamhet vilken hanterasindustriell ibedrivertag som
säkerhetsansvarigfarligt gods kanoch utförämnen transporter enav

Till delområdena. kravenbådaför säkerheten ärha inom enansvar
finnas behov ställadet kanbåda uppgifterna,för attavmensamma

Utredningenrespektive område. villutbildningskrav försärskilda
ska förbåda fallen haföretagsledningenunderstryka i ansvaret 3att

förfordras de skautbildninghar densäkerhetsansvarigadeatt som
fullgörföretagsledningen skyl-uppgifter. sinautföra Attkunna sina

tillsynsverksamheten enligt lag-den normalafår bevakasdigheter i
farligtocharbetsmiljöräddningstjänst,stiftningen transport avom

gods.
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Utredningen vill understryka betydelsen beredskaps-attav
regelbundet.organisationen viktigt inslag börEttövas attvara

räddningstjänstpersonalen med den personal skasamöva som svara
Övningarnaför vid den industriella verksamheten.insatser bör inne-

hålla där personalen får genomföra med använd-insatsermoment
riktiga kemikalier.ning betydelsefulltDet vidinsatsenär attav en

olycka förstainte personalen uppträdergången den farligaär isom
miljön.

förekommer hel del forskningDet gäller industriell verk-en som
samhet vilken hanteras farligai och där farligt godsämnen trans-

Forskningen har emellertid haft tendens relativtporteras. atten vara
kortsiktigt och tekniskt inriktad. Utredningen verksamhe-attanser

högre grad hittills böri långsiktig karaktär och inrik-änten ges en
övergripande systemfrågor,på riskanalyser, sannolikhets-tas t.ex.mer

bedömningar beräkningar kostnader och Metodersamt nytta.av
utvecklasmåste företagen och myndigheternaså kan bedömaatt

säkerhetsfrågorna allsidigt fordraspå Detsätt. tvär-ett en mer
sektoriell inriktning forskningsarbetet.av

Utredningen föreslår forskningen inriktas verksamhetensåatt att
aktivt kanpå bidra till kraven säkerhetssystemenpåsättett attmer

kan välmotiveras underbyggda riskanalyser. Utredningengenom
återkommer kapitel till forskningsfrågorna.i 11

och8.3.4 Sanering återställande efter
kemikalieolyckor

Åtgärderna med anledning olycka med farliga ellerämnenav en
farligt gods ska enligt utredningens helhet.mening Olyckanses som en
fordrar både omedelbara för hindrainsatser eller begränsa kon-att
sekvenserna och ellersanerings- återställningsinsatser miljönså att

eller möjligaste bliri densammamån tidigare. Den gränssaneras som
gäller mellan räddningstjänstskedet och grundassaneringen påsom

räddningstjänstens relativt kostnadskrävande dygnet-runt bered-att
skap endast ska användas till vad fordras för genomföra deattsom
omedelbara insatserna. utförsSaneringen regel sanerings-som av
företag under de kommunala myndigheternas överinseende. finnsDet
således inte sammanhållet för hela efterinsatsen olycka.ett ansvar en

Enligt utredningens det angelägetmening hänsynär redanatt tas
under räddningstjänstskedet så försvårassaneringen inte eller såatt

det uppkommer långsiktigainte konsekvensernegativa självaatt av
räddningsinsatsen. skaDe genomför saneringen måste påsom ett
tidigt stadium bedöma vilka metoder kommer krävas ochattsom
hur ochsaneringen återställningen ska underlättas. Både industrin
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kunskaperoch räddningstjänsten bättre dettamåste inom om-
råde.

fårUtredningen föreslår Räddningsverket uppdragi attatt genom
förutsättningarna förstudier utveckla kunskaperna sanerings-om

återställningsarbetet.och
efterfinns innebär kommunerna oljeutsläpp tillreglerDet attsom

räddningstjänst- ochfår för både sanerings-ersättningsjöss
kan helhetsbe-kostnaderna. innebär kommunernaDetta göraatt en
ändamålsenligaoch till dedömning åtgär-sina insatser mestattav se

vidtas för skydda miljön.derna att
eller innehavare verksamheterUtredningen föreslår iägareatt av

förfarliga och devilka företagen hanterar ämnen trans-som svarar
transportmedlet ska skyl-farligt gods eller ägarenporter av varaav

kostnaderna för räddnings-diga lämna ersättning motatt som svarar
efter olycka. Tillsyn åtgärdernaoch saneringentjänsten över atten

räddningstjänstgenomförs kommer kommunensutövas samtatt av
föreslår vidare Räddnings-hälsoskydd. Utredningenmiljö- och att

Naturvårdsverket utvecklafår samarbete medverket uppdragi iatt
för dettavägledning kommunernakan iprinciper avse-som vara en

ende.
medviktigt arbetet utvecklaUtredningen det också attattsomser

vidare. hel del bety-kunnande detta område drivsteknik och Enpå
både och dethar redandelsefulla resultat inom Sverige iuppnåtts

emellertid uppdelat mellaninternationella samarbetet. Ansvaret är
ökad samverkanfordrasoch iföretag, kommuner Detstaten. en

ligger huvudsakutvecklingsarbetet. Räddningsverkets i påansvar
saneringsområdet fordras aktivträddningstjänstområdet. Inom ett

med miljömyndigheterna.samarbete
fårRäddningsverket uppdragUtredningen föreslår i iattatt sam-

förutsättningar ska-myndigheter tillmed berördaråd övriga attse
skadebegränsande åtgärder ochhelhetssyn frågorför i ompas en

saneringsföretag ofta deltarErfarenheten i åter-visarsanering. att
utveckla vägledning förRäddningsverket börställningsarbetet. en

saneringsåtgärderna kraveninriktning så påkommunernas attav
enhetliga och miljöanpassadesaneringsföretagens blirinsatser så som

möjligt.

förebyggande åtgärderSamordning8.3.5 av

före-kemikalieområdetdet säkerhetsarbete går påpåI ut attsom
olyckorolyckor och minska konsekvenserna debygga in-av som

samarbete mellan olika myndigheterträffar fordras omfattandeett
Riksdagen har understrukit betydelsenoch andra organ. av

samordnande roll detta sammanhang och beho-Räddningsverkets i
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denna konkret innehåll. Utredningen har tidigarevet att ettav ges
behandlat frågan de krav förebyggandepå olyckor ochom av av
konsekvenser dessa ställs med anledning konventionenav som av

gränsöverskridande konsekvenser industriolyckor och de änd-om av
räddningstjänstlagenringar dessa föranleder. Genom utred-av som

förslagningens skapas sammanhållen reglering räddningstjänst-ien
lagen förebyggande och skadebegränsande åtgärder vid verksam-av
heter där företagen hanterar farliga Enligt utredningensämnen. me-

uppfyller förslagenning de krav finns industri-isammantaget som
olyckskonventionen och direktivförslaget COMAH.

Behovet harmonisering mycket områdetinomär stortav trans-
farligt gods mellan reglerna för olika transportslag. Medporter av

dagens växlar godset falli mångatransportmönster transportslag
flera från avsändaregånger till fordrasDet dennamottagare. mot
bakgrund enhetlig vilka regler skapå gälla fören syn transpor-som

godset vilka transportslag berörda. s.k.är Deten oavsettav som
FN-rekommendationerna ska grund för harmoniseradeutgöra en
regler. fordras emellertidDet samordnad bevakning och etten en-
hetligt handlande de olikai utvecklar regelsystemen förorgan som
de olika transportslagen för FN-rekommendationerna ska detatt

Ävengenomslag behövs. fråga utvecklingeni enhetligsom om av en
Säkerhetspolicy för farligt gods fordras dettransporter ettav samman-
hållet myndighetsansvar.

Enligt lagenS7 1982:821 farligt gods fårtransportom trans-av
endast ske de villkorpå och under förutsättningardeport som anges

lagen eller medi stöd lagen meddelade föreskrifter. Regeringenav
eller den myndighet bestämmerregeringen bemyndigas enligt 9som

första stycket§ meddela föreskrifter klassificering farligtatt om av
gods, transportmedel och andra transportanordningar, märk-om

uppgiftsplikt,ning, säkerhetsutrustning, lastning, lossning, förvaring
och hantering farligt gods försiktighetsmått ochannan samtav om
åtgärder allti denövrigt, utsträckningi krävs från transport-som
säkerhetssynpunkt. Transportmyndighet enligt förordningen2 §är
1982:923 farligt gods fråga landtransporteritransportom av om
Räddningsverket, för lufttransporter Luftfartsverket och för ötran-

Sjöfartsverket. frågor kanFör hänförasinte till be-sporter som ett
transportslag Räddningsverketstämt transportmyndighet.är Enligt

förordningens bemyndigas22 § transportmyndigheterna ochvar en
inom områdesitt vad framgår förordningenutöver med-att som av
dela föreskrifter enligt lagen9 § farligt gods.transportom av

Industri- och hartransportorganisationerna skrivelse fram-i sin
hållit Räddningsverket bör får ökat för enhetlighetatt närett ansvar
det gäller frågor farligt gods. sakSamma har Riks-transportom av
dagen uttalat. Utredningen delar uppfattningen det behövsatt ett
sammanhållet med transportmyndighet för frågor haransvar en som
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invecklade reglernaochsvårtillgängligamed desamband trans-om
framhåller bör detta emel-gods.farligt organisationernaSomport av

tillgälla bulktransporter sjöss.lertid inte
fårRäddningsverketföreslårUtredningen ettatt ansvar som

undantag förfarligt gods medförtransportmyndighet transport av
gäller därliknande ordning USA,itillbulktransporter Ensjöss. t.ex.

farligt godsför allasammanhålletdet finns transporterett avansvar
dessaUndantaget berortill på justbulktransporter sjöss. attutom

till utformningen ochknutnatekniskt mycket närasjötransporter är
ordning utredningen fö-driften fartyg.och Denkonstruktionen av

sammanhålletförRäddningsverket inomreslår innebär ettatt ramen
Luftfarts-medsamverkatransportmyndighet måste närasomansvar

redan etableradsamverkansådanSjöfartsverket.ochverket En är
ochmyndigheter inom in-berörda organisationermed andraäven

samverkan förekommer ocksåoch Endustrin transportnäringen. nära
efterlevnaden la-tillsynenmyndigheterdemed överutövar avsom

gen.
föreslagnamed detfördelarandraUtredningen även ansvaret.ser

område meddettaarbetet övrigtsamordningen pågäller bl.a.Det av
berör farligaolyckshändelserförebyggandemedarbete äm-somav

olyckor. Försla-för sådanaberedskapuppbyggnadenoch enavnen
också administrativ ratio-utredningensenligtmedför meningget en

kommerutredningensEnligt meningoch effektivisering.nalisering
förutökadebehövaRäddningsverket någrainte attatt svararesurser

förslaget lederarbetsuppgifternabegränsade ökningdenför somav
redan integreradedeltill iregelsystemetUppgiftertill. är enom

informationssystem.Räddningsverkets
ochför företagmyndigheter organisationer inne-andraFör samt

huvudsak samtligaförkontaktpunktfår idebär förslaget att en
gods.farligtfrågor transport avom

transportmyndighetblirRäddningsverketföreslårUtredningen att
tillför bulktransportermed undantagfarligt godsför transport av

dettatransportmyndighet. GenomSjöfartsverket förblirför vilkasjöss
uttalat förharriksdagen sigden samordningförslag uppnås som

gods.farligtområdetinom transport av



InternationellaKapitel

9 hjälpinsatser

Bakgrund9.1

Utvecklingen olika håll världen underpå har fordrati är storasenare
internationella olika slag. kaninsatser militära freds-Detav vara
främjande operationer i eller humanitäraFörenta Nationernas regi
hjälpinsatser akuta skeden.i Internationella organisationer strävar
efter samordna den humanitära hjälpen till de härjade områdena.att

medverkar aktivt detSverige hjälparbete flera dessai organi-som av
bedriversationer också betydande för di-avsätter attmen resurser

rekt bistå enskilda länder framför allt Baltikum.-
svenska hjälpinsatsernaDe utomlands kan följd poli-vara en av

tiska kriser eller naturkatastrofersvåra jordbävningar, över-t.ex.av -
och torka. Verksamhetensvämningar börjar regel under tids-som

med utsträckning kommeri från räddnings-storpress resurser som
eller det militära försvaret.tjänsten civila humanitära hjälparbetetDet

till den delen baseratavgjort personal ochär materielstörsta som
Räddningsverket och den kommunala räddningstjänsten förfogar

för verksamheten fred och krig. de fredsfrämjandeöver i För opera-
tionerna Försvarsmakten, använder både militär och ci-svarar som
vil personal. Försvarsmakten har också särskild organisationen -
SWEDRELIEF med uppgift utföra humanitära hjälpinsatser iatt-
andra länder.

Även flera svenska hjälporganisationer bedriver verksamhet ut-
omlands. kan hjälpDet med eller matförsörjningt.ex. vatten-vara
eller sjukvård. Arbetet sker både med insamlade medel och med eko-
nomiska ställer till förfogande åt organisatio-statenresurser som

för särskilda aktioner de genomföra.åtar sig Till dessanerna attsom
hörorganisationer Röda RäddaKorset, Lutherhjälpen,Barnen,

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Diakonia, och Erikshjâlpen.Caritas
Flera har tillsammansorganisationerna med Räddningsverket,av
SWEDRELIEF och bildatSIDA nätverk ska underlättaett ut-som
byte informationav
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förutsättningarna förenligt direktivenUtredningen ska pröva att
för räddningsin-försvaretsdet civilautnyttjandetöka resurserav

för denske be-Utnyttjandet skaländer. inomandraisatser ramen
Räddningsverket uppdraghar iredskap regeringen attgett or-som

fått direktivutredningenhar efter sinaganisera. Denna att suc-ram
Även sker framgåtthjälpinsatserhumanitärautökats.cessivt som

framför allt länderräddningstjänstens organisation imednumera -
den bakgrun-Utredningenflyktingproblem.med överväger motstora

civila försvaretsutnyttjande dettill ökatmöjligheternaden ett av
förutsättning-behandlarochför humanitära insatserävenresurser

andra svenskademellanför samordning insatser organsomarna en
utomlands.och militäracivila gör--

överlämnathar till utredningenRäddningsverket Bi-rapporten
samarbete verket harbeskriver detlaga till 81-7694,SRV Int som

internationellamedhjälpbehövande länder och organisationermed
innehåller ocksåhjälparbete.eller samordnarbedriver Rapportensom
för hjälpinsatseröka möjligheternasyftar tillantal förslag attett som

Övervägandena begäranresultat regeringensutomlands. är attett av
försvarsbeslut studie skaflerårigaför iunderlagverket nästa ensom

totalförsvaretden civila delenförutsättningarnaredovisa inom av
Studieninternationella ska enligtför ökat insatser.iett engagemang

och andraomfatta både räddningsinsatseruppdragregeringens an-
utomlands.dra slag insatserav

sammanfattningföljerdetredovisarUtredningen i avsnitt ensom
övervägandenochRäddningsverkets beskrivning i Enrapporten.av

biståndsorganisationen ochmilitäraredogörelse för denöversiktlig
för hjälpinsatser ochtill förfogandedel de stårsomresurseren av

Utredningen slut-arbete finnsfredsfrämjande 9.3.iavsnitt överväger
utveckling verksamhe-förförutsättningarnaligen 9.4i avsnitt aven

samordningenska öka mellanåtgärderföreslår bl.a.ochten som
omfattningenförkortfattad redogörelseolika En avorgan.

freds-hjälpinsatser ochFörsvarsmaktensRäddningsverkets och
finns Bilagafrämjande arbete under Eär isenare .

beredskap förRäddningstjänstens9.2

hjälpinsatserinternationella

RäddningsverketsUtgångspunkter för9.2.1 3
överväganden

internationella hjälpinsatser harsvenska räddningstjänstensDen ett
uppgifterRäddningsverketssamband både mednaturligt cent-som

för räddningstjänsten ochtillsynsmyndighetral samordnings- och
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med uppgiften funktionsansvarig myndighet för befolknings-som
skydd och räddningstjänst det civila försvaret.inom för hjälp-Basen

andra länderinsatser i personalen och materielen för räddnings-är
fred och krig.tjänsten i Till hör räddningstjänstensävenresurserna

planeringssystem. Med den beredskap räddningstjänsten harsom
finns det goda möjligheter med kort varsel påbörja ävenatt stora
insatser.

Flera de utredningenscenarion arbetat fram börjar medav som
händelser andra länder.i samhälleFör ska kunnavårt bemästraatt
dessa och andra det enligtsituationer Räddningsverket angelägetär

kunskaper och erfarenheter från olyckor och katastroferatt utom-
lands till det nationellai arbetet. gäller bådeDet skanärtas vara
förebygga olyckor eller och begränsa verkningarnastörningar av en
olycka eller har inträffat.störning händelseEn kani Sverigesom

sådan omfattning och karaktär det blir nödvändigten att att ut-
internationellt biståndnyttja och andra Arbetetexperter resurser.-

med förebygga kemikalieolyckor och olyckor med farligt godsatt
och begränsa konsekvenserna de olyckor inträffar skeratt av som
till del förinom internationella regler, konventioner ochstor ramen
rekommendationer. Utredningen har kapitel delvisi beskrivit8 detta.

Utvecklingen ökar behoveti Europa samarbete och samverkanav
internationella eller direktorganisationer med andra län-genom-

der flera deinom områden utredningen behandlar, fram-av som-
håller Räddningsverket i rapporten.

Internationella9.2.2 hjälparbeteorganisationers

Bakgrund

Både den internationella och den nationella katastrofhjälpens mål,
inriktning, kapacitet och förorganisation närvarande föremål förär
omfattande diskussioner och förändringar olika länder.i skä-Ett av
len enligt Räddningsverket antaletär katastrofer och omfattningenatt

dem har ökat kraftigt under de gälleråren. särskiltDet deav senaste
s.k. komplexa katastroferna. kombination faktorerEn krig,av som
politisk instabilitet och naturkatastrofer har dessa falli upphovgett
till mycket svårbemästrade Antalet flyktingarsituationer. både ex--

och harinterna ökat betydligt sambandi med katastroferna.terna -
Förenta rollNationernas samordnare den internationellasom av

katastrofhjälpen har med blivit allt tydligare.åren FN-organen har
efter generalförsamlingens resolution 46182 stärkande1991 om av
samordningen humanitära katastrofbiståndFN:s vidtagit radav en
åtgärder för snabbare och effektivare tidigare kunna samordnaänatt
de internationella hjälpinsatserna. Utvecklingen FN-samordningenav
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de komplexa katastrofer inträffat särskilt eftervid AgendaAnsom -
har kommit omfatta andrafor slagPeace 1992 insatser.ävenatt av-

humanitära har fall samband med fredsbeva-insatserna i någraDe
rande och blivit del omfat-insatser i operationer,större ävenen som

diplomatiska, militära och polisiära för bevara ochinsatsertar att
främja fred. Syftet med denna samordning har ibland också varit att

katastrofhjälpsorganisationen.skydda
Även sambanden mellan akuta katastrofinsatser, återuppbyggnad

fått uppmärksamhet, framhålleroch utveckling har ökad Räddnings-
Öst- och Centraleuropa framförverket. Förändringarna allti ut--

f.d. har de komplexa katastrofer-vecklingen Jugoslavieni gjort att-
kommit och blivit tydligare tidigare. Inriktningenännärmare ossna

förändrats.den svenska katastrofhjälpen har också successivtav
fäste uppmärksamheten dessa katastrofer och1994 påRegeringen år

antalbehoven beredskap inför ökande händelser orsakarett somav
konsekvenser och akut mänskligt lidande prop. 199394:100,svåra

Bil svenska katastrofhjälporganisationen ska enligt4. Den reger-
för bl.a.verkaingen att

väl fungerande samordning det multinationellaUppnåü aven
katastrofbiståndet, särskilt sambandet mellan de humanitära, po-

fredsbevarande aktiviteterna;litiska och

katastrofinsatser,Stärka sambanden mellan akuta återuppbygg-El
ochnad och utveckling;

katastrofbiståndet blir alltmer omfattande, komplexttakt medI attD
effektivitet ochoch korn licerat bibehålla hög kvalitet, snabbhet i

de katastrofinsatserna.svens a

FN-organen

Affairs inrättadesDHAUN Department Humanitarian år 1992
FN-resolutionen 461 82. DHA UNDRO UN Disasterersattegenom

Relief Coordinator. huvuduppgiftorganisationensDen är attnya
koordinera hjälpen vid naturkatastrofer och andra komplicerade

medhumanitära katastrofer. har också tillsammansDen UNEP FN:s
miljöskyddsprogram funktion för förmedling hjälp vid indu-en av
striella katastrofer. samordningen akuta hjälpinsatser ochFör av -
efterföljande längre siktåteruppbyggnad och utveckling på samar--
betar aktivt med andraDHA FN-organ, UNDP FN:st.ex.

Världshälsoorganisationen,utvecklingssprogram, WHO WFP
flyktingkommissariatVärldslivsmedelsprogrammet, UNHCR FN:s

och Barnfond.UNICEF FN:s
kontakterRäddningsverket har kontinuerligt med fleraDHA på

kontakter har utvecklats samarbetet bl.a.nivåer. Dessa i In-genom
ternational Search and Advisory INSARAG, vidRescue Group
uppbyggnaden Stand-by UnitedDHA UNDAC Team Nationsav
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Assessment andDisaster Coordination ochTeam samband medi
genomförandet hjälpinsatser olika slag vid flykting-av senastav -
katastrofen Rwanda. Räddningsverketi lämnar på regeringens upp-
drag underlag till de hjälpresurser olikaregister länderiöver som

har för.DHA ansvaret
Generalförsamlingens resolution 46182 1991 stärkandeom av

samordningen humanitära katastrofbiståndFN:s ledde tillav att
slutetUNHCR i och börjanår 1991 i vidtog1992 radav av en

förändringar för förbättra den omedelbara beredskapen ochatt sam-
ordningen hjälpinsatserna vid akuta flyktingkatastrofer. UNHCRav
inrättade bl.a. särskild enhet PreparednessEmergency and Re-en -

harSection hög beredskapEPRS för sända desponse att utsom-
fåltgrupper snabbt behövs katastrofområdena föri samordnasom att
de inledande hjålpinsatserna. kan bemannasGrupperna med exper-

bl.a. logistik, hälsovård,på frågor, Vattenförsörjningsanitära ochter
livsmedelstillförsel.

ska också finnasDet personal kan bygga och organiserasom upp
flyktingläger. led dennaSom utveckling hari UNHCR ingåttett en
överenskommelse med den svenska regeringen Sverigeattom genom
Räddningsverket ska kunna Stödgrupper förorganisera sättaatt upp
basläger och stabsplatser för fältgrupperna. Samarbetet med UNHCR
ska också kunna omfatta andra akuta hjälpinsatser t.ex. transpor--

uppförande flyktingläger och iordningställande vattenför-ter, av av
Till detta samarbete hör bl.a.sörj ning. de bostadsförsörjningsåtgärder

har vidtagitSverige i Bosnien-Hercegovina.som

Partnerskap för fred

Hjälpinsatser förekommer vidare för deninom samverkanramen -
kallad Partnerskap för fred PFP NATO-staterna har tagitsom-

till. beslutadeinitiativ Regeringen godkännaår Indivi-1994 att ett
duellt partnerskapsprogram reglerarIPP, deltagandeSverigessom

NATO:s samarbetsprogram.i Samtidigt uppdrog Rädd-regeringen åt
ningsverket under budgetåret för199495 inom tillIPPatt ramen en
kostnad högst miljon kronor för utbildning planeringiav en svara
och genomförande både humanitära och räddningsin-insatserav
satser.

utbildningDen det fråga kommer vidär ägaattsom om rum en av
Räddningsverkets räddningsskolor under Utbildningenår 1995.
kommer planeras och genomföras med stöd fråntjänstemänatt av
bl.a. AvsiktenDHA. sikt utveckla kvalificeradpå utbild-är att en

förning Sverige svenska ochi utländska deltagare internationellai
räddningsinsatser och humanitära insatser.
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länder Central- ochSamarbetet med i9.2.3

Östeuropa
Inriktning

tidigare socialistiskasamarbete med antalskaSverige ett sta-genom
Östeuropa stödja reformarbetet dessa och verkaCentral- och iiter

delta fullt detmöjligt ska kunnaför de i interna-så utatt snart som
Syftet med stödet sammanfalleralla områden.tionella samarbetet på

nämligenavseenden medviktiga Sveriges intressentvåi attegna -
och reducera de säkerhetspoli-miljöproblemenminska i Sverige att

kommer det katastrofbiståndnärområdet. Till dettatiska riskerna i
Östeuropa.länder Central- ochiSverige gersom

öststatssamarbetet.det svenskasakområden EttMånga ingår i stort
för utredningens arbetedeltar. harantal aktörer Det intresse ärsom

del det s.k. suueränitetsstödet tillverksamhetbl.a. den är en avsom
behandlasde baltiska och i avsnitt.närmare nästastaterna som

till det utredningen behand-områden, ansluterAndra viktiga som
oljeskadeskyddetgäller samarbetetlar betänkandet, inomi om ra-

dettaHelsingforsöverenskommelsenför HELCOM. I samar-men
Räddningsverket.ochKustbevakningenbete deltar bl.a. Ett annat

kärnkraftinspektionoch strålskydd,gäller kärnsäkerhet Statenssom
Även forskningsan-för.Strålskyddsinstitutetoch Försvaretssvarar

för denmedverkar. konven-och Räddningsverketstalt Inom ramen
effekter industriolyckorgränsöverskridande UNtion av somom

har utarbetatfor EuropeEconomic CommissionECE UN genom-
Östeuropa.utvecklingsåtgärderbetydelsefullaför flera länder också i

gäller den UN Environment Programme igång-UNEPDetsamma av
Preparedness forand EmergenciesAwarenessAPELL-processensatta

Ryssland.baltiska ochLocal Level de ii staternaat

Stödet till de baltiska staterna

k suveränitetsstödetbeslutade det till deår 1991Regeringen om s
det angelägetbaltiska svenska regeringen ansågDenstaterna. att

stärkabistå de baltiska deras strävanden sini suveräni-attstaterna
Räddningstjänsten viktigtsäkerhet och stabilitet.inre är etttet, om-

med de baltiskaråde för denna form samarbete staterna.av
Räddningsverket stödjauppdrog 1992 åt Est-Regeringen år att

byggamed och denlands räddningsverk arbetet organiserai att upp
beslut stöd tillräddningstjänsten. Motsvarandeestniska Lett-om

fattadeslands och räddningstjänst Vårenår 1993. 1994Litauens
Räddningsverket bistå detvidare uppdragregeringen i åt attgav

räddningsverket med snabbt bygga räddningstjänstenestniska att upp
Paldiski.stadeni
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Verksamheten under de första samarbetet med Estlandtvå åren av
det förstaoch samarbetet med Lettland och haråret Litauen iav- -

huvudsak omfattat kunskapsöverföring. sammanlagdAv kost-en
nad milj. kronor har drygt miljon kronor förpå 6,6 använtsen upp-
byggnaden räddningstjänsten Paldiski. detta har bas-i Utöverav

för främst brandsläckning för milj. kronor levereratsutrustning 5ca
till de baltiska har under beslutatRegeringen år 1994staterna. att
Räddningsverket fortsättaska samarbetet till beräknad kostnaden

milj. kronor11,5av
Syftet under fyraårsperiod från samarbetetsSverige bör-är att en

skajan
Genomföra introduktionsutbildningi räddningstänst förEl samman-
lagt räddningsbefäl från land kan vägled-100 varje så att e ge

för utveckling räddningstjänsten den lokalanin på nivån iav
län erna;
Överföra basutrustning för främst brandbekämpning mind-så attEl

städer och kommuner kan höja materielstandarden;successivtre
Genomföra kvalificerad utbildning hemlandet och överföraiu
kvalificerad för första hand rökdykning och kemikalie-utrustning i
bekämpning det ska kort sikt öka kompetensen ochpå resur--

med hög skaderisk;på orterserna
studier för ecialister och lärareGenom i Sverige samtD s genom

läroplaner och äromedel och andra åtgärder stödjaöversättning av
utvecklingen den inhemska utbildningen räddningstjänst;iav

olika ärder medverka till kommunalaexempelGenom åt påattCl
riskanal ländernas städer och kommuner grundiutar etasser som
för räd planering ochningstjänstens organisation;
Genomföra särskilda förstasamarbetsprojekt handi inom områ-ü
dena kemikalieskadebekämpning, farligt gods ochtransporter av
oljeskadeskydd.

Räddningsverkets förslag till statlig beredskap9.2.4

för hjälpinsatser
Räddningsverkets beredskap för vid katastrofer utomlandsinsatser
omfattar för närvarande fyra områden:

Beredskap för räddningsinsatser SWEDISH Rescue TEAM;n
Beredskap för hjälpinsatser vid akuta flyktingkatastrofer SWE-Cl

SUPPORTTEAM;DISH
Beredskap för förnödenhetsinsatser SWEDISH EMERGENCY STOCK-Cl
PILE;

Beredskap för expertinsatser SWEDISH EXPERT TEAM.El

Räddningsverket har överväganden och förslag fastai sina tagit på
grundläggande förutsättningar för utvecklingen beredskapentre av
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för akuta katastrofhjälpinsatser andra länder. svenska bered-i Det
förskapssystemet bör det första kunna till behoven vidanpassas

olika katastrofer och de internationellatyper av organens sam-
ordningsåtgärder både direkt anslutning till katastrofeni och i ut-
vecklingen det långsiktiga katastofhjälparbetet. det andraFörav

svenska beredskapen för akutabör den katastrofhjälpinsatser ha ett
direkt samband med och beredskap för allvar-positivt organisation
liga olyckor och land den planeringstörningar i vårt harvisamt som
för verksamheten vid höjd beredskap.

förRäddningsverket det tredje ledning och organisationattanser
för de militära och polisiära ska skild från ledninginsatserna vara
och för de humanitära sådanorganisation insatserna. Enrent upp-
delning underlättar samarbetet med de internationella FN-organen,
andra internationella humanitära Rödaorganisationer, Korset,t.ex.
och de nationella och lokala myndigheter och humanitära organisa-

finns katastrofområdet.tioner isom
uppfattningbehövs enligt Räddningsverkets civil statligDet en

beredskaps- och genomförandemyndighet det humanitärainom rent
insatsområdet militär beredskaps- ochoch genomförande-en
myndighet det militära och polisiära insatsområdet. ökatinom Ett
samarbete emellertid nödvändigt frågor personal- ochiär t.ex.om
materiel, underrättelser och understöd. samverkan kan också be-En
hövas katastrofområdet skydd för de humanitärai insat-rentsom

Räddningsverket framhåller samarbetet mellan verket ochattserna.
Försvarsmakten har fungerat mycket bra vid de därinsatser För-
svarsmakten har bidragit med personal och materiel.transporter,

framförgäller allt det hittills enda katastrof-Det i Bosnien, ärsom
område där båda myndigheterna samtidigt.gjort insatseregna

Räddningsverket framhåller den svenska bered-i rapporten att
förskapen andra länder förbättras verket får möjlighe-insatser i om

ter att
Utveckla och civilvidmakthålla statlig beredskap för hjälp-Cl en

vid akuta fläktingkatastroferenligt de förutsättningarinsatser m.m.
äller för räd nin sinsatser;som g g

Utveckla samarbetet samordnandemed de syfteFN-organen iCI att
stärka deras samordningskapacitet och öka svenskaden delen i
deras resursbas för akuta insatser;
Utveckla samordningen den civila statliga beredskapen, bl.a.Cl av

den svenska resurshasen och relaterasså till desystematiserasatt
internationella efterfrågan och informationshanteringanensor

det bör direktbåde anslutning till katastrofinsatserisenare s e-och det långsiktiga utvecklingsarbetet;i

Förbättra den civila statligaberedskapen Iednings-,inomCl
kommunikations- och logisti området;
Utveckla särskild beredskap för katastrofer närområdet mediü en
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direkt kopplin till de risker finns området till dei samtsom
utvecklings- uppbyggnadsåtgärder vidtas;oc som

för tillvaraVidta åtgärder bättreå internationellasätt taatt ettD
kunskaper och erfaren för beredskapen för allvarliga olyckoreter
och det svenska samhället.störningar i

den Räddningsverket har överlämnat till utredningenI rapport som
beskriver verket också rad olika detaljer förslagen.ien

militära beredskapen för9.3 Den insatser
utomlands

hjälpinsatser9.3.1 Humanitära

specialenhet för katastrofhjälp Försvarsmakt-SWEDRELIEF är en som
Internationella administrerar. harCentrum SWEDINr SWEDRELIEFens

förcivil beredskapsstyrka, frivilligkår humanitära hjälp-ärsom enen
naturkatastrofer, flyktingsituationer och liknandevid hän-insatser

delser. Avsikten ska efter det akutaSWEDRELIEF inär sättasatt mest
skedet för undsättning de drabbade och för överlevnad och förav
teknisk hjälp.

har tecknat kontrakt med svenska ochSWEDRELIEF 150 mänca
kvinnor yrkesverksam ålder, har med kort varselåtagiti sig attsom

utomlands till månader. yrkeserfa-tjänstgöra i Kraven påupp sex
renhet och språkkunskaper Deltagarna ska också bl.a. haär stora.
flera erfarenhet förarbete u-länder. styrkanårs i I ingår närva-av
rande antal läkare, andra anställda hälso- sjukvården,ochinomett

och arbetsledare anläggnings-, bygg- och VVS-bran-ingenjörer inom
schen, arbetsledare och tekniker fordonsbranscheningenjörer, inom

förrådschefertransportledare, och telegrafister.samt
personal ska stöd deDen SWEDRELIEF åtinsätter ettsom vara grup-
människor drabbade. viktigt dessa självaDet ärär attper av som

deltar verksamheten. Utbildning kan ske för del den lokalai en av
befolkningen de syftarhar uppkommit.i situationer Insatsernasom
till hjälp till Självhjälp och baseras detlångtså går påatt envara
områdets tillgångar och arbetskraft.egna

kan för närvarande genomföra huvudsak detta:SWEDRELIEF i

Hjälpåtgärder för överlevnad distribution ocht.ex. vattena av-livsmedel, anskaffning tält och gnadsmaterial, åtgärder förav
och hygien uppbyggna läger för flyktingar ochsanitet samt av

hemlösa.

Samordning eller ledning och sjukvårdhälso- mycketi storD av
skala, genomförande och hälsounder-massvaccinationerav
sökningar, distribution läkemedel och utbildning hälso- ochav av
sjukvårdspersonal.
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Teknisk hjälp för bl.a. Vattenförsörjning, uppförande bostä-Cl av
förråd,der, skolor, verkstäder och bevattningsanläggningar samt

återställande de kommunikationer och den kraftförsörjningav
fordras för hjälparbetet ska kunnai genomföras.övrigtattsom

förråd och verkstäder förTransporter, den samhällsservice såCl som
möjligt börja fungeramåste igen.snart som

har sedanSWEDRELIEF utförtår antal1978 uppdrag istarten ett stort
tredje världen. har under 1990-talet skettInsatser Sudan,i Panama,

Liberia, Centralamerika,Tanzania, Somalia och Mozambique. För-
beredelser för Angola.pågår insats ien

beslutarRegeringen skainsats Finansieringägaattom en rum.
sker med frånmedel det s.k. katastrofanslaget, del medlenärsom en av
för den svenska u-hjälpen.

Fredsfrämande9.3.2 insatser

fredsfrämjande förharFörenta Nationernas insatser närvarande en
mycket omfattning tidigare. Enbart under utöka-år 1992större än
des de styrkorna från omkringinsatta till50011 50 000ca perso-

civila personalen ökade från tillDen 700 9 000 Iner. personer.
september deltog sammanlagt1994 något 78 000 iänmer personer

fredsfrämjande Flera omfattar bådeFN:s insatser. operationernaav
civila och militära uppgifter. svenska och kvin-60 000Mer än män

har under deltagitåren i FN-operationer.nor
definitioner:Några

Fredshevarande verksamhet peace-keepingtraditionelltärD - -fredsbevarande militär och observatörer.operationer truppme
sker med medgivande.Insatserna parternas

Fredsframtvingande verksamhet eace-enforcementu vapenmalåt avser ope-- -innebäratt kan användas förrationer attsom upp-
rätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet. Insatserna
sker enligt kapitel FN-stadgan.VII i

Fredsfrämjande verksamhet sammanfattande beär Detett repp.
ellerinsatser traditionell fredsESK evarandeFNavser genom av

karaktär, breda fredsbevarande med civila inslaginsatser t.ex. i
f.d. Jugoslavien skaraktär enligtinsatser kapiteltvånsamt av

FN-stadganVII i t.ex. insatsen Ira .mot

flertal fredsfrämjande sker förEtt närvarande olikainsatser hållpå i
världen. Syftet med fredsfrämjande styrkorinsatsen f.d.FN:s isom
Jugoslavien UNPROFOR gör är att

Underlätta fördelning det humanitära biståndet;rättvisC1 en av
militär stabilitet kan bidra tillFrämja miljö förEl som en gynnsam

politiska förhandlingar; och
Övervaka efterlevnaden eld-upphöravtal och andra överens-av
kommelser.



hjälpinsatserInternationella 305

uppgiftertraditionellt fredsbevarandeska utföraUNPROFOR men
vid de humanitärasamverka med främst UNHCR insatserna iäven
förebyggande, fredsbevarandegenomför såledesStyrkornaBosnien.

områden där återuppbyggnadsar-verksamhet. deoch humanitär I
har den nordiskabl.a. Tuzlabetet har inletts minst FN-i inte- -

iuppgifter.viktigakontingenten
förverksamhetFörsvarsmakten deltar också Part-inomi ramen

för frednerskap PFP.
allt dömaframtida konflikter kommeragerande iFN:s att attav

civila och humanitärakoppling mellan militära,präglas näraav en
insatser.

ochCivilpoliser9.3.3 monitorer

civila poliserhjälpstyrkorna harErfarenheten visar nyttastoratt av
de områden därochobservatöreroch s.k. rapportörer imonitorer

medverkan kommerdetta slagBetydelseninsatserna äger avavrum.
framtiden.sannolikt iävenatt storvara

förpolispersonal ochutbildar insatsermonitorerSWEDINT utom-
verksamheten.och administrerarlands

övervägandenUtredningens9.4

länder.slag harolika DetSvenska hjälpinsatser i mångaägt rumav
räddningsin-civilaregelhar tidigare insatservarit antingensom -

fredsbevarandemilitäraeller insat-och humanitära insatsersatser -
fall f.d. JugoslavienverksamhetenharUnder två iiårsenareser. -

från dessaErfarenhetencivil och militär.Somalia bådeoch variti -
mellan civila och militärasamverkanformerna förinsatser är att en

hargeneralsekreterarebehöver utvecklas. Förenta Nationernasorgan
bli bättre.dessaframhållit samordningen måste Deti situationeratt

genomförandetochverksamhetengäller både ledning i utestort av
fältet.på

4uttryck förhar nyligensvenska utrikesministernDen gett samma
generalför-införanförandeuppfattning. framgår FN:sDet ettav

framhållitharoktober Utrikesministern Sverigesamling 1994.i att
humanitära hjälpinsatsersamverkan mellanskulle vilja bättrese en

uppmärksamhet börSärskildfredsbevarandeoch operationer. ägnas
fredsbevarandemilitära delensamordningen mellan denåt ope-av

civila och humanitära insatser.rationer samt
andra län-fredsbevarande svenskaochhumanitära insatserna iDe

betydande omfattning.under fåttder har Ingentingår ta-senare en
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lar för behovet kommer minska framtiden.i Behovet hjälpatt att av
vid industriella olyckor eller miljöolyckor efter handväxer in-som
dustrin ökar produktion bl.a.sin utvecklingsländerna.i Med de er-
farenheter internationella insatser svenska myndigheter ochav som
andra hjälporgan har finns det skäl vadövervägaattnumera som
kan för verksamheten ska kunna förbättrasgöras och bliatt ännu
effektivare.

Utredningen delar Räddningsverkets uppfattning civilatt en myn-
dighet bör ha för beredskap och genomförande insatseransvaret av

det humanitärainom området. gäller bådeDet räddningsin-rent
och andra humanitära hjälpinsatser. Civila myndigheters erfa-satser

renheter har särskilt betydelse vid sambandinsatser medi indu-stor
och miljöolyckor länderstri- behöveri hjälp. detInom militärasom

området ska det militärgivetvis ledning hjälpverksamhe-vara en av
ten.

naturligtDet det civilainom området byggaär hjälpverksam-att
heten kring den svenska räddningstjänsten. detta talarFör att
räddningstjänsten har kunnande och för både räddningsin-resurser

och andra slag hjälpinsatser. skälEtt framgåttärsatser annatav som
erfarenheterna andra länderinsatser hari betydelseatt ävenstorav

för beredskap införvår olyckor och allvarliga störningarstoraegen
viktiga samhällsfunktioneri för planeringen verksamheten isamt av

krig. Utredningen Räddningsverket bör uppdragiattanser att
hålla hjälpverksamheten det civilainom området. Ansvaretsamman
bör omfatta samordning alla civila hjälpinsatser vid plötsligt in-av
träffade katastrofer och andra liknande händelser. följdSom en av
utredningens bedömning bör verksamheten inom SWEDRELIEF föras

till Räddningsverket.över
Räddningsverket har beskriviti sin vilka förändringarrapport som

kan behöva ske beredskapen deti civilainom området -framför allt
det verketinom för verksamheten ska kunna förbättras.attegna -

Utredningen ställning till detaljerna förslageniutan att taanser att
dessa kan underlag för det utvecklingsarbeteutgöra fordras.ett som

sådant arbeteEtt bör syfta till ökad samordning mellan myndig-en
heter och ideella organisationer utför räddningsinsatser ochsom
humanitära hjälpinsatser. har framhållitsSom fordras det ökaden
samverkan mellan dessa och Försvarsmakten militära freds-närorgan
bevarande ochinsatser humanitära hjälpinsatser ska genomföras
samtidigt område.i ett

Enligt utredningens bör det klargörasmening i utsträck-större-
framgårning Räddningsverketsän studie vad ökadsom av en sam--

ordning mellan myndigheter och olikaorganisationer slag börav lomfatta och hur den organisatoriskt ska genomföras. fordrarDetta
utredningsarbete kan andra berörda myndigheterävenett som ge
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delta med underlagmöjlighetersamverkandeoch organisationer att
synpunkter.och

omfattaböroch militäramellan civilasamverkanökadEn organ
hjälpinsatsergenomförande humanitäraochutbildningplanering, av

verksam-samverkan böråtgärder.fredsfrämjandeoch Denna avse
länderna. kanhjälpbehövandeoch de Detbådehet ii Sverige t.ex.

den militära verksam-civila ochpersonal från denlämpligt attvara
militära fredsbeva-områden därrekognoscerarheten igemensamt
genomförashjälpinsatser ska samti-och humanitärarande insatser

överväganden verksamhet kanoch militärbåde civilgällerdigt. som
befolkningenlokalahotar denvidare minorröjningt.ex. somavavse

skyddetmilitärapersonal, dethjälpstyrkornasoch transpor-avegen
samband med de humanitäraverksamhet insatsernaoch iter annan

och militära hjälp-för civilafordrassambandstjänstoch den attsom
hjälp-under arbetet devarandramed iska kunna kommuniceraorgan

ochmellan civilafordras ocksåsamarbetebehövande områdena. Ett
mel-internationellaoch organisationersvenskamilitära samtorgan

bedri-företagoch de svenskacivila och militäralan de somorganen
behöver hjälp.länderverksamhet i somver

verksamhetenhurockså klargöra inomslutligenUtredningen bör
vilkenRäddningsverkets iorganisation,ska integreras iSWEDRELIEF

användaskan behövapersonal ochutsträckning militär utrustning
för dettaskavilka formernaochvid civila hjälpinsatser samar-vara

bete.

särskildtilldirektivRegeringens9.5 en

utredare
skadir.särskild utredaretillkallat 1995:3harRegeringen somen

katastrof-internationellförförberedskapenhur insatseröverväga
förutformasändamålsenligt skaocheffektivtoch flyktinghjälp mest

medhurUtredaren ska bl.a. insatserframtida behov. prövamötaatt
Beredska-lämpligen kaninsatsstyrkor organiseras.särskilda civila
befintligamed användningbyggaslångt möjligtska så avupppen

förskapasbörbefintlig kompetens. Förutsättningaroch enresurser
till denanpassadeoch snabb mobiliseringeffektiv ärsomav resurser

Även avde-katastrofsituationen.elleraktuella olyckan resurser som
di-framgår detförsvaret bör kunnaför det civila utnyttjas,lats av

rektiven.
formernautveckladetbörutredningsarbetet gårI prövas attom

insatsstyrkorsmellan civilafordras åtgär-samordningför den som
bör vidareUtredarenfredsbevarandeder och militära insatser. över-
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hur samverkan bör ske mellan svenskaväga civila och militäraen
vid planering, utbildning och genomförande insatser därorgan av .det fordras både civila och militära insatsstyrkor. gällerDet samver-

kan både och de hjälpbehövandei Sverige i länderna.
särskilde utredarenDen bör lämna redovisningsin med förslag

till åtgärder vid utgången juni 1995.senast av



åtgärderHelhetssyn påKapitel

10 fred och krigi

olikamellan utredningensSambandet10.1

förslag
Bakgrund10.1

samhällsfunktionerviktigaallvarligaolyckor och istörningarDe stora
har mycketsamhället sedandet svenska 1950åriägt ettrumsom

skadornamänniskoliv,Förlusterna i övrigt påbrett spektrum. i män-
miljönoch effekternaekonomiska verkningarna pådeniskor, är

hospåtaglighänder skapar mångaibland Det ävenstora. oroensom
drabbade.direktinte ärsom

skapar påfrestning-olika slagtillfälligheteroftaDet är somav
inträffar också åtskil-får konsekvenser. DetSmå misstag storaarna.

händelse får defall mycketdessaliga incidenter. iDet näraär att en
tillfällen. allvarligaföljden vid andrablir Deverkningarstora som

inriktatarbeteutredningens på gårolyckor eller störningar ärsom
lastfartyg skulle seglamedförutse. hade räknatsällan Vem att ettatt

hastighethögBohuslän, skulle påned högbro itvå tågi mötasatten
ellerstationsområde Västergötlandispår inom att storett ensamma

Östersjönpassagerarfärja skulle förlisa på
riskerdelar gällerbetänkandet deUtredningens förslag ii som

sådana oförutseddautsträckning siktefredoch hot påii tar stor
effekter förfår mycketpåfrestningarhändelser. Det är storasom

människor. Kapitlen betänkan-för enskildasamhället och imånga
flera olika verksam-och förslaginnehåller bedömningardet inom

syftar till be-följer det kapitlethärhetsområden. Texten i attsom
uppfattning finnsutredningenssambandet mellan dem. Enligtskriva

för be-förslagen. Flera harsynergieffekter sigdet nämligen i var en
mycket förkan deräckvidd tillsammansgränsad göra att myn-men

kunnaeffektivare skaoch enskildadigheter, andra på sättettorgan
skadeavhjälpande eller skadebegrän-förebyggande ochmedingripa
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sande verksamhet. ökarSammantaget åtgärderna medvetenheten om
risker och hot och vad alla olika kanpå försätt dessa.göra mötaatt

Åtgärder10.1.2 minskar påfrestningarnasom

Förebyggande åtgärder

Skydd och säkerhet börjar förebyggandemed åtgärder. Det visser-är
ligen omöjligt händelser orsakade krafteratt avstyra naturenav som
släpper lösa. emellertidDet går utforma samhället konse-såatt att
kvenserna blir så möjligt. Eftersmå de jordskred ägtsom stora som

Tuvei har detår 1979 översiktligagjorts kartläggningarsenastrum - -
tänkbara riskområden. Med de detaljerade undersökningarav av

stabiliteten allmänheti sker har risken minskat försom numera att
byggande ska områden Över-på där det kanäga inträffa skred.rum

kan iblandsvämningar del ställen förhindraspå regleringen genom
dammar.via skyfallStormar, och snöoväder detvattnet är omöj-av

ligt någonting kangöra åt, till människor bliratt attmen se var-
nade, de har möjligheter söka skydd och de får förutsätt-att att att
ningar långtså möjligt hand egendom.sinatt ta om

olyckorDe eller störningar uppstår åtgärdersom genom som
människor vidtar lättare förebygga. Säkerhetenär flyget,inomatt
järnvägen och kärnenergiverksamheten exempelär på mycketatt
kan med tekniken. Brandskyddetgöras framförinom allt industri
och handel utvecklas ständigt olika slag tekniska åtgärdergenom av
och utbildning och information. Anlagda bränder har emel-genom
lertid alla anläggningsägare skyddasvårt sig Antaletatt mot. an-
lagda bränder och den sammanlagda omfattningen dem ökarav se-
dan många tillbaka.år detAtt länge sedan det inträffade all-var en
varlig fjällolycka beror depå har för säkerhe-snarast att som ansvar

lyckats med informationsverksamhet.sinten
Det emellertidgår bliinte med alla olyckor eller allvarligaatt av

samhällsfunktionerna.störningar i Antalet omkomna trafiko-i t.ex.
lyckor och bränder har sjunkit under kommerår givetvissenare men
aldrig kunna komma till noll. Faktorernaatt antaletavgörner som
dödsolyckor många.är Det inte möjligt tekniskt ellerär organisato-
riskt finna lösningar påverkar alla dessa faktorer. Framföratt som
allt det emellertid ekonomiskär fråga hur långt det förebyggandeen
arbetet kan drivas. Ambitionerna skapa säkerhet och öka skyd-att
det allmänhetmåste i grundas på mellanavvägningar risker, konse-
kvenser, kostnader och de praktiska förutsättningarna förebyggaatt
oönskade händelser.

Anläggningsägare och tillsynsmyndigheter har mycketgjort både
för olyckor och allvarliga viktigastörningar i samhällsfunktioneratt
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omfattningen dem. kaninträffa för begränsaska och Merinte att av
speciella åtgärder förofta frågaemellertid varjeDetgöras. är om

sker bäst medanläggning.verksamhet eller förslag Dettavarjeav
hittills grundatformerskyldigheter och påi ettsomsammasamma -

verksamhet vaddriverför den situationengöraattsom enansvar
från olikaoch andra åtgärderutvecklingsarbete, tillsynkräver och på

sida.fackmyndigheters
betänkandet flera slagemellertidföreslårUtredningen i av gene-

minska antalet olyckor elleråtgärder skarellt verkande stör-som
inträffar. Till dessahändelseromfattningen deochningar somav

åtgärder hör

tillhos ndigheter skaförutvecklatEtt system som seEI samsyn rn
vidsamhä lsplaneringenbeaktassäkerhetskraven i t.ex.att -

anläggningar;eller utbyggnadlokalisering av
riskanalyser och riskvärderingar;metoder förUtvecklingCI av

under-länsstyrelsernaåtgärderOrganisatoriska gör att somD som
statligaplanärendenbedömningarlag för kommunernas i ensar

nätverk;säkerhetskravenbedömningarfackmyndigheters av
skyddsavstånd;för användningUtformning principerEl avav

Åtgärder säkerhetsbedömningarutvecklar genomförandetEl avsom
jökonsekvensbeskrivningaranlagstiftningens MKB;mii p

leder tillfunktion för övervägandenövergripandeEn som enCI ny
säkerheten datasystemen;helhetssyn på i

med farliga ska haföretag arbetaråKrav ämnen utsettattEl som
säker etsansvariga;

för samtliga slagfår samordninmyndi hetEn trans-avD sansvar
tillgods ulktransporterarligt s]öss;utomporter av

anläggningar viktigaberedskap för bevakningbättre inomEncl av
för hotsamhällsfunktioner är utsatta om angrepp;som

försörjningen medbättre beredskap störningar inomEn t.exmotCI
elektronikkomponenter.

överväganden de olikaresultat utredningensFörslagen inomär ett av
framkommit analysenarbetsområdena. har scenariona.iNågra av

fåttharde särskilda uppdrag utredningenAndra följdär somen av
samhällsplaneringen,beredskapshänsyngäller risk- ochoch it.ex.

samhällsplaneringen.kallar säkerhetskravdet utredningen Denisom
förslag till hand-och riskhantering och debl.a. riskanalyserpåsyn

utgångspunkt för fleraredovisarläggning utredningen är avsom en
och olyckor vidskydd kemikalieolyckorförslagen motsom avser

innehålletförslag baseradefarligt gods. på iDessa ärtransport av
har utarbetatsoch rekommendationertraktater inom interna-som

UNECE-konventionentionella organisationer gränsö-t.ex. om-
skyddindustriolyckor och COMAH-direktivetverskridande motom

finns samband mellanallvarliga olyckor med farliga Detämnen. ett
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de olika förslagen Ävenutredningen här pekar på. utred-som om
praktiskaningen skäl behandlat dem skildai kapitel demåsteav

bedömas sammanhang.i samordningEn måste skegivetvis ocksåett
den praktiskai tillämpningen.

Skadeavhjälpande eller skadebegränsande åtgärder

Samhället måste gripa denin olyckan eller dennär allvarligastora
viktigstörningen i samhällsfunktion faktum. skade-är Deen ett

avhjälpande eller skadebegränsande åtgärderna olikamångaär av
slag. handlar tillDet börja med den uppgiftensvåra ledaatt om att

medinsatser myndighetermånga och andra deltarstora organ som
med olika slag. detOm olycka uppfyllerär kra-resurser av en som

räddningstjänstpå finns det regelverk räddningstjänstlagenven ett -
och räddningstjänstförordningen och organisation byggeren som-

lagen och desspå tillämpningsföreskrifter. finnsDet erfarenhe-inga
från de åtta räddningstjänstlagenår har tillämpats ochter som -

ingenting utredningensi analyser grundade bl.a.på scenariona som-
tyder det skullepå sådana brister regelverketi räddnings-att vara att

kaninte effektivtingripa på problemEtt detta harsätt.organen ett -
ocksågivetvis sidapositiv emellertidär organisationen för-en att-

hållandevis sällan anspråk föri ochinsatser dentas stora att perso-
nal för ledning dessai situationer får deinte praktiskasom svarar
erfarenheter önskvärda.ärsom

detOm sker innebär allvarlig någon destörning i vik-som en av
samhällsfunktionernatiga finns det för närvarande inget regelsys-

det möjligt snabbtgör kraftfullorganisera ochtem attsom en sam-
ordnad ledning. förslag tillDet styrning åtgärder vid allvarligaav

viktigastörningar samhällsfunktioneri utredningen lägger framsom
betänkandet syftari till avhjälpa denna brist. Utredningen har flerai

illustreratscenarion svårigheterna för flera slag ingri-av organ som
för bistå människor det finnsinte samladnär någon ledning.attper

Med utredningens förslag till för ledning blir det möjligtsystem att
delsamutnyttja ska användas vidstoren av resurserna som stora

olyckor och allvarliga viktigastörningar i samhällsfunktioner. Om
för utbildning och bådaövningar slagen hän-t.ex. systemen avse av

delser, Ökar utbytet och det höjer beredskapen.
Scenariona ocksåvisar de problempå kan uppstå inomävensom

fackorganens ansvarsområden både vid olyckor och vid allvar-stora
liga viktigastörningar i samhällsfunktioner. gäller hälso-Det och
sjukvård, socialtjänst, räddningstjänst, betalningsförmedling, soci-
alförsäkring, livsmedelsförsörjning och den verksamhet poli-som

teleföretagen eller el- och vattenverken bedriver. Störningar isen,
datasystem drabbar delar samhället bl.a. industrin ochstora av -
handeln.
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drabbas allmänhetsektorer ocharbetar imångaKommunen över
rad olika åtgärderföreslårUtredningenflera olikapå sätt. somen

för lokala,de existerandemöjligtdetska inomgöra att ramarna
möjligheternaförbättracentrala sektorsorgan ståregionala och att

för-vilkatänkahandlarpåfrestningar. igenomDet attt.ex.emot om
uppgif-blirde anställdafordras och till insatta iberedelser attsesom

finnas fler och bättrebörska lösa.de tillsammans Detterna som
vattenförsörjningenochelproduktionenreservanordningar inom samt

och telekommunika-datasystemenför bl.a.förberedda reservrutiner
räddningstjänstens be-delarockså utnyttjaDet gårtionerna. att av

viktigaallvarligadetoch störningar iredskap äräven närresurser
ellersamhällsfunktioner omvänt.-

skadeavhjälpande ellerförslagen tillbehandlar ocksåUtredningen
framgåttkapitel. delåtgärder olikaskadebegränsande Eni är som

Övervägandena genomför-grundade analyser scenariona.på omav
grundadeåtgärder ocksåoch andra påandet räddningsinsatser ärav

för-rekommendationer.ochinternationella traktater Ettinnehållet i
PoIIuter-Paystillämpningenräckviddmedslag är t.ex.stor av
verksamhetereller innehavarePrinciple, innebär ägareatt avsom

förför kostnaderderaskommunernafarliga skamed ersättaämnen
räddningsinsatseroch förberedskapenåtgärder försärskilda som

Även försla-verksamhet.derasfarligaolyckor medberor ipå ämnen
åtgärderskadebegränsande måste gi-skadeavhjälpande ellertillgen

praktiska tillämpningenoch densammanhangbedömas ivetvis ett
samordnade former.ske i

ställerutredningens arbetesamhälletpåfrestningar iDe avsersom
viktig förinformation.genomgående krav Den män-är attstora

och andramyndigheterde litarbeskedniskor ska på or-avsom
skyddaåtgärder försjälva vidta sig. Detdå kan deFörst attgan.

fungeraroch andramyndigheterpanik ochförhindrar gör att organ
informationoch riktigvad de skullebättre integöraän en sannom
betänkandetbeskriverUtredningentill allmänheten. inådde fram

olikaochförmedlarensprincipiella sändarens,påsin mottagarenssyn
ochskaantal ågärderoch föreslår varningroller göra attett som

behöver den.till deminformation verkligen når ut som
deltagit hjälp-omfattningökande ihar under år iSverige senare

vidbåde räddningsinsatserandra länder. Detiinsatser är som-
det slaghjälpinsatseroch humanitärajordbävningen i Armenien av-

Erfa-Rwanda.Jugoslavien ochhar skett f.d.under iiårsenaresom
för ländernavärdearbetet hardet härrenheterna visar ett stortatt
erfarenheterochockså kunskaperemellertidfår hjälp. Det gersom
olika slagvidtillgång ikommer insatserstoratt avensom vara

verksamheten kantill utvecklingUtredningens förslagSverige. av
områdenflera deverksamhetenbetydelse för inom ut-somstor av

förslag betänkandetredningens iövriga avser.
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Ökad10.2 integrering åtgärder frediav

och krig
Samhällets inneboende styrka, tålighet och omställningsförmåga och
de beredskapsåtgärder vidtas bestämmer allt väsentligti möjlig-som
heterna för klara olika risker och hot. Ett störningskänsligtattoss
samhälle kräver beredskapsförberedelser robust och flexi-än ettmer
belt samhälle. detVi skälet konsekventmåste och långsiktigt verkaav
för minska samhällets sårbarhet. sker bl.aDettaatt attgenom

följer samhällsutvecklingen och utbildning och in-noggrant genom
formation försöker alla vid beslut påverkar denna utveck-att som
ling hänsyn till kraven säkerhet.påta

framhållerRegeringen direktiven tilli utredningen de åtgärderatt
vidtas för påfrestningar och risker det fredstidamöta iattsom sam-

hället vidtas falli många områden därpå åtgärder också vidtas inom
för beredskapen säkerhetspolitiska kriser och krig. Ut-motramen

redningen bör möjligheterna de olikapröva inom områdena iatt
ökad utsträckning vidta sådana åtgärder sammanhang kursive-i ett

här.rat
Utvecklingen det försvaretcivilainom under de tjugo årensenaste

har präglats Ökande samordning mellan verksamheterav en som
syftar till ingripanden vid olyckor fred och förberedelsernai för verk-
samheter krig. Statsmakternai har med allt emfasstörresagt att
måste avsedda församutnyttja fred respektive beredskapresurserna

. och krig. hållerDet kostnaderna och ökar utbytet verksam-nere av
heter avsedda fungera de olika slageni situationer.att av

konsekvensSom behovet har detintegrera också vidta-atten av
rad praktiskagits åtgärder syftar till öka samordningen.en attsom

fickKommunerna redan 1980-taleti mitten för plane-ansvaretav
civilförsvarsverksamhetenringen lokalpå dennivå. Genom nyli-av

lagen civilt försvar ska de för verkställig-ävenantagnagen om svara
het under beredskap och krig. följdi dettaSom kommer denen av
kommunala räddningstjänsten med krigsorganisationsin utföraatt

väsentlig del de uppgifter har hört till civilförsvars-en av som
verksamheten. nuvarandeDen statliga civilförsvarsorganisationen
avskaffas den juli1 1995. kommerKommunerna övertaatt utrust-

de statliganingen civilförsvarsförråden.i räddningscentralerDe som
har byggts antal kommuneri under avseddaår för led-ärett senare

räddningstjänstenning både fred och krigi och de tidi-ersätterav
civilförsvarscentralerna. förstärkta räddningstjänstDen skagare som

bl.a. brand- och undsättningsenheternaersätta civilförsvars-i
byggerorganisationen den ledningpå och de styrkor den kom-som

munala räddningstjänsten har fred.i
RäddningsverketNär inrättades ocksåår 1986 detta led iettvar

strävandena integrera åtgärderna fred och krig.i regionalPå nivåatt
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för led-länsstyrelserna redan planering ochlänen hadei ansvaret
fred, under beredskap och krig. Civil-verksamheten iining av

ÖCB uppgifterdäremot innebärbefälhavarna och har inga attsom
fred.verksamhet vid händelser Utred-ska leda eller samordnade i

efter beslut särskilda fallethar föreslagit detregeringen iningen att
civilbefälhavarna för koordinering mellan länkunna användaska
fred.vid händelser iäven

naturligt statsmakternaUtredningens det nästaatt ettsomanser
formulerar helhetssynden här utvecklingen påisteg en ny syn en- -

säkerhet och skydd fredoch befogenheter områdetinom iansvar
utvecklingen kunskaperskulle ytterligare främjaoch krig. Det av

breda område det frågaoch erfarenheter detinom ärsom om.
kortfattad form kunna omfattahelhetssyn skulle här iEn un---

gefär detta:
berett kunna vid alla slag plöts-Samhället måste ingripaatt avvara

inträffa växlarkanligt inträffade påfrestningar. Situationerna som
allvarligaste påfrest-åtgärder. denoch därmed kraven på Kriget är

ningen.
snabbt och smidigt.kunnaSamhällets måste Myn-insatser göras

samhället haroch företag det civiladigheter, iorganisationer samma
och ofta slagde har fredledningsansvar krig ii samma avsom -

ochslag verkställande enheterledning behöver olika ut-avmen-
föreligga.lösa de uppgifter kommerför kunnarustning attatt som

förekommer och vilkabehöver klargöras vilka riskerDet som
påfrestningarverksamheten vid olika slagkrav ska ställas på avsom

viktiga samhällsfunktionerolyckor, allvarliga istörningarstora-
förbehöver samhället speciellaoch krig. krigI över-attett resurser
fred och definnas redansvärigheterna. måsteDessa ivinna resurser

då.kunna användas för lindra påfrestningarska Degivetvis ävenatt
sikte kan förut-händelser åtgärderna på intesammantaget tarsom

flexibilitet handlings-det skälet både ochoch det fordras avses
för verksamheten fred och krigberedskap. avseddaResurserna i gör

hjälpinsatserför delta de internationelladet också möjligt iattoss
statsmakterna beslutarsom om.

flera. Hela hotskalan fred-Fördelarna med sådant synsätt ärett
beredskapen. gällerkommer bli praktisk realitetkrig Detiatt en

ochframför allt planeringen, utbildningen övningarna. Synsättet stär-
helheten och eliminerar sannolikt de hinder kanker ytterligare som

avsedda förkvar för effektiv användningfinnas resursernaen av
utnyttjandefred respektive krig. Dubbelarbete och dåligt av perso-
fred själva grundennalen och materielen minskar. Verksamheten i är

förberedelserna förför krigsorganisationen. här påDet sättet att se
fred för de delar verk-händelser och krig ökar ocksåi i intresset av

till den nuvarande säkerhetspolitiska risk-samheten med hänsynsom
kan den uppmärksamhet från myndigheter ochbilden ha svårt att

fordras.andra lokal, regional och centralpå nivåorgan som
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Risken finns andra sidan detå blir uppgift för myndig-att storen
heterna klara den koordinering planering, utbildningi ochatt öv-

fordras. kommerningar kanske fordrasDet barasom att resurser
för de ska denansvariga överblick fordras. Detatt organen som

emellertidgår förväg bedömainte dettai praktiken skulleiatt om
nackdel. sannoliktResurserna nödvändiga för denärvara en sam-

ordning under alla förhållanden ske.måstesom
Vilka blir då de praktiska konsekvenserna synsätt Detett nyttav

befäster för det första utveckling redan blirpågår. Det ännuen som
naturligare vidta åtgärder minskar sårbarheten inom verk-att som
samhetsområden har ungefär slag påfrestningar. Detsom samma av
ökar effekterna åtgärderna. Särskilda beredskapsåtgärder kom-av

fordras områden där samhälletinom ordinarie fredstidai sinattmer
verksamhet har eller kan skapainte tillräcklig förmåga klara på-att
frestningarna. Omställningen till bl.a. krig,svåra situationer, måste
kunna ske snabbt och smidigt. befogenheterAnsvar, och metoder
bör dessa skäl desamma alla tänkbarai situationer.av vara

Samhället har förmåga fred och krigi påfrest-mötastor atten
olika slag. Beredskapen kräverningar förhållandevis mycketav re-
ökad bör kunna ledaEn till ytterligareintegrering rationali-surser.

Utredningen harseringar. beräkninginte gjort någon närmare men
bedömer resultatet kan bli sänkta kostnader eller de olikaatt att

får producerat med den ekonomiska de dis-organen mera ram som
ponerar.

helhetssyn utredningen förespråkarDen innebär sammanfatt-som
samhälletsningsvis samlade ska kunna vid allautnyttjasatt resurser

slag händelser olyckor, allvarliga viktigastörningar istoraav sam--
hällsfunktioner och krig. myndigheter fårDe uppgifti attsom
vidta beredskapsåtgärder ska det hela hotskalan fred-krig.igöra

Användning totalförsvarets10.3 av resurser

vid olyckor och allvarligastora

störningar
Militära103.1 resurser

Försvarsmaktens viktigaste uppgift kunnaär möta väpnatatt ett
civila delenSverige. totalförsvaretDen stöder detimotangrepp av

sammanhanget Försvarsmakten. kunna lösa dessaFör uppgifteratt
vidtas totalförsvaretinom långtgående förberedelser formi av sam-
verkan, samordning utbildnings- och övningsverksamhet. Alltsamt
detta skapar kunskap och ömsesidig respekt ochinomgemensam
mellan totalförsvarets olika delar.
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Utvecklingen under tid har medfört samhällets sårbar-attsenare
het inför olika har ökat. efter hand allt bredarestörningar En hot-
bild omfattar spektrum andra hot de militära.än Påett stort rentav

vid bör totalförsvarets detsätt väpnatettsamma som angrepp -
svenska samhällets olika delar samverka och stödja varandra vid-

påfrestningar fredstidadet samhället.i kun-Denstora gemensamma
skap och ömsesidiga respekt uppbyggd totalförsvaretinomärsom

god förgrund detta.är en
Försvarsmakten har betydande kunnig personal, mate-resurser -

riel och ledningsresurser ställa till förfogande vid olyckoratt stora-
och allvarliga viktiga samhällsfunktionerstörningar fred.i i

Ävenviktig tillgång det härHemvärnet sammanhanget.iär en
frivilligorganisationerna totalförsvaret har mycketinom resurser,
framför allt personal utbildad för specialuppgifter olikaärsom av
slag.

Försvarsmaktens medverkan fordraskan vid t.ex.
Skogsbränder;
Översvämningar;

skred och andra naturkatastrofer;Ras,
Tågolyckor;
Kemikalieolyckor;
Miljökatastrofer;
Sjöolyckor; och
Avbrott el- eller vattenförsörjningen.i

Åtgärderna kan bestå t.ex.av
det kanTransporter gälla skadade eller sjuka;El -

Efterforskning försvunna;El av
Övervakning land, till och luften;på sjöss iD

ochAmmunitions- minröjning;EI
Upprättande tillfälliga bro- eller färjeförbindelser;väg-,D av
Bevakning skyddsobjekt, ochavspärrningarEl av m.m;
Inkvartering och utspisning.u

enligt utredningensDet nödvändigtmeningär i svåra situationeratt
kunna Försvarsmaktensutnyttja för dessa olika uppgifter.resurser

bortfall utbildningstidDet militärauppstår del-när trupperav som
fallmåste kommerI många ha värdeinsatsentar accepteras. att ett

från utbildningsynpunkt för personalen. förband harOm ett som
deltagit haft kostnader för detså väsentligtinsats mins-stora atten
kar möjligheterna för personalen lösa uppgifter fred ochsina iatt
krig, får det bedömas vilka åtgärder ska vidtas, vilkent.ex.som er-

ska och finansieringenhur skasättning utgå ske.som
del förberedelser samverkan,En planläggning, information och-

utbildning bör ske förväg kani genomförasså insatserna påatt ett-
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effektivt Försvarsmaktens bör ske förinsatser deninomsätt. ramen
ordinare förband organiserade enbart förorganisationen. Några in-

vid olyckor och allvarliga viktiga samhälls-störningar isatser
funktioner bör inte sättas upp.

föreslagit förtydligandeUtredningen har kapitel den för-i 4 iett
fattning reglerar medverkan civil verksamhet.militär Syfteti ärsom

klargöra militär personal ska kunna användas fred föriävenatt att
tillfälligt skyddsobjekt. Polisensbevakning vid hotade förresurser

begränsade.denna bevakning kan nämligen Förstärkning kanvara
det tid kalla dennaske med beredskapsoliser, in organi-tar attmen

fredstidFörsvarsmaktens kan därför snabbt be-isation. resurser
för bevakning civila skyddsobjekt eller förhöva utnyttjas t.ex.av

tillMilitärt bistånd bör alltså kunna polisen.avspärrningar. Ettges
för vid behov kunna Försvarsmaktensinmotiv sättaannat att resur-

tidigtvid bevakning det kan skedesvårt iär ettatt attvaraser av-
massflykthändelseförlopp, sabotage eller till vårtgöra t.ex.om en

land, inledningen till krigsförlopp eller inte.utgör ett
nuvarande regelverket medger utsträckningiDet För-stor att

anspråk för räddningstjänst. förslagsvarsmaktens i Detasresurser
förtydliganderäddningstjänstlagen och tilltill ändringar för-i iett

militär medverkan civil verksamhet utredningenordningen i somom
punderlätta Försvarsmaktens förlägger fram kommer insatseratt att

olyckor och allvarligabistå samhället vid bl.a. vik-störningar istora
samhällsfunktioner.tiga

Civila försvarets10.3.2 resurser

beredskap samhället har inför krig och krigshotandeDen situa-som
jämförtomfattar rad kompletteringar med detionen av resurseren

fredstida påfrestningar fordrar. personalåtgärder och denDensom
det gäller ska kunna användas vidgivetvis insatserutrustning som

fred. följer detta innehållerredogörelsei Den i avsnittäven ettsom
exempel ska kunna radantal olikautnyttjas. Enpå resurser som

myndigheter för planering beredskapen och för rekryte-svarar av
personal och håller materiel förråd. enligti Det ingårringen ut-av

uppfattning uppgifterna för dessaredningens tilli att attorgan se
används fordrar de har överblickpå Deträtt sätt. att enresurserna

informerarpersonalen och materielen och andra vad jöver organ om
itill inträffat och, detdessa kan användas har behövs,någotnär om

till bruk.intiativ itar att tasresurserna
Ledningsorganisationen ochhar lokaler kanutrustning ut-som

fred. Fler länsstyrelser tidigare kommer förfoganyttjas iäven än att
llförbättrar efter handskyddade ledningsplatser. ocksåDe sinaöver
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teleförbindelser. signaIskyddsberedszapen det för-För civilainom
finns det olika slag kryptoutrustning. Personal vidsvaret ett stortav

antal civila myndigheter har utbildats för kunna skötaatt utrust-
kan användas för hantering hemligningen, information ävensom av

fred.i
personella och materiella för ochDe AC RC-enheternaresurserna
befolkningsskyddet användbarainom samband mediär även

kemikalieolyckor och vid nedfall radioaktiva De varnings-ämnen.av
och det mätpunkter för indikering radioaktivanät äm-system av av

har förberetts också Räddningsskolornagår utnyttja.attnen som
kan bidra med de här områdena.sina påresurser

materiel har anskaffatsDen transportomrâdet förinom attsom
minska sårbarheten under beredskap och krigi är en annan resurs.

kan reservbroar och delar till civila fordonDet och flygplan.vara
Reservbromaterielen användes bl.a. samband med vägbroni överatt
Södertälje kanal havererade början 1990-talet.i av

ÖCB och har tillsammansNUTEK drygt batteridrivna driv-2 000
medelspumpar, ska kunna användas vid bensinstationersom som
drabbas långvariga elavbrott krig. placeradei vidPumparna ärav

antal polisstationer, brandstationer eller civilförsvarsförrådett stort
hela landet och får vid avbrott elförsörjningeni utnyttjas i iäven

fred.
kommuner har skaffatMånga reservkraftverk till framför allt sina

tekniska verksamheter. Syftet säkerställa försörjningen medär att
Ävenoch avlopp. dessa kanvärme givetvissamt vattengas, resurser

användas fredstid.i
försörjningsområdet finns dessutomPå beredskapslagerstora av

och färdigtdrar. gäller bl.a. livsmedels- ochinsats- Det sjukvårdsom-
Ävenrådena. strategiska för industriell försörjning lagras.varor

fredstid. StatligaLagren åtgärder snedvrideri kon-är en resurs som
kurrensen emellertid förbjudna enligt Problem kanär EU-rätten.

efterhanduppstå i någon har brutitSverigepart attom motanser
dessa bestämmelser.

Fördelning och10.4 uppgifterav ansvar

mellan centrala myndigheter
Sambandet fred-krig10.4.1

Utredningens fred-krigpå integrationen aktualiserar frågorsyn om
myndighetsorganisationen. lokal och regionalPå nivå länenpå nivå i

samordningen fred-krig utsträckningi redan genomförd.är Somstor
utredningen framhållit ÖCBhar civilbefälhauarna och däremot verk-
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uppgifter huvudsak sikteställande endasti på situationentarsom
funktionsansvarigunder beredskap och krig. Räddningsverketi är

för funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänstmyndighet i
omfattande för utveckling förebyggandekrig och har ett ansvar av

fred.verksamhet och åtgärder vid olyckor i
försvar förStyrelsen för psykologiskt funktionenSPF Psy-svarar

uppgifterkologiskt försvar. har också del samhäl-SPF en som avser
vid händelser fred.lets iinsatser

ÖCBFörhållandet mellan och Räddningsverket behandlades se-
hade till uppgift klarlägga behovenLEMO, attnast av som av sam-

ordning beredskapsförberedelserna det civila försvaret.inomav
framhöll betänkandet och uppgifts-LEMO SOU 1993:95 Ansvars-i

försvaret det behövsfördelning det civila centralinom att en myn-
för dennadighet fred under samordning.i regeringensom svarar

diskuterade också valet myndighet:LEMO av
gäller vilken ndighet bör åläggasdet samordnings-När m som

olika lösningar väljas,kan principiel nämligentvåansvaret t

med funktionsansvar till vilkenmyndighet ett tungten- samordningsuppgiften kan fogas;
samordningsuppgiften huvudupp-myndighet med somen-

för flera funktioner.gift till vilken kan fogas ellerenansvar

praktikenförra lösnin innebär samordnings-iDen atten
uppgiften åläggs räddnin sverk SRV. Någontatens annan

aktuell.funktionsansvarig myndighet Förslaintetor varae
framförts från skilda håll slåhar också OCBatt samman oc

förslagsställarna,oklarheterskulle, enligtSRV. Därigenom i
uppgifts- och ansvarsfördelningen mel de verken kunnatvåan

åstadkommas. harundanröjas och besparin ocksåDetar an-
befolkningsskyd och räddnin harstjänsten sär-setts att et en

civilaskild tyngd och ställnin detinom örsvaret.
det flera nackdelar med sådanLEMO inns åt-attanser en

Visserligen befolkningsskyddet och räddningstjänstengärd. är
försvaret.betydelsefull del det civila Men ävenen av

försörningsfrå viktiga, det gäller stödetminstinteär närsamverkanorna
Försvarsmakten.till med försvars-1992 årsIoc

framhölls vikten dessa frågorbeslut ägnas störreattav upp-
märksamhet.

samordningsuppgifthar betydelsefull den freds-SRV inomen
tida räddnin giften torde behöva utvecklasDen u elcjtivtmed avseende utnyttjande samhälletspå att ett av
fredstida räddningstjänst. uppmärksamhet torde fram-Större i

förebygga fredstida olyckor.tiden behöva haråt SRVägnas att
roll. räddningsinsatsernadärvid viktig internationellaDeen

också öka.synes
pgifter följer ha samordnin förDe att sansvaretu som av

samhäl beredskap inför krig och kri sfara stäl andra kravets er
samordningen den fredstida dningstjänsten. Förän rä attav

säkerställa samordningen försvaret,det civila enligtatt av
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definition,LEMO:s nedprioriterasinte förhållandei till de i
fred uppmärksammade och aktuella uppgifterna avseendemer
samordning samhällets räddningstjänst, LEMOav attanser
dessa två samordningsuppgifter bör åvila olika myndig-tunga
heter.

bedömdeLEMO sammanfattningsvis det bör finnas centralatt en
myndighet med huvudsaklig uppgift fred underi regeringenatt sam-
ordna de civila beredskapsåtgärderna inför krig och krigsfara och

ÖCB alltjämt bör denna myndighet.att vara
behandladeLEMO vidare uppgifts- och arbetsfördelningen mel-

ÖCB,lan Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar.
Fördelningen uppgifter och arbete ansågs i avseenden oklar.vissaav

leder enligtDet iblandLEMO till dubbelarbete och resurskrävande
revirdiskussioner till oklarheter hos bl.a. regionala myndighe-samt

och kommuner. Som exempel dubbelarbetepå och oklarhet harter
alla centralanämnts myndigheterna och länsstyrelsernaatt tre vän-

der till kommunernasig utbildnings-i och övningsverksamheten och
ÖCB och Styrelsen för psykologiskt försvar bedriveratt övningar

fredstida olyckor och katastrofer.som avser
Enligt finnsLEMO det delvis ÖCBdubblerad kompetens hos och

Räddningsverket för utbyggnad lednings-, informations- ochm.m. av
sambandssystem. båda myndigheternaDe bör förutsättning-pröva

besparingarnå uppgifts- och ansvarsför-attarna genom en annan
delning. föreslog ÖCBLEMO skulleregeringen och Räddnings-att ge
verket uppdragi samverkani denna och redovisagöra prövningatt
resultatet till regeringen.

ÖCB och Räddningsverket fick detta uppdrag och har isenare en
skrivelse till denregeringen september22 redovisat1994gemensam

bedömning.sin bådaDe myndigheterna behandlar arbetsupp-sina
gifter det gäller kommunernasnär utbildnings- och övningsverksam-
het, kommunala riskanalyser, tillämpningen plan- och bygglagenav
och naturresurslagen utbyggnaden lednings-, informations-samt av
och ÖCBsambandssystemen. och Räddningsverket denattanser
nuvarande fördelningen och uppgifter mellan dem inomav ansvar
dessa arbetsområden bör bibehållas och den samverkanatt som
myndigheterna bedriver bör fortsätta.

ochI-Iot- riskutredningen LEMO analyssin inteattanser genom
har belyst hela problemet med myndigheter föransvarigatre som
centrala delar beredskapen. berorDet bl.a. direktivenpåav som
begränsat övervägandena till förberedelserna för verksamheten krigi

dvs beredskapen detinom civila försvaret. Enligt utredningens-
detmening går bedömainte hur organisationen bör utfor-att vara

mad hänsyn till och uppgifter händelserutan att ta ansvar som avser
både fredi och krig.

Den nuvarande fördelningen verksamheten fred ochi krig mel-av

11 14-1656
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ÖCB, psykologiskt försvarföroch StyrelsenRäddningsverketlan
myndigheternahos självatiotalfunnits existerarhar år. Deti ett nu

verksamhetenerfarenheter hurmängdomvärldderasoch i aven
utredningenbakgrund be-denbörfungerar. Regeringen mot som

uppgifter och denorganisation pålåtaskriver Översyngöra aven
verksamhet och samhälletsförebyggandecentrala nivån avsersom

fred och krig.bådeinför händelserberedskap i

farligt gods10.4.2 Transport av

till förändringförslagredovisathar kapitelUtredningen 8i ett av
olyckorsamband med vidåtgärderförmyndighetsansvaret i trans-

RäddningsverketFörslaget innebärfarligt gods. övertarattport av
blirLuftfartsverket ochSjöfartsverket och ansvarigfrånuppgifter

bulktransportergodsmed farligtmyndighet för alla utomtransporter
till sjöss.

explosivaochBrandfarliga10.4.3 varor

framgått redogö-kemikalieområdetVerksamheten inom är, avsom
uttalatRiksdagen harsektoriserad.starktkapitelrelsen i att

sådant innehållroll börsamordnandeRäddningsverkets attettges
arbetakemikalieolyckor kanberedskapen öververket inom samt-mot

myndighetsområden.liga
införalämpligtdetutredningens inteEnligt mening är att ett en-

kemikalieområdet. sådanför hela Motmyndighetsansvarhetligt en
specialiserad och detstarktindustrinbl.a.talarlösning är attatt
områden. partiell lös-rad olika Enexpertkunskaperfordras inom en

skulle däremotexplosivaochbrandfarligaområdetinomning varor
explosiva do-Brandfarliga ochförbättra situationen avsevärt. varor
den transporteradekemikalieområdet och %80utgörminerar ca av

landet.farligt godsmängden i
Räddningstjänstkommittén ochbl.a.utredningarTidigare -

SprängämnesinspektionensföreslogCESAM-kommittén att upp--
ansvarsområde. Föredrag-Räddningsverketstillskulle höragifter

lbildandetriksdagens beslutinföruttaladeanden propositioneni om
föreslåbereddhanRäddningsverket inte1986år attatt var en lav

följa fråganskullehanuppgifternasammanföring attmen nogaav
visade denriksdagen dettill sigåterkommaoch två årinom attom

skeddetillfredsställande. inte. EnDettavalda lösningen över-inte var
Sprängämnesinspektionens ochhuvuddelenföring ansvar upp-avav

skapautredningensskulle enligt meningRäddningsverkettillgifter
samordningenbegärdariksdagenför den inomförutsättningar av

kemikalieområdet.delendominerandedenåtminstone av
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Till Räddningsverkets uppgifter hör samordna samhällets verk-att
samhet för olycks- och skadeförebyggande åtgärder enligt rädd-
ningstjänstlagen och verka för åtgärder vidtas förebyggeratt att som
bränder och andra olyckor. Till uppgifterna hör också meddelaatt
säkerhetsföreskrifter och vidta andra åtgärder syftar till fö-attsom
rebygga olyckor vid brandfarliga och explosivatransport av varor.
Sprängämnesinspektionen expertmyndighet och myndig-är ansvarig
het enligt lagstiftningen brandfarliga och explosivaom varor.
Sprängämnesinspektionens verksamhet avsedd förebyggaär att
olyckor vid hanteringen dessa gällerDetta emellertidämnen. inteav

Ansvarsfördelningen skapar naturliga skäl problemtransporter. av
och onödigt dubbelarbete. Andra delar Sprängämnesinspektion-av

verksamhet har kontaktyta Arbetarskyddsverket.storens moten
Sprängämnesinspektionens verksamhet ligger mycket nära en cen-

tral del Räddningsverkets uppgifter. överföringEn delarav av av
Sprängämnesinspektionens arbetsuppgifter till Räddningsverket
skulle följaktligen kunna bli viktig del den samordning inomen av
kemikalieområdet riksdagen har begärt. Andra uppgifter skullesom
kunna föras till Arbetarskyddsverket.över

Utredningen föreslår verksamheten vid Sprängämnesinspek-att
förstionen till Räddningsverket och Arbetarskyddsverket.över Frå-

har Statskontoret förinom CESAM-kommit-utrettsgan av ramen
arbete.téns aktualiseringEn detta material enligt utredning-av ger

tillräckligtmening underlag för beslut.ens ett

10.5 Begreppet civila försvaret

Totalförsvaret både civilautnyttjar och militära för iattresurser sam-
verkan uppnå möjliga effekt krig.största i Beredskapsförordningen

definierar1993:242 totalförsvaret följandepå sätt:
Med totalförsvar den verksamhet nödvändig föräravses som att

förbereda landet inför hot och för ställa samhället tillyttre att om
krigsförhållanden. Under krigsförhållanden omfattar totalförsvaret
hela den samhällsverksamhet då skall bedrivas.som

Totalförsvaret ingen myndighet ellerär organisation omfat-utan
krig samhälletsi totala fredansträngningar. I totalförsvarettar avser

den verksamhet nödvändig för landetär ska kunna förbere-som att
das inför krig och krigsfara. Totalförsvaret består civil ochav en en
militär del- det civila respektive det militära försvaret. Totalförsvar-
stanken har bred förankring deti svenska samhället.en

Utredningen beskriver betänkandeti utveckling bre-en mot en
dare hotbild, omfattar risker och påfrestningar både fredi ochsom
krig. utredningenSom framhållit det bl.a. denär bakgrundenmot



fred-krigHelhetssyn324

de hän-åtgärdernaytterligare Ökaangeläget integreringen motatt av
för verksamhetenförberedelsernafred med iinträffardelser isom

denna börleddet integreringUtredningen ikrig. ettatt somanser
olika delarna verk-för deredovisade begreppendeövervägas avom

statsmakterna detoch de kravspeglar den isamheten somsynennya
samhället.det svenskaställersammanhangethär på

forskningsanstalt har studieiMilitärhögskolan och Försvarets en
benämningar.fram tankaruppdrag fört Ut-regeringenspå nyaom

vidare belysningfrågor behöverdessaredningen änatt enanser
detta sammanhang.skett isom

försvarcivilt ochtotalförsvar,föreslår begreppenUtredningen att
bakgrund utredningensförsvar skamilitärt ävenövervägas mot av

föreligger.betänkande härförslag detöverväganden och i som



Forskning

Bakgrund1 1.1

säkrareEtt samhälle kräver grundliga kunskaper de risker ochom
hot förekommer och effekterna de åtgärdersom om av attsom avser
öka säkerheten. forskningGenom utökar hela tiden dessavi kunska-

utvecklingsarbeteDet följer med forskningsresultatenper. som som
grund syftar till resultaten praktiskt ska kunna tillvara.att tas

de flestaInom områden utredningensi arbete finns det ett stort
behov ökade kunskaper. gäller bl.a.Detta analyserna riskernaav av
och hoten, metoderna för öka riskmedvetenheten, hanteringenatt av
farliga i transportverksamhetenämnen och industrin,inom utvärde-

erfarenheternaringen från olyckor och andra händelser ochav
kommunikationen människor-myndigheter-massmedier. Behovet av
kunskaper har framgått övervägandena de olika kapitlen.iav

sedanDet pågår flera ochår i Sverige utomlands omfattandeen
forskning, syftar till ökad säkerhet och bättre skydd införsom etten
risker och hot olika slag. kan frågaDet tekniskaav rentvara om
aspekter riskerpå och hot, utveckling modeller för riskhanteringav

ekonomiska effekter olyckor och andra oönskade händelsersamt av
eller dessa händelsers påverkan miljön.på centralt forsknings-Ett
område det häri sammanhanget också människors reaktionerär in-
för risker och hot.

Forskning människans uppfatta ochsätt inför riskerom att agera
och hot brettspänner teoretisktöver och empiriskt fält. Enett stor
del verksamheten handlar risker och hot vardageni alltså iav om -samhällets normala verksamhet. Förståelse för individers agerande i
risk- och hotsituationer har till del sina kunskapi hurrötterstor om
enskilda människor uppfattar och hanterar och kriser detistress
vanliga livet. Studierna omfattar framför allt varseblivning, attityder
och kunskaper, beslutsfattande och kommunikation. Ett vä-annat
sentligt delområde forskning förutsättningarna föravser om myn-
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hotsituationer ellerhanteramänniskorochandradigheter, attorgan
ochklarlägga analy-inträffat.har Attellerolyckor störningarnär

och andramyndigheterindivider,enskildamellansamspelet or-sera
forskning före-dencentraltsamhället inomi är temaett somgan

Kapitel innehålleroch säkerhet.området skydd 6kommer inom en
forskningen kom-resultatendel inomförredogörelse omen av

människor-myndigheter-massmedier.munikationen
beskrivaöversiktligtkapiteldettahar valtUtredningen i ettatt av

skydd och säkerhet.områdetforskningen Ut-delomrädena inomi
slutsatserderedovisaför någraharredningen attstannat somav

människorsoch utlandetforskarefram hos Sverigekommit i om
ellerolyckoroch störningaroch hotinför riskerreaktioner när stora

Översikten har utarbe-baserad promemoriainträffar. påär somen
forskningsanstalträkningutredningens Försvaretsför inomtats

beteendevetenskap FOA 55. Promemo-förFOA, Institutionen
den utredning beteen-sammanfattningi sinrian utgör tur avaven

katastrofbetonadeochkrisartadesamband medoch reaktionerden i
till harmed anknytning FOAellerforskarehändelser inomtresom

Räddningsverketl.uppdragutarbetat på av
överväganden be-kapitlet förredogör sinaUtredningen sist i om

och redovisar för-forskningsverksamhetensamordninghovet i ettav
åstadkommamöjligtdetskaslag till organisation göra att mersom

hela detforskningsbehoven inombedömningarövergripande om-om
deanvändningenocharbeteråde utredningens av resurseromavser

förfogande.tillstårsom

forskningInriktningen11.2 omav

risker ochinförreaktionermänniskors

hot

händelserOlika slag11.2.1 av

regelhotsituationerrisk- och utgårklassificering olikaEn somav
omfattarForskningen regelhar.själva händelsen ikaraktärfrån den

jordbävningar.eller En så-t.ex.bränder,studier översvämningarav
avseenden fors-dellämpliguppdelning kandan i närt.ex.envara -

ochspeciellbehovet utrustningvärderakare stämmeratt avavser -
emellertid likaspråkbruk. intemed vardagens Denväl äröverens

flerAllt forskarereaktioner.människorsvid studieranvändbar av
beskrivashändelser börsocialahotsituationerbetonar äratt som

och katastrof-Programutredning:Wallenius, Kris-och ClaesEnander,Gerry Larssonl Ann
November 1993.forskning. 50018-53.FOA Rapport A
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från psykologiska och sociala dimensioner. råderDet emellertid långti-
från enighet vilka dessa dimensioner bör Händelseförloppenom vara.
vid olyckorna Three Milei Island, Tjernobyl och CanalLove en
olycka med farliga har letti USA till flera förändringarämnen i

vadpå kan ha betydelse för människors reaktioner.synen som

Upplevelsen11.2.2 risk- eller hotsituationav en

subjektiva tolkningenDen situation avgörande förär varjeav en
människas reaktioner. grundläggandeDetta praktisktär i alltaget
modern Individens tolkningstressteori. bildar också utgångspunkt
för förståelsen individens handlande. Forskningen uppfatt-av om

riskerning och hot har tydligt illustrerat hur människor med sinaav
varierande kunskaper och erfarenheter kan bedöma risk- elleren
hotsituation mycket olika.

Reaktorolyckan vid Three Mile Island exempel hän-är påett en
delse där kom tillingen omedelbar skada. psykosocialaDe konse-
kvenserna för dem bodde områdeti blev emellertid mycketsom
omfattande. uppfattadeMånga händelsen därsituation män-som en
niskan kontrollen tekniken. Skillnaden mellanöver tilltrotappat en
till effekterpositiva teknisk utveckling och hotet uppkom-av som

verkligheten hållerinte finnsnär också reaktionernai eftermer
olyckan med rymdfärjan Challenger och förlisning.Estoniast.ex.

del slag olyckorEn väcker särskilt starka reaktioner krafti sinav av
symboliska innebörd eller associationerna de viktigtDet ärsom ger.

förstå vilka faktorer ligger bakom omfattande subjektivatt som en
reaktion inför del slag risker eller hot. underskattningEnen av av
dessa subjektiva reaktioner kan leda till samhället inte män-att ger
niskor det stöd dessa behöver.som

Starka reaktioner inför del slag olyckor eller andra händel-en av
kan politiker ellergöra andra beslutsfattare känner deattser att

vidta kraftfullamåste åtgärder eller det måste deatt utse som om-
det. Forskare dengör kraftiga reaktionen efter delattmenar en

olyckor lett till omfattande åtgärder, emellertid allainte isom avse-
enden höjt säkerheten.

kan andraHotet i situationer allvarligt orsakar grundpåvara men
flera psykologiska faktorer mycket subjektiva reaktioner.av svaga

Sådana skillnader kan innebära problem för framför allt denstora
förebyggande verksamheten och beredskapen med skadebegränsande
åtgärder. Till dessa hörsituationer händelser delvis osyn-ärsom
liga eller innebär de konsekvensernanegativa dröjer. Detattsom
förekommer också skeendet uppdelat tid ochiär densåatt attrum
enskilde överblickarinte helheten och uppfattar konsekvenserna.
Hotet den hälsan grundpå rökning eller felaktig kostmot äregna av
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underskattade hot. Risker densubjektivt iexempelkända på var-
också hit.trafiken räknasellermiljön hemmetdagliga i --

samhälletsochreaktionerMänniskors11.3

åtgärder

åtgärdersamhälletsSyftena med11.3.1

ellerrisk- och hotsituationersamhället vidtaråtgärder i närDe som
syften.huvudsakliga Ettinträffat kan hahändelse har två är atten

effektivt möjligt,skaandra såochmyndigheter somageraorgan
kon-ochtid och situationensminimerautbredningenbegränsa i rum

enskilda människorhuvudsyftetandrasekvenser. värnaDet är att
hanteramöjligheterderas sinmöjligt stödjalångtoch så att egen

situation.
hantera hän-konflikt mellaniblandkan strävanDet attenvara

möjligheter han-enskildesstödja densyftetochdelsen i attattstort
första handdet skertolkarmänniska isituation. Varjesintera som

andra denfamiljen ochsjälva, iförutifrån sig närmastesituationen
utgångspunkten all-densamhällsperspektiv inteMedkretsen. ärett

enskilde bemästrahjälper denbeteendetid det primära. Ett attsom
samhället genomförafördetiblandkan svårtsituation göra atten

familjemedlemmarstödjaföreffektiva ringerDeninsatser. attsom
inträffathar belas-händelseellerhotinför sig närnärmarett ensom

kommunikationen mel-försvåraoch kantelefonnätetsamtidigttar
skaolikalan gripa in.somorgan

ifrågasättersvårighetersamhällenstuderatForskare i upp-som
kollektiv beterhjälplöst sigdrabbadedefattningen är ett somatt

hjälpåtgärder.samhälletsberoendeoch helthandlingsförlamat är av
människor stället aktivaflertalet idetStudier har visat ärstoraatt

där de överle-finns exempeltilloch Detsituationen.siganpassar
efter överlevandeletatförstadevande själva har insatserna,gjort

beroendeskadade. organi-handoch Snararetagit än att avvaraom
väljermänniskor alter-tyder erfarenhetenserade påinsatser att egna

och bekantahossöka skyddföredrar ivännernativ. Många t.ex. att
planeringskyddsanordningar.samhällets Attstället för utnyttjaatt

tillvara och stödjaåtgärder skaorganiserade påoch män-ut att ta
genomgåendehandlabenägenhet inaturliganiskors är temaettatt

detta.forskning harden tagit uppsom
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Sociala förändringar11.3

Kunskaperna hur katastrofartade händelser påverkar och för-om
ändrar samhällen och framför allt baseradeorganisationer påär en
nordamerikansk forskningstradition. ResearchDisaster Centre DRC
vid Delaware harUniversity spelat central roll det härien sam-
manhanget ända sedan 1960-talet. Forskningen från det grund-utgår
läggande katastrof social händelse,synsättet äratt en en som ger
upphov till sociala förändringar. Flera de ledande forskarna inomav
området ursprungligen specialister kollektivt beteendepåär och
organisationsanalys. har forskningen.Detta prägel påsatt

Erfarenheter från studier antal olycksdrabbadeinom ett stort
områden det finns återkommandevisar den omedel-imönsteratt ett

Åtgärdernabara fasen efter händelseförloppet har kommit i gång.att
kännetecknas mobilisering1 intensiv och aktivi-av en av resurser

tillfällig uppskjutning konflikter2 och samling kringtet, en av ge-
mål, tillströmning och3 etablering kom-mensamma av resurser av

munikationer till det drabbade området och och4 anpassning ut-
veckling de krav uppstår.motav organ som svarar nya som

redovisade erfarenheterna huvudsakligenDe hämtade frånär natur-
olyckor, relativt tydliga till innebärsin denär Detnatur. attsom
enskilde själv utsträckning kan bedömai läget ochstor agera.
Handlingsalternativen allmänhet flera.i kanDetär resonemanget
knappast appliceras s.k. teknologiska olyckor,på betydligtärsom
oklarare och där kontrollmöjligheterna diffusa. kan dessaDet iär
fall finnas olika tolkningar vad innebär och hur densituationenom
bäst ska hanteras. Flera svenska studier både samband medi-
Tjernobylolyckan och vid andra händelser handlar sådana frå-om-

Efter gasutsläpp Karlskoga fann forskarei vidår 1985ett stortgor.
tydliga skillnaderFOA hur olika människor tolkadei grupper av

Ävenoch hanterade oklar situation. intressemotsärtningar ochen
konflikter mellan förekom.parter

sökande efterFrågan syndabockar och misstankarom ansvar, om
hos olikapartsintressen aktörer kan det för människorsvårtgöra att

vad de ska Vid olyckan Three Mile Islandi varieradegöra.enas om
uppfattningarna mycket starkt mellan olikasituationen myndig-om
heter och olika människor. Information från myndigheterna betrak-
tades med skepsis och falldel medi misstro. Många invånarnaen av

området valdei det skälet lämna hem.sinaatt spontantav
del områden kanEn för upprepade allvarliga händelser,utsättas

grund återkommandepå naturkatastrofer. kan ocksåDett.ex. av
bero där finns verksamheterpå ofta drabbas olyckor,att som av

Forskare har det sådanavisat områdeni gärnat.ex. attgruvor. ut-
vecklar katastrofkultursig disaster culture. katastrofkulturEnen
omfattar både för hur hotet ska uppfattas och praktiskanormer
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imetoder för det. Myndigheter och människor harmöta specia-att
liserat hantera de område frekventapå olyckornasig i varjeatt mer
eller har innebära begränsningar förmå-störningarna. Det visat sig i

ochuppmärksamma verksamheten till andra slagattgan anpassa av
situationer.

Åtgärder olika skeden händelse11.4 i av en

Förebyggande åtgärder beredskapoch11.4.1

olyckor väcker efterhand starka reaktioner ochMånga i stor upp-
märksamhet. allmänhet betydligt myndigheterDet i svårareär att
och människor förväg åtgärdervidta förebygger olyckoriatt som
eller förbereder skadeavhjälpande verksamhet. Människors beteende

vilka risker de inför hur de uppfattar dessa.inte stårstyrs utanav av
Debatten början 1970-talet teknologier och risker för-i på om nya
knippade med dessa innebar psykologer allvar börjadepå intres-att

för människors upplevelser risk. frågade bl.a. vadDe sigsigsera av
oftadet berodde lekmän och hade olika uppfatt-på såatt experter

riskerna förekommer, varför människor tillningar om som synes
varför uppenbarligennonchalerade del risker och de överdreven

andra. omfattande forskning byggts upplevelserDen uppsom om
risker och hot har bidragit till nyanserad bild deatt ge merav en av

faktorer påverkar människors risktänkande.som

Upplevelse riskav egen

anledning till den låga beredskapen inför del risker och hotEn en
kan människor det kommer inträffainte något.att tror att attvara
Psykologer har tidigt människor använder antalvisat mångaatt ett

de oftatumregler ska bedöma hur saker Händel-vissanär äger rum.
ligger tiden, lätta föreställa och hari sigärnära attser som som som

drastiska konsekvenser bedömer frekventa.många Mångasom mer
överskattar förekomsten sällsynta dramatiska olyckorav men som
explosioner och underskattar frekventaandra vardagliga ochmer
olyckor trafikolyckor.som

finns emellertid väsentlig skillnad mellan bedömaDet atten san-
nolikheten för olika händelser och bedöma hur troligt det äratt att
individen drabbas.själv ska Människor allmänhet de självaitror att

mindre sårbara andra. förTendensen stark aktiviteterär än är som
de innebär hög kontroll, bilkörning. Men ävent.ex.anser en egen
risker rimligen hög grad ligger utanför individens kon-isom egen
troll förutsättningarna drabbas sjukdomar, skadasvissaatt attav-
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vid jordbävning och omkomma händelse kärn-irent atten ettav av
vapenkrig verkar föremål för optimistiska bedömningar.vara-

Förebyggande åtgärder

Människor regel obenägna förebyggandevidta åtgärderär attsom
eller andra förberedapå inför de risker förekommer.sigsätt som
Erfarenheten från informationskampanjermånga syftar till attsom
öka riskmedvetenheten nedslående. sak gäller beslutsfat-Sammaär

hos myndigheter och andra Analyser efterhand olyckoritare organ. av
har inträffat brister säkerheten.visar på många isom

skäl till den låga beredskapen kanEtt människor tolkarattvara
och föreställer olyckssituation olikasig händelsenpå Omsätt.en
förefaller oklar det finna lämpliga åtgärder.svårt Människorär att

upplever de saknar kontrollmöjligheter betraktar ofta åtgär-attsom
derna meningslösa. förutsättning för kunna hanteraEn riskattsom

möjligheten identifiera risken och kunna påverkaär den. Enatt att
del människors vardagliga beteenden rutinerstor styrsav av vanor,

och sociala faktorer medveten bedömningnågonänsnarare av av
olika risker. Information vad och bör riktas all-integöraom var en
tid till dem har möjlighet faktiskt påverkastörst sin situa-attsom

diskussionention. riskmedvetenhetI och förebyggande åtgärderom
har holländsk forskare påpekat distinktionen mellan dematten som

risker och dem löper risker har för litet intresse.ägnatstar som
Information, utveckling metoder för riskanalys och utbildningav
anställda riskfyllda verksamheterinom förare fordont.ex.av av-

farligt gods förebyggandeexempel påär insatsertransporterarsom -
bygger antagandenpå hur människor tänker och handlarsom om

Äveninför olika risker. beslut olika tekniska lösningar säker-påom
hetsproblem förutsätter regel det finns tillförlitliga kunska-attsom

hur människor beter brister för närvarandesig. Det kun-iper om
nandet hur faktorerolika bestämmer riskbilden relate-ärom som
rade till varandra och hur de kan påverkas.

11.4.2 Varning
ochVarningssystem syftar tillvarningsrutiner människorgöraatt

uppmärksamma överhängande fara ochpå upplysa dem påen om
vilket de ska vidta åtgärder eller förbereda för vidtasätt sig åtgär-att
der. kan gälla omedelbart föreståendeVarningen ellerhotett en re-
dan inträffad händelse. Studier hur människor införav agerar en

tillhör devarning etablerade områdena den forskninginommera
utredningen utfärdas enbart dagDetöverväger. i USA varje nå-som
form grund akutvarning på hot har uppkommit.ettgon av av som
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finns omkring empiriska studier det här området.Det 200 inom
kan betraktas kommunikation sändareVarningen som en en-

skickar meddelande till Utifrån detta sökersynsättett mottagare.en
forskare identifiera faktorer har betydelse för ledvarje isom proces-

Studier människor under del omständighetervisar ärt.ex. attsen. en
benägna uppmärksamma de kommer frånvarningarmest att om en

officiell källa. andra fall kan inofficiell källa trovärdig.I en vara mer
Erfarenheten tyder också personliga kanaler släk-på viaatt t.ex.-

kan effektivaoch deltingar i situationer.mestgrannar vara en-
avgörande komponent människorsi varningsprocessenEn är sätt

bedöma olika signaler. Tolkning och bekräftelse sker enbartinteatt
förhos dem slutligen avsedd hos alla involve-varningen är utansom

rade hela kedjan från upptäckten och bedömningen hotet,i viaav-
beslutet ska utfärdas till verkställighetenvarning varnings-attom av
aktionen. Feltolkning signaler vanliga. Bhopal missuppfat-Iärav
tade människor innebörd. trodde brandmånga varningens De att en
brutit anläggningen och dit. Följden blev betydligt fleriut sprang
omkomna det hade behövt bli.än

och falsklarmMisstro

Risken människor larmet allvar deinte påär större änatt tar att
Människor benägna söka normala förklaringaröverreagerar. är att

till de förhållanden de observerar. sannolikt doku-Den mestsom
menterade initiala inför varningsmeddelande miss-ärettresponsen

efteruppstod tornado hotI Denver år 1965tro. ett storen om en
staden. sådant hade häntöversvämning i Något inte på 100 år.över

Myndigheterna trodde själva sökte bekräf-inte på rapporterna utan
telse. Varningsmeddelanden olika kanaler allmänt medvia möttes sett

och grund det kom informa-misstro. Först så småningom på attav
från flera källor började människor de fara.tion inse iatt var

falsklarmUpprepade människor blir allt mindre benägnagör att
Enligt flera forskare differentieradepå varningar. äratt tro mer var-

med antal sannoliktningssystem upptrappningssteg sättett ett att
minska effektersådana falsklarmen. löperUpptrappningsstegenav
knappast risk aktiveras skarpverkligt ochi situationänatt annat en
drabbas därmed mindre falsklarmseffekten de första iän stegenav
kedjan. finns flera exempel från bl.a. orkanområden där före-Det

förträdare myndigheterna dragit för utfärda ochsig varningatt att
rekommendera eftersom de skulle kunna bli beskylldautrymning,
för ha felaktiga bedömningar.återigen gjortatt
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Människor11.4.3 i situationerutsatta

finns förhållandevis lite forskning hur människorDet iom reagerar
akuta faser ellerolyckor hotsituationer. skål det bådeEtt är attav
etiskt och praktiskt genomföra sådana studier.svårt kun-är Denatt
skap finns därför till del anekdotisk eller grundad påär storsom

utvalda kansmå åstadkomma kontroll-Det svårt attgrupper. vara
och förmätningar. Urvalet kan ibland begränsat till demgrupper vara

frivilligt anmäler delta eller har undkommit händel-sig attsom som
egentliga skador. oftast insamlade efterhand,Data iärutansen

ibland långt efter händelsen. Sådana uppgifter saknar kunskaps-inte
värde, tolkningen resultaten bör ske med försiktighet.stormen av

Stressreaktioner

studie efter explosion och brand färgindustriEn inom istörreen en
visade flera slag stressreaktioner hos drabbade,deNorge på t.ex.av

begränsat uppmärksamhetsfält, känslor eller tankar ochstereotypa
beteendena. upplevde minskad förmågaupprepningar i Många en

uppfatta och tänka. Chockreaktioner förekom. delHosatt att en
blev rörelseförmågan fickparalyserad. bärasNågon rent utav ur
riskområdet. det betedde felaktigt denDäremot sig ivar som me-

de ökade förriskerna själva eller andra.ningen sigatt
tycks ovanligt räddningspersonal katastrofaktionerDet iattvara

upplever nedsatt kapacitet grund stressreaktioner. gällerpå Detav
karaktäriserar händelsen den demånga varitäven när värstasom

med dem deltogAv räddningsarbetet efter förlisningenom. isom
den norska oljeplattformen Alexander Kielland 25 %av uppgav ca
emotionella stressreaktioner det störde dem underatt mestvar som

räddningsarbetet. Endast mindre del dessa emellertidansåg atten av
reaktionerna hade påverkat effektiviteten deras arbete.i Förmågan

samverka eller ledare hade försämratsinte någoni störreatt att vara
utsträckning. Flera upplevde däremot förmåganedsatt pla-atten

arbete.sittnera
finns forskningslitteraturen förDet stöd hot-i många iett att en

bereddasituation underkasta andras led-sigär än attmer annars
Önskanning. anhöriga och till deras trygghet harnäraatt vara se

också starka drivkrafter. har vidare framkommitvisat sig Detvara
människor har bryta invanda dettasvårt ävenatt att mot normer, om

skulle öka möjligheterna för dem undkomma,att t.ex. attgenom
krossa fönster. Betydelsen och förknip-rutiner intentionerav vanor,
pade med bestämd plats och aktivitet framkom tydligt rekon-ien
struktioner beteenden hos dem omkom vid branden vid Kingsav som
Cross London. följdeStation i vanliga och litadeMånga sina rutiner
främst den personal depå där.attsom var vana se
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Människa-teknik

JAS-kommissionen konstaterade betänkandei sitt SOU 1993:119
granskning]AS 39 Gripen jAS-projektet det funnitsatten av en-

obalans mellan åtgärder vidtagits för utveckla egenskaperattsom
och prestanda hos flygplanet och det förgjorts utveckla kun-attsom
skaperna flygföraren. pekade betänkandetKommissionen i påom

föraren under tidspress och hot ska och sammanställaatt sortera en
omfattande och kritisk information fatta beslut och handla.samt

fortsatte:Kommissionen Människan och hennes hjärna har starka
begränsningar, det gäller hantera information och fattanär rättatt
beslut. Risk för mental överbelastning finns. Försök medvisar att,
individuella flygförares arbetsprestationvariationer, försämrasen
redan vid måttlig informationsbelastning. objektOm sjuänen mer
finns den taktiska indikatorn lyckaspå han längre tillfredsstäl-inte
lande klara olika uppgifter.sina

JAS-kommissionen föreslog målmedveten och målinriktad ut-en
ökning forsknings- och utvecklingsarbetet människans för-av om

och hur denna påverkar förarensmåga prestationer iJAS-systemet.
Förslaget godtogs statsmakterna.senare av

Kollektiv och mytbildningar11.4.4 stress

beteendevetenskapliga forskningen har bidragitDen till veder-att
lägga mycket seglivade uppfattningar hurnågra människor be-om

kollektiva vanlig föreställningsig i stressituationer. En mångaärter att
drabbas panik eller utpräglat irrationella och asociala reaktioner.av

avkläddes redan under 1950-talet forskare,Myten kon-av en som
staterade panik mycket sällsynt och förekommer endast vidäratt en
kombination mycket speciella omständigheter. Till dessa hörav att
människor instängda eller flyktvägarna blockerade och faranär att

överhängande. utbredd panik tycks emellertidMyten leva kvar,är om
massmediernasinte minst i rapporteringar.

för plundringOron vanlig reaktion samband med kata-iär en
strofer, och kan bidragande orsak till människor ogärnaattvara en
lämnar hem. Studiersina plundringUSA endasti visar på undan-att

förekommer vid naturolyckor.tagsvis vanligt sambandDet iär mer
med civila oroligheter eller kravaller. finns enligt forskarnaDet en
tydlig skillnad mellan s.k. consensus-händelser, innebär detattsom
finns grund värderingar ochi prioriteringar,en gemensam normer,
och dissensus-händelser, grundar samhälleliga konflikter,sig påsom

upplopp eller terrorism.t.ex.
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11.4.5 Utrymning
erfarenheterfinns mycket svenska planerad DenDe utrymning.av

dokumentationen främstempiriska grundadutrymning påärom
Ävensamband naturolyckor framföråtgärder med allt USA.i i om

naturolyckor den karaktären mycket sällsynta kani Sverigeärav
ändå bli aktuell flera sammanhang. Utredningen har vidutrymning i

omfattandeuppbyggnaden sina scenarion antagit utrymningarattav
fordras omfattande och långvarigakommer vid avbrott el- ochiatt

vattenförsörjningen.
Kunskaper människors beteende inför beslutett utrym-om om

till del från klara och relativt entydigahämtas situationer,ning stor
samband med orkaner, eller liknande. Oftai översvämningart.ex.

det områden har drabbats flera tidigare. rela-gånger Trotsär som en
klar hotsituation ändå den vanligaste reaktionenmisstro itivt är

första skedet. bekräftelse, vanligen hos släkt,sökerMånga vänner
och Beslutet sker hög grad familjevis.i Deatt utrymmagrannar. som
har barn allmänhet benägna andra.i Män-är änatt utrymmamer

oftaniskor söker helst skydd hos eller bekanta och harvänner en
uppfattning kandet skydd myndigheterna erbjuda.negativ om som

Erfarenheter finns från t.ex.Tyszlandstorskalig krigutrymning iav
och England under andra världskriget. för vad omfattandeOron ett
luftkrig skulle kunna innebära påtaglig vid krigets början. Mångavar

England verkade utsträckning ha föredragit skötai i stor att utrym-
själva följa myndigheternas rekommendatio-hellreningen än att-
erfarenhet från länderna människorbåda åter-En mångaattner. var

vände redan hoten bombangrepp avvärjda. bidra-innan Enom var
gande orsak sociala och psykologiska problemde ekonomiska,var

de utrymmande fickmånga på mottagningsorterna. Hemor-som av
och bostaden för tryggheten kaotisk verklighet.väsentlig iten var en

Forskarna människor obenägna iär ävenatt att utrymmaanser
mycket tydliga hotsituationer och de länge möjligt skjutersåatt som

beslutet Kärnkraftsolyckan Threevid Milesig i väg.attupp om ge
Island orsakade emellertid den reaktionen omfattandemotsatta en-

tidigt skede. Utvecklingen samband medutrymning i ispontan ett
den händelsen bekräftar uppfattningen reaktioner inför tekno-att
logiska olyckor ibland från reaktionernaskiljer sig iavsevärt sam-
band med naturolyckor.

Återhämtningsfasen1 1.4.6

Åtgärderna samhället under återhämtningsskedet efter olyckai en
eller händelse kan delas fem huvudområden: för-iin 1annan
hindrande hot eller katastrofer, återuppbyggnad2 mate-av nya av
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riella bostäder och 3 tillåtergångtransporter,resurser som nor-
mala livsrutiner, omhändertagande4 posttraumatiska stress-av
reaktioner och reglering5 ersättningsfrågor. samband medI dessaav
åtgärder fordras psykologisk och social återhämtning.även en
Återuppbyggnadsskeden har endast sporadiskt föremål förvarit
forskningsinsatser. bygger dettaDet i sammanhangäven påmesta
naturolyckor.

Forskningen psykologiska och sociala aspekter återhämt-om av
efter olyckorning och handlar tillstörningar övervägande delen om

följderna för den psykiska och fysiska hälsan längre sikt.på Depres-
sion, ångest, eller drogmissbruk ochsprit- somatiskastress, symtom

kriteriernågra psykisk eller fysiskpå ohälsaär dåligvisar påsom
och behov slagsanpassning åtgärd.något Forskare har hittillsav

diskuterat hur vanliga och allvarliga sådana effekter och hurärmest
länge de består.

återkommandeEtt budskap forskningeni allvarlig hän-är att en
delse allmänhet leder till förlusteri för den enskilde den ävenattmen
kan styrka och utveckling.positiv sannolikt viktigtDet hurärge en
människor uppfattar orsakerna till de skeendena.negativa kanDet

orsaken Ävenpositivt ligger förändra.i något gårvara attom som
känslan själv kunna till problemet blir löst verkar främjaatt attav se

till denanpassning situationen.en nya
innebär återhämtningsfasenFör många skede omdefinitionett av

från offer till överlevande. viktig del denEn huri denärprocessen
enskilde kommer uppfatta den svåra han ellersituation honatt som

Ävenbefunnit allmänna föreställningarsig och förväntningar om
de drabbades reaktioner kan påverka benägenheten söka olikaatt
former hjälp. framkomDet studiei människor fickattav taen som
ställning till beskrivningar reaktioner efter översvämning vi-av en
sade mycket liten förståelse för starka emotionella reaktioner hos

endast lidit mindre materiella förluster. Dessapersoner som perso-
bedömdes allmänt och ha anledningnegativt ansågs intener mer att

söka professionell hjälp. Efter översvämningskatastrof Englandien
fann forskare del människor drog för söka hjälpsigatt atten oroav
för de skulle kunna komma klandras för detta.att att

Utredningens förslag11.5

Bakgrund11.5.1

Risker och hot följd allt det sker ochär i samhäl-inaturenen av som
let. Människans roll det häri sammanhanget den mänskliga fak--

ständigt uppmärksammad oftaär utifrån förenkladetorn men-
förklaringsmodeller fokuserade enskildas åtgärderpå eller brist på
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ned forskningåtgärder långt orsakskedjan. Modern grundadi på
systemteoretiska kunskaper pekathar detpå sigröratt ettom
komplext samspel faktorer förklarar hur olyckor uppkom-av som

Forskare har börjat uppmärksamma de faktorer kan sägasmer. som
bero latenta svagheter ellerpå i organisation Dessaett system.en
svagheter har regel bristande kunskaper desitt isom ursprung om
faktorer påverkar människors agerande. åtgärder syftarDesom som
till förbättra säkerheten och Öka skyddet grundade bl.a. påäratt

dem verksamhet kan förebyg-reaktionerna hos driver och vidtasom
gande åtgärder, hos räddningspersonalen och hos de drabbade själva.

del den forskning JAS-kommissionen aktualiseradeEn ärsomav
grundläggande fråga förmåga och mänskliga reaktio-hjärnansi om

har betydelsemänskliga mekanismer också radSamma iner. en an-
sammanhang där kraven snabba beslut och säkerhetdra på ärstor

sannolikt likheter mellan hur flygförare, personal kärn-höga. Det iär
kraftverk, poliser, läkare och fartygsbefäl hanterar svåra situationer.

klargöra enskilda människorgäller bara hurDet inte att reagerar.
lika angeläget utveckla kunskaperna hur arbetslag skaDet är att om

fås fungera effektivt möjligt under Förbättradeså svåratt stress.som
ochkunskaper dessa avseenden kan användas vidi uttagning ut-

bildning personal räddningstjänsten och nyckelpersonalinomav av
andra riskbetonade verksamheter vid utformningen ochinom samt

fordras för sådana verk-uppbyggnaden den organisationav som
samheter.

Behovet samordning11.5 av

kon-Utredningen har med redogörelsen detta kapitel velati någrage
forskningserfarenheterna centralt område deti inomturer ett av som

förutredningens arbete inriktat motsvarande redovisningpå. Enär
fullständig.andra delområden hade bilden Forskninggjort är,mer

framhållit, grunden för de åtgärderutredningen detmånga isom av
samhälleförebyggande och skadebegränsande arbete säkrareettsom

fordrar.
forskning utredningens arbete utsträck-Den iär storsom avser

heltäckande forskninginternationell. kan haning Sverige inte en
forskarutbildningeller det här området. bör däremotinom Vi vara

för från kommer.kunskaper oberoende vilket land deöppna nya av
grundläggande kunskaperna sannolikt generella.De Detär är natur-

ligt tillämpningarna till förhållandena olika län-inomatt anpassas
der och verksamhetsområden. har mycketSverige vinna påatt om

forskningden bedriver ligger hög denpå så nivå intres-äratten
internationellt. gäller bara slutsatserna sakDet inte iävensant utan

också metoderna och problemen.angripasättet att
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del forskningenEn olika områden framinom både iväxerstor av
konkurrens och samspel mellan olika forskningsorgani ochett en-
skilda forskare. Förhållandena desamma begränsarär om per-
spektivet till forskningSverige. fordrasDen för säkrareettsom sam-
hälle kunna bedrivasmåste olika former vid olika forskningsorgani4
och enskilda forskare. har hittillsDet inom FOA,ägtmestaav rum
vid och högskolor elleruniversitet samarbete mellan olikai universi-

eller högskolor och andra Alla deltar ständigti pågå-tet ettorgan.
ende kunskapsutbyte. Utredningen har kapitel korthet beskriviti 7 i
den utbildning vid och högskolor syftaruniversitet till ökaattsom
medvetenheten säkerhetskraven samhällsplaneringen.iom

Utredningens redogörelser och överväganden de kapitleni övriga
innehåller andra exempel forskningsområden.på gäller bådeDet
risker för olyckor eller andra händelser och åtgärder samhälletsom
och enskilda kan vidta för dessa, kemikalieolyckor,mötaatt t.ex.
kärnenergiolyckor och teleförbindelsernastörningar och datasyste-i

Till de hjälpmedel för flera sektorerär imen. som gemensamma ar-
betet för säkrare samhälle hör riskanalyser. Utredningen har iett
betänkandet pekat metoderna för identifieringpå risker,att av upp-
skattning sannolikheter och värdering olyckors eller andraav av
händelsers konsekvenser behöver utvecklas. mycket vik-Detta är en

forskningsuppgift.tig
delen forskningdenStörre utredningens övervägandenav som av-

inriktas och finansieras beställningar statliga myndig-ser genom av
heter. centrala förvaltningsmyndigheterDet för verk-är som svarar
samhet respektive sektorer.inom desina områdenInom utred-som

behandlatningen betänkandet gäller det myndigheteri som
Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Kemikalieinspektionen, Kärnkraft-
inspektionen, Strålskyddsinstitutet och och telestyrelsen.Post- Cen-
trala roller beställare forskning för säkrare samhälle inomettsom av

ÖCB,hela hotskolan fred-krig har Räddningsverket och Försvars-
makten.

Förslag till samordning11.5

del den forskningEn utredningens övervägandenstor av som tar
sikte vidpå vidFOA, och högskoloräger universitet eller vidrum
enskilda Enligt utredningens det nödvändigtmening ärorgan. att

all den kompetensutnyttja finns alla håll. Mångfaldenpå ärsom
enligt utredningens uppfattning tillgång fordrar någotävenen men
slag samordning mellan de olika myndigheter beställer ochav som
finansierar forskning. sådanEn samordning ska bl.a. syfta till av-

mellan devägningar delområden forskningeninom olika be-som
ställare för och mellan hos olikaintressena forsk-avnämaresvarar av
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Även för resultaten detkonkurrensen braningen. i måsteär stortom
möjligt inrikta användningen de kom-så attatt av resursernavara

viktigt för helhetenpletterar varandra och det inteså äratt som
för ochfaller utanför. viktigt också den kontinuitetDet är systema-

forskningsverksamhet med dentik behövs inte minst i storaensom
det här fråga Slutligen gäller det bedöma vil-bredd är attom.som

kun-inriktning ökar möjligheterna till internationelltken ettsom
skapsutbyte.

de olika be-knytaSträvan måste intressenattvara samman som
samordning ska detställare och har. sådan möj-Enavnämare göra

forskningen området skydd ochligt skapa nätverk inomatt ett av
Stockholm,säkerhet förekommer vid bl.a. Göte-universiteten isom

Örebrooch vid högskolorna Karlstad ochborg, Lund Umeå, i samt
Högskolan och Handelshögskolan Stock-vid Kungl. TekniskaFOA, i

utbildningholm. Riskcentrum Karlstad bedriver forskning och inomi
riskområdet sker vidareområdet riskhantering. Utbildning inom inom

Tekniska Högskola,för brandingenjörsutbildningen vid Lundsramen
riskforskning.där det också förekommer

föreslår myndigheter lämpligtUtredningen inomatt grupper av
åtgärder forskningen.avgränsade delområden samordnar inomsina

till forskning ochinnebär de iinititativDet att gemensamt tar sam-
områden.verkan följer verksamheten respektiveinom

området risker, före-Utredningen föreslår vidare det för helaatt
skadebegränsande åtgärder fred och krigbyggande verksamhet och i

slagsamarbetsorgan med uppgiftinrättas göraett att samma av sam-
Samarbets-bedömningar de statliga forskningsråden.ordnande som

eller andrabör företrädare för de myndigheterbeståorganet or-av
beställare del-har övergripande uppgifter inom varjesomgan som

från beställarmyn-område forskningen. Utredningen utgår attav
forskningen deldigheterna själva för finansieringen iav ensvarar -

samarbetsorganfall medverkan från andra Detavnämare.genom
medelutredningen föreslår behöver därmed hainte några egnasom

ÖCB central roll fördelningen defördela. har iatt numera en av
forskning för civila försvarets behovmedel anslår till detstatensom

riskforskning exempel myndighet skullebl.a. och påär ett somen--
uppdrag för samarbetsorganets sekretariatsupp-kunna i att svara

gifter.
forskar-Tvärvetenskapliga blir allt vanligare inomprogram
flerasamhället. Området säkerhet och skydd har anknytning till ve-

discipliner och samarbete kan behövas mellan olikatenskapliga ett
förforskningsorgan. bör uppgifterna de sektorvisaingå iDet sam-

för samarbetsorganetarbetsgrupperna och det föreslagna centrala
forskning olika forsknings-det behövs länkanäratt samman som

enskilda forskare bedriver.ellerorgan





Kapitel Kostnader och
12 finansiering

för ochNuvarande kostnader olyckor12.1

allvarliga störningar
omkommerArbetsmiljöfondenEnligt från år 1993rapport caen

får såda-olyckor. talmänniskor årligen 000I 1500003 runtgenom
sjukhusvård. Omkringskador de behöver 800 000 tvingasatt avna

skäl anlita den vården.öppnaattsamma

Räddningstjänst12.1

samhället, före-orsakar drabbarkostnader olyckornaDe stora som
detfinns statistikoch enskilda möj-ingenDet görtag sompersoner.

Beräkningarde ekonomiska konsekvenserna.ligt exaktatt somange
kostnaderna förutredningar tydertidigare pågjort sammantagetatt

och de förebyggandeolyckor enligt räddningstjänstlagens kriterier
begränsa ska-avsedda förhindra olyckor elleråtgärder är att attsom

penningvärde tilldeverkningarna kan dagens 20uppgå minst ä 30i
hälften det beloppet kanräknatmiljarder kronor Grovtår. avper

verksamheten hos myndighe-direkta och indirekta kostnader ivara
följd skadorna. kost-företag och försäkringsgivare till Det ärter, av

och för-återställningsarbeten, avbrott verksamhetennader för it.ex.
för produkter ellerluster grund förlorad tjänster.avsättningpå av

enskilda skulleekonomiska konsekvenserna förDe personer om-
höja detkunde beräknas eller skattas väsentligt samman-summan -

lagda beloppet.
kostnaderhälften den redovisade deandraDen ärsummanav

ochföretagen för den förebyggande verksamhetensamhället och har
åtgärder. kommunalaberedskap med skadebegränsandesin Den

tillsyn de förebygganderäddningstjänsten och kommunernas över
årligen miljarder kronor.brandskyddsåtgärderna kostar 4änmer

för ambulans-Sjukvårdshuvudmännen har kostnader enbart
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sjukvården på miljard kronor.minst löpandeStatens kostnaderen
för räddningstjänst och förebyggande åtgärder sannoliktär änmer
dubbelt så harFöretagen kostnader för skadebegränsandestora. stora

förebyggandeoch åtgärder och betalar åtskilligt försäkringsavgifteri
och självrisk olycka har inträffat.när en

andel kostnadernaDen de olyckorna för gårstoraav som svarar
inte Antalet sådana händelser varierar, också framgåttatt ange. som

Bilaga mellan ochåren enskilda olyckor får oftaav ett stort ge-
nomslag den samladei skadebilden. innebärDetta de samladeatt
kostnaderna för skador och räddningsinsatser växlar från tillår år.

kommerDet dröja länge de ekonomiskainnan konsekvensernaatt
Estonia-katastrofen kommer kunna överblickas. Utred-t.ex.av att

vill framhållaningen beredskapen och de förebyggande åtgär-att
derna regel avsedda för både ochär olyckor.små Det gårsom stora

det skälet hänförainte del kostnaderna till olyckor ellerattav en av
riskerna för olyckor bestämd storlek och del kost-av en en annan av
naderna till olyckor har omfattning.som en annan

Åtgärder12.1.2 vid allvarliga viktigastörningar i

samhällsfunktioner
allvarligaFör viktigastörningar samhällsfunktioner,i vik-ärsom en

del utredningenstig arbetsområde, detgår inte någragöraav att ens
skattningar. uppgifterDe utredningen redovisar Bilagai C visarsom

skadorna vid kraftiga oväder kan till hundratalsuppgå miljoneratt
kronor. avbrottLångvariga elförsörjningeni inom områdenstora
leder till produktionsbortfall falli kanmånga orsaka mycketsom

förluster. del kostnadernaEn vid allvarliga störningar vik-stora iav
samhällsfunktionertiga beror olyckorpå fordrar enligtinsatsersom

räddningstjänstlagens kriterier och följaktligeningår beloppeni ovan.
sannoliktDen övervägande delen kostnaderna för de allvarligaav

störningarna emellertid deninte skattadeiryms summan.

Civilt12.1.3 försvar
Riksdagen har för verksamheten detinom civila försvaret under
budgetåret 199495 anslagit knappt miljarder2 kronor. Med dessa
medel bestrider förvaltningsmyndigheterna kostnaderna för investe-

och drift förringar den beredskap de ska hålla. Samma saksom
gäller ÖCB,de förvaltningskostnader Räddningsverket, Styrel-som

för psykologiskt försvar, Vapenfristyrelsen avvecklas den juli1sen
och1995 civilbefälhavarna har verksamhet.i sin
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bedömningarUtredningens12.1.4

Även detspel.värden inteekonomiska står påDet är stora omsom
för skadornasiffror kostnadernadetaljerade pågår sättaatt av

detvidtasoch åtgärdernaoch allvarligaolyckor störningar ärsom
skadekostna-reducerarytterligarefler åtgärderuppenbart att som

Enligt utredningensmotiverade. meningekonomisktderna kan vara
uppgifterfinns metoder ochdetdet problem inte görär attett som

mellansambandenhur starka insattadet möjligt visaatt resurser
och minskade skador är.

förslagantal tillredovisatbetänkandetUtredningen har i ett stort
för-samhälle. Flerasäkrarebidra tillåtgärder ska kunna ett avsom

emellertidkostnader.slagförenade med Det gårslagen någotär av
det skäletoch bl.a.belopp interedan någrainte äratt avnu ange
förslaglönsamhetenbedöma hur i varje Demöjligt är.att stor

regelvidtar verkarsamhälletför ökad säkerhetåtgärder somsom
ökarolika Avkastningenisolerade. hänger påDeinte sätt.samman

finnsavseenden.andraåtgärder vidtas Detiäven storaom
människor,för skyddasamhälletsynergieffekter deti gör attsom

miljö.egendom och
förslag, harutredningensdet viktigtUtredningen att somanser

skadebegränsandeochförebyggande åt-bredd och griper in istor
bedömda den bak-blirhåll samhället,rad olikagärder ipå moten

skyddas.värden skaredovisats.grund har Det är stora somsom nu
haråtgärderna ocksåkommerekonomiskaTill det storattrent en

det härEstonia-katastrofenbetydelse. ihumanitär visar även avse-
bli.konsekvenser det kanvilka oerhördaendet

för dealla förhållandenunder åt-Samhället kommer att svara
allvarlig viktigaolycka ellerfordras störning igärder när enensom

åtgärderinträffat. Förebyggande inne-samhällsfunktioner har som
inträf-tionde olycka ochfemte eller intebär kanske störningatt var

effektivtsnabbt ochbedrivaskanfar eller insatsernagör attsom
antal miljarder kro-sammanlagttill minskade förlusterleder på ett

åtgärdersådanabetydelsen går intehumanitäravarje år. Den avnor
värdera.att

olikadefinansieringenSynpunkter på12.2 av

till åtgärderförslagen
Bakgrund12.2.1

allvarligaolyckor och iSamhällets åtgärder störningarmot stora
samarbete mellanfordrar omfattandesamhällsfunktionerviktiga ett

förslag tillUtredningensrad myndigheter och andraolika organ.en
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förbättringar åtgärderna syftari hög grad tilli utveckla förutsätt-att
för dettaningarna samarbete. innebär myndigheterDet ochatt an-

dra utsträckningi kan använda de redanstororgan resurser som
förfogar Delaröver. personalensorganisationen, kunnande ochav

kanutrustningen bättreutnyttjas för närvarande fallet.än ärsom
kan bliDet nödvändigt prioriteringar. enstakaPågöra punkteratt

leder förslagen till minskade direkta kostnader för dem som svarar
för förebyggande eller skadebegränsande åtgärder.

Utredningen kommer den följandei genomgången tänkbaraav
kostnader för förslagen de olika kapitleni redovisainte någraatt
belopp. alltidDet går antaganden vilka konsekvensergöraatt om
den eller andra åtgärden får för olika verksamheter och medena
ledning dessa komma fram till kostnader siffror.i blirDetav mesta
emellertid spekulationer. Med den osäkerhet gäller förstora som

slag beräkningarmånga det härinom området risken siff-ärav att
skymmer de förhållanden råder och de slutsatserror som stats-som

makterna och andra fattar beslut bör dra.som

Utredningens12.2.2 Kapitel ochscenarion 4 5

Ledning samhällets åtgärderav

del de förslagEn till åtgärder utredningen redovisarstor iav som
kapitlen och4 går myndigheter5 på och andra skaut att organ vara
beredda och ledaingripa samhällets åtgärder vid allvarligaatt stör-

viktiganingar i samhällsfunktioner. Förberedelserna för detta kan i
allt väsentligt ske ökad användning de samhälletgenom av resurser
har för kunna olyckor, alltså uppfyller kriteriernamötaatt stora som
för räddningstjänst.

Personalen ska delta ledningsverksamheteni kan samutnyttjassom
och utbildning och följaktligenövning både olyckor ochstoraavse
allvarliga viktigastörningar samhällsfunktioner.i gällerDet bl.a. den
utbildning Räddningsverketsi denregi- räddningstjänstkursenHögre

och deHRK regionala övningarna enligt utredningens för-som-
slag ska inriktas bådepå olyckor och allvarliga störningar istora
viktiga samhällsfunktioner. sak gällerSamma de ledningsplatser och
den särskilda ledningsorganenutrustning behöver försom t.ex.
sambandstjänsten. fredAtt användai denäven personal och mate-
riel avsedd för ledning verksamhetenär krigi goda effek-som av ger

både fredi och krig. Förslaget leder tillinte ytterligarenågrater
kostnader för rekrytering och utbildning personal eller förav an-
skaffning beredskap.utrustning i Den materiel eventuelltav som
förbrukas vid kommerinsats emellertid behöva ersättas.en att
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sjukvård, socialtjänstochHälso- m.m.

olika sek-behövaFörberedelser kan så serviceorgan inomgöras att
vik-allvarligamänniskor vid störningar ibiståska kunnatorer som

bli nödvändigthjälp. kanbehöversamhällsfunktioner Det äventiga
huvudverksamhetenåtgärdervidtaför dessa så överattattorgan

Socialstyrelsenförslagfortgå. Utredningens ikunnaska att sam-taget
skaLandstingsförbundetochkommunförbundetSvenskaråd med

sjukvården respek-hälso- ochska ställasvilka krav påklargöra som
för den löpandeutförassocialtjänsten bör kunna inomtive ramen
förfogardedemedverkamheten över.tre organenresurser som-
kapitelframhållitutredningen gåkan, iFörberedelserna utsom

och socialtjänstensjukvårdenhälso- och överpå ser reserv-att
ochde kanvilka förbättringartänker igenom görasystemen, som

Syftetproblemen.anställda bliråtgärder de insatta ividtar ärså att
effektivtkunna Detska påde akut situation sätt.i ettatt ageraen

med denoch samordnasoch lokaltregionaltarbetet skehär måste
har för-sjukvårdshuvudmännenolyckorverksamhet vid stora som

och sjukvårdhälso-ske mellan densamordning börberett. En som
handikappadeochäldreoch debedriverlandstingen omsorger om
socialtjänsten.delför ochkommunerna är avsom ensvararsom

beror deökade kostnader,till pålederåtgärderna iOm nästa steg
kan finnasslag påfrestningarklara skildaförutsättningar att somav

självahuvudmännenoch vilkaolika anläggningar prioriteringarvid
detta.sak bedömaderasDetgör. är att

vid räddningstjänstförharförberedelser utrymninggjortsDe som
allvarligavidockså störningarska kunnafred och krig utnyttjasi

redananvända den planeringsamhällsfunktioner. Attviktiga som
händelser lederslagvid dessafinns för utrymning även senare av

kostnader.ökadetill någrainte

kemskyddsutrustningpolisensSkyddet sabotagemot -
sabotageåtgärderskyddetbetänkandetpekarUtredningen påi motatt

kanvattenproduktionenför el- ellerviktigavid anläggningar ärsom
tillgodo-behovenskyddsanordningar. flestafordra effektiva De är

utsträckningfår ske denhel del isedda återstår Detgöra.attmen en
harbedömer dedistributörernaproducenterna och att resursersom

detdetta.sak bedöma Omför detta. anläggningsägarnasDet är att
medbehövs bevakninganläggningvid konkret hot motett perso-en

demilitäraanvändningske Inal, ska det kunna resurser.avgenom
detta sannoliktbehövas kommerfall bevakning kommer attattsom

försla-utbildning ochpersonalensmilitäraled denkunna iettvara
kostnader.ökaderegeldet skäletorsakar ingaget somav

förutsättningarnautvecklingåtgärder syftar tillTill de avensom
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för räddningsinsatser hör anskaffning kemskyddsutrustning förav
polisen. borde enligtDetta utredningens ha skettmening långt tidi-

lösningDen utredningen föreslår polisen fred fårigare. som att-
använda skyddsmasker avsedda för verksamheten krig lederi i-

till andra kostnaderprincip inte ändringarna förråds-än isom
hållningen eventuellt orsakar. möjligtDet ökad användningär att en
kan påskynda moderniseringen och det skälet fordra vissaav
nyanskaffningar. Det båda fallenmåste frågai begränsadevara om

kostnader enligt utredningens uppfattning kan bestridasextra som
deinom nuvarande anslagen för verksamheten.

Reservförsörjning inom el- och vattenområdena

Utredningen mycket kan behöva för utökagörasattanser att an-
skaffningen för produktion och distributionav reservresurser av
eller får ske den taktDetta dei driver samhällsviktigavatten. som
verksamheter starkt beroende ellerär indu-som vatten t.ex.av -

sjukhus ochstrier, sociala institutioner kunnasig genomföraanser-
de investeringar fordras.som

Utredningens förslag länsstyrelserna ska uppdragi föratt att
behoven vid både fred ochstörningar i krig sammanställa uppgifter

tillgången reservkraftpå viktigainom samhällsfunktioner,om att
bedöma vilka slag verksamheter behöver skaffa ytterligareav som

och utarbeta förprinciper användningen deattreservresurser av
reservkraftresurer kommer kunna disponeras vid avbrottattsom ett

naturlig del de uppgifter länsstyrelsernaär redan har. Arbeteten av
behöver bliinte omfattande det kan utföras med deän attmer
förvaltningsresurser länsstyrelserna förfogar Samma saköver.som
gäller förslaget Jordbruksverket ska vilka åtgärderövervägaatt som
jordbrukare bör vidta för kunna disponera den reservkraftatt som
dessa behöver, den myndighet ska för beredskapenatt som svara

elområdet fårinom uppdrag föri hela elverksamheten landetiatt
förutsättningarna för s.k.överväga ö-drift och kommunerna skaatt

skyldiga översiktligt klargöra hur produktion, ochattvara transport
distribution ska till. dessa olikaOm övervägan-reservvattenav
den förslag tilli åtgärder ökar kostnaderna får detutmynnar isom
det sammanhanget beräknas vilka kostnader dessa förslag leder till
och hur kostnaderna ska effekterna.vägas mot

Kostnaderna för anskaffning och installation reservkraft-ettav
vek beroendevarierar kapacitetpå och utförande. Enklare aggregat
kostar 20 000 kronor.ä 30 000 kanDet kostnad förstorvara en

ordbruksföretag.j Kostnaderna för reservkraftverk medt.ex. ett större
kapacitet tilluppgår minst kronor.100 000 Förslaget företag skaatt

direktavskrivning kostnadernagöra för anskaffning fastaen av av
eller flyttbara reservkraftverk syftar till stimulera det intresseatt som
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håll för förbättra elberedskapen. Förslaget lederfinns på många att
bortfall skatteinkomster. före-det skälet initialt till Denett avav

regeln emellertid tiden avdrag vadslagna inteöver större änsettger
ordinarie avskrivningsreglerna skulle hade gjort.

framhålla kortvariga avbrott framförUtredningen vill inomatt
elförsörjningen inträffar då och då samband med oväder ochallt i

säker reservförsörjning har betydelse också vid dessa till-storatt en
innebär defällen. ökade beredskapen driver verksam-Den att som

eliminera de förlusterheter kan reducera eller helt kortareävensom
förluster fåravbrott elförsörjningen kan orsa-ka. Sådana ocksåi

förhållandeviskonsekvenser för skatteinkomsterna. gårDet genom
driftsä-och begränsade åstadkommaenkla åtgärder insatser att en

samhällsekono-kerhet har värde bådesammantaget ett stortsom
enskildas ekonomi.miskt och för de berörda företagens och

införBeredskap utsläpp radioaktiva ämnenav

kärnenergiområdet syftar till ytterli-Utredningens förslag inom en
förutveckling metoderna för strålningsmätning och sam-gare av

eftermanställning och hantering de mätdata behövs ut-ettsomav
här densläpp radioaktiva gäller utnyttjaDetämnen. även attav

finns samhället ef-och de påorganisation övriga i ettresurser som
skett samordningfektivare har inte någonDetsätt. ännut.ex. av

fred med planeringen förförberedelserna för verksamheten åtgär-i
derna krig.i

Övervägandena frågor behovetdessa instrumenti t.ex. om av-
för strålningsmätning fred och krig kan genomföras med dei per--

Räddningsverketsonella bl.a. Strålskyddsinstitutet ochresurser som
det klargörande förutsättning-förfogar sak gällerSammaöver. av

föreslår ochför bistånd mellan länsstyrelser utredningensomarna
förslaget Jordbruksverket ska uppdrag samråd mediiatt att an-

berörda studera och hadra myndigheter frågan ersättningar attom
beredskap relativt omgående efter nedfall kansådan verket ettatten

lämna underlag för utformning förordningregeringen av en om er-
fortsatta arbe-åtgärder kan bli resultatet detsättningar. De som av

utredningen föreslår innebär kan utnyttjastet attsom resurserna
bättre för närvarande fallet. bedömerUtredningen inteän är attsom
förslagen tillska leda till behov personal ellernågot av nyan-
skaffningar utsträckningutrustning i än motav annan som svarar
den löpande moderniseringen.

Utredningen föreslår förenklingar formerna för planeringvidare i
fordras efter nedfall radioak-den kommersanering ettattav som av

förenklingar för läns-minskar behovettiva Dessaämnen. av resurser
styrelsernas arbete med dessa uppgifter
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Information till allmänheten

Även de förslagenövriga kapitleni och4 går olika5 påut att myn-
digheter ska förbättringar detöverväga arbetei pågår olikapåsom
håll samhället.i gäller bl.a.Det myndigheternas information till all-
mänheten. kan resulteraDet lokalai privatägda radiostationeratt
blir skyldiga sända myndighetsmeddelanden. Statliga, kommu-att
nala, landstingsägda eller företagprivata med uppgifter vik-inom

samhällsfunktionertiga ska enligt utredningens förslag samma
myndigheterna radio ochrätt lämnai meddelandenTV tillattsom

allmänheten. dessaInget båda förslag leder till ökade kost-någraav
nader.

Förslaget Styrelsen för psykologiskt försvar ska utarbeta rådatt
för informationsverksamheten vid allvarliga viktigastörningar i sam-
hällsfunktioner kan ske med utgångspunkt det arbetei redansom
har gjorts insatserna räddningstjänst frednär eller infor-iavser
mationsberedskap krig. berördai Att myndigheter, utredningensom
föreslår, ska träffa överenskommelse med Civilförsvars-Sveriges
förbund förbundet ska informera riskerna för störningarattom om
och vad och kan för skydda leder tillsig kostna-göraom attvar en
der för Medel för denna verksamhet kan emellertid anvisasstaten.
från anslagen beräknas för olika myndigheter med uppgifter isom
informationsverksamheten området skyddinom och säkerhet.

Telekommunikationer och datasystem
Även flera förslagen områdenainom telekommunikationer ochav
datasystem innebär myndigheter och andra förstaatt ettorgan som

ska klargöra frågor olika slag. dessaOm överväganden ledersteg av
till konkreta åtgärder planering, utbildning, ellerövningmer t.ex.-
anskaffning -får det bedömasutrustning det sammanhangetiav om

kostnaderna blir följden, finansieringennyttan motsvarar som om
kan ske deinom myndigheter och andra dispone-ramar som organ

eller vilka medel ska kunna disponeras. gällerDetrar som annars
dessa falli kostnadernaäven för åtgärdernaväga de bety-att mot

dande ekonomiska eller andra konsekvenser olyckor ochstorasom
allvarliga viktigastörningar samhällsfunktioneri allmänhet fåri både
för dessa verksamheter och samhälletinom i stort.

Försvarsmaktens medverkan

utredningenSom kan detvisat bli nödvändigt utnyttjaatt
Försvarsmaktens för dessa olika uppgifter. förbandOmresurser ett

har deltagit haft kostnaderså för detinsatssom väsent-stora atten
ligt minskar möjligheterna för den personalen måletuppnåuttagna att
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för utbildningen, får det bedömas vilka åtgärder ska vidtas,som
vilken ska finansieringenoch hur skaersättning ske.utgåt.ex. som

Kommunikationen människor-myndigheter-12.2.3

massmedier Kapitel 6

grundläggande förutsättning för samhället ska lyckas medEn sinatt
åtgärder vid plötligt inträffade påfrestningar kommuni-ärstora att
kationen människor-myndigheter-massmedier fungerar. Utredningen
föreslår Styrelsen för psykologiskt försvar ändring i sinatt genom en

fårinstruktion uppdrag följa händelseförloppet vid olyckori att stora
och allvarliga och utvärderingar kommuni-störningar göraatt av

människor-myndigheter-massmedier. föreslårkationen Utredningen
vidare Styrelsen för psykologiskt försvar det behövs skaatt om ge
expertstöd till myndigheter informationssituation be-i svårsom en
höver denna medverkan för kunna tillgodose informations-akutaatt
behov. kan ske Styrelsen delarDetta utnyttjar sinattgenom av
beredskapsorganisation.

föreslagna uppgifterna utför Styrelsen för psykologiskt försvarDe
redan med de myndigheten disponerar för kunnaattnu resurser som
ha beredskap inför informationsverksamheten krig. ökadei Denen
stadga utredningen med de båda förslagen vill viktig delsom ge en

arbetet Styrelsen för psykologiskt försvar orsakarinom ingaav ex-
kostnader. reglering uppgifterna kan leda till verksam-Entra attav

heten rationellare för närvarande ochorganiseras på sätt änett att
tillvara bättrepå sätt.tasresurserna

Säkerhetskrav samhällsplaneringen12.2.4 i

Kapitel 7

rad myndigheter och andra regional och lokalEn på centra,organ
vidtar förebyggandeolika slag åtgärder syftarnivå till attav som

förbättra säkerheten. framgått utredningens beskriv-Detta är, som av
kapitel verksamhet företrädare förning i demångaen som av

berörda upplever splittrad. del dessaEn åtgär-stororganen som av
der vidtas för den fysiska planeringen.inom Andra ingår iramen
tillståndsprövningen och tillsynsverksamheten hos olika myndighe-

handlar också fler medvetnaDet betydelsengörater. attom mer om
beakta säkerhetskraven. inför beslutAtt lokaliseringatt t.ex.av om

och utformning byggnader och anläggningar, vid anskaffningav av
och vid val tidigt stadium hän-utrustning organisation på ett taav

till säkerhetskraven begränsar kostnaderna för de anpassningarsyn
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hade kostat mycket kan emellertidDet ocksåsom senare mera. ta
tid alla åtgärderinnan blir genomförda. Förutsättningen dessaiär
fall skerinvesteringarna enligt plan, efter hand får tillatt en som
följd kostnaderna för olyckor och skadebegränsande åtgärderatt
reduceras. Utredningen har beskrivning åtgärderna förgenom av
säkrare elförsörjning Härnösands kommuni vadvisat går attsom
åstadkomma med relativt enkla medel. finns flerDet många exem-
pel.

Utredningen föreslår skyldigheterinte några eller försystemnya
hanteringen säkerhetsfrågorna. Utredningen vill med förslagsinaav
utveckla de nuvarande metoderna, förbättra samordningen inom
olika ansvarsområden och verksamheten effektivare.göra Persona-
len central, regional och lokalpå ska kunna användasnivå bättre.

förslag till förbättringar hjälpmedlenDe utredningen före-av som
slår ska kunna genomföras med den personal de berördasom myn-
digheterna förfogar åtgärder utredningen föreslårDeöver. ärsom

led den fortlöpande utvecklingeni verksamheten och fordrarett av
ytterligare Utredningeninga räknar med förslagen skaattresurser.

eliminera eller begränsa både dubbelarbete och den fall tidsö-i många
dande handläggning förekommer. reducerar behovetDetsom av
personal och resulterar sannolikt fler ändamålsenliga lösningari än

hittills har fallet.varitsom

Kemikalieolyckor och olyckor12.2.5 vid transport av
farligt gods Kapitel 8

Utredningens förslag kemikalieområdetinom och området transport
farligt gods till delen till internationellaär största anpassningav en

överenskommelser och direktiv från del de föreslagnaEU. En åt-av
gärderna innebär ökade ambitioner och orsakar kostnader som
myndigheterna för närvarande har. Andra förslag syftarinte till en
överföring för finansieringen från och kommun tillansvaret statav
dem driver verksamheter med farliga kan orsakaämnensom som
olyckor. Avsikten med de internationella överenskommelserna är att
öka säkerheten och åstadkomma harmonisering skaparatt en som
likartade spelregler för konkurrerande företag olika länder.i

Kemikalieolyckor leder ofta till betydande skador ekonomiskt sett
och det finns det skäletinte minst hosintresse industrifö-ett stortav

för dessa frågor. Samordning och organisatoriska föränd-retagen
området farligtringar godsinom syftar framför allt till rationali-en

och effektiviseringsering verksamheten.av
Utredningen kommenterar under de följande rubrikerna de olika

förslagen kapiteli
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Polluter-Pays-principen

Förslaget den driver verksamhet farligamedgår påut att som en
orsakar risker för människor, egendom och miljö enlig-iämnen som

het med och alltmer vedertagen skainom OECD EU princip ståen
fordras.för den beredskap olyckor Förslaget medför iintemot som

syftarkostnader. däremot till omfördelningsig några Detextra en av
från framför allt kommuner till industrin.dessa kan frågaDet vara

Överfö-totalt produktions- och lagerställen hela landet.200 iom ca
kan fall leda till bättre bedömningar kravenmångaringen i påav

beredskap och ökat kostnadsmedvetande. Utredningen utesluterett
de totala kostnaderna det skälet blir lägre förvad deinte änatt av

närvarande är.

ECE-konventionen

Förslaget innebär förebyggandereglering och skadebegränsandeen av
vid olyckor får s.k. effekter.åtgärder gränsöverskridande Detsom

handlar verkningar olycka inträffar land fåri ettom av en som men
verkningar finns förland. närvarande verk-i Det ingaäven ett annat
samheter lokaliserade sådant bestäm-i Sverige påär sättett attsom
melserna konventionen skulle behöva tillämpas. Sådana verksam-i
heter emellertid förekomma framtiden.kan ökade kostna-i Några
der kan för närvarande förslaget till antagandeuppståinte genom

bestämmelserna ECE-konventionen.iav

Seveso-direktivetNya COMAH-

Utredningens förslag denna del fordrar ökad planering, bättre be-i
redskap för räddningsinsatser informationoch till allmänheten samt

förbättring förebyggandede åtgärderna. ska levaOm Sverigeen av
till kraven fordrasdirektivet utbildning personal hosiupp av myn-

digheter och företag. Vid de anläggningar det kan200ca som vara
fråga finnasska det vidare personal har till uppgiftSverigeiom om

följa säkerhetsfrågorna och till åtgärder förbätt-initiativatt ta som
säkerheten. Förslaget leder företagen till kostnader förinom ut-rar

Åtgärdernabildning personal. kommer säkerhetenökaattav men
också led den europeiska harmoniseringen ska förhindraiär ett som

oönskade konkurrenseffekter.

Säkerhetsansvariga för farligt godstransporter av

Förslaget det ska finnas säkerhetsansvarig vid fö-tjänstemanatt en
berörda farligt gods har länge be-ärretag transportersom av av

Övervägan-dömts angeläget både andraoch håll.i Sverige påsom
den dessa frågor har under Skyldigheten kommeri pågått många år.
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medföra kostnader för företagen måste eller eventuelltatt utsesom
nyanställa särskilda befattningshavare. fordrasDet också särskilda
administrativa åtgärder för verksamheten och utbildning. Utbildning

lärare för denna utbildningsverksamhet bör kunna ske inom uni-av
och högskolor.versitet

grundutbildningEn kan komma behövas för uppskattningsvisatt
säkerhetsansvariga.0005 fordrasDet ocksåså småningom fort-en

bildning. Kostnaderna inledningsskedeti kan komma tilluppgåatt
flera hundra miljoner kronor. berördaDe myndigheterna och nä-
ringslivets harorganisationer emellertid varit det före-attense om
slagna nödvändigt för den förbättringär säkerheten vidsystemet av

med farligt gods bör komma till stånd. Samförståndtransporter som
råder också företagen ska för finansieringenstå verksam-attom av
heten, ytterligare kommer kunna minska antalet olyckor ochsom att
skadorna blir följden de olyckor inträffar.som av som

Övriga frågor inom området farligt gods

Bestämmelserna de utarbetadei inom EU ochADR- RID-direktiven
direktiveti enhetliga procedurer vid kontrollsamt om transpor-av

med farligt gods redan allt väsentligt infördai förär inrikester trans-
och lederi Sverige till ytterligareinte några kostnader.porter

Förslaget Räddningsverket ska transportmyndighet föratt vara
samtliga bulktransporter till kommersjöss med-transporter utom att
föra rationalisering och totalt minskning kostnaderna.en sett en av
Samordningen innebär myndighet kan den be-serviceatt en ge som
hövs, vilket för näringslivet förenkling och effektivisering. Rädd-är en
ningsverket bedömer verket kan utföra de tillkommande uppgif-att

behöva tillföras minskningEn kostna-terna utan att resurser. av
derna blir följden vid Sjöfartsverket och Luftfartsverket.

12.2.6 Internationella hjälpinsatser Kapitel 9

Verksamheten finansieras särskildi ordning biståndsmedelgenom
eller frånersättningar internationella hjälporganisationer. Utredning-

förslag går ökadpå samordning nationellt och internatio-utens en
nellt verksamheten. Syftet arbetet effektivare. lederär göra Detav att
till kan utföraorganisationen hjälp fler människoråtatt mera ge-
eller hjälpa dem behöver bistånd bättrepå Administra-sätt.som ett

innebär förslagettivt också förenklingar. utfallet blirOm mins-ett
kat medelsbehov eller hjälpinsatserna ökar omfattningi berorom

händelseutvecklingengivetvis på olika länderi hjälpbehovenvar-
kommer finnas, hur de och hur hjälparbetet ska fördelasäratt stora
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mellan olika länder. Utredningens förslag både ekono-positivtär
miskt och med hänsyn till hjälpbehoven.sett

Verksamheten vid12.2.7 Sprängämnesinspektionen
Kapitel 10

Förslaget Sprängsämnesinspektionens verksamhet ska delas mel-att
lan Arbetarskyddsverket och Räddningsverket kommer administra-

leda till förenklingartivt reducerar kostnaderna. Desett att som mer
detaljerade överväganden fordras samband medisom omorga-

får hurnisationen minskningen kostnadernavisa kommeristor att
vara.

samordning blir följdenDen förslaget kommer kunnaattsom av
förbättra de förebyggande åtgärderna, vilket minskar kost-i sin tur
naderna för skador och vid kemikalieolyckor och olyckorinsatser
vid farligt gods. Utredningen bedömer detta detärtransport attav
främsta värdet med den föreslagna förändringen myndighetensav
verksamhet.

Forskning Kapitel12.2.8 11

säkrare samhälle kräver grundliga kunskaperEtt de risker ochom
hot förekommer och effekterna de åtgärdersom attom av som avser
öka säkerheten. de flesta områden utredningens arbeteInom finnsi
det behov ökade kunskaper. gäller bl.a. analysernaDettaett stort av

riskerna och hoten, metoderna för öka riskmedvetenheten,attav
hanteringen farliga transportverksamheten ochiämnen inom in-av
dustrin, utvärderingen erfarenheterna från olyckor och andraav
händelser och kommunikationen människor-myndigheter-massme-
dier. utredningen framhållitSom inledningen till detta kapitel finnsi
det behov metoder för beräkning kostnader och förett stort av av
överväganden hur området skyddinom och säkerhetom resurserna

fördelasska mellan förebyggande och skadebegränsande åtgär-t.ex.
der.

Utredningen från den forskningutgår ska genomförasatt som
kommer kunna bedrivas för deinom anslag bestäl-att ramen som
lare och andra disponerar. ökadEn samordning lederavnämare till

bättreutnyttjas skulle ha fallet.än varitatt resurserna som annars
Verksamheten vid det centrala samarbetsorgan utredningen fö-som
reslår kommer bli omfattandeinte den kan finansierasänatt attmer

för de deltagandeinom förvaltningsanslag.ramen organens

12 14-1656
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ekonomiska konsekvenserna för12.3 De
olika huvudmän

12.3.1 Staten

Utredningens förslag till åtgärder kommer enligt utredningens
beömning kunna de berörda statliga myndigheter-inomatt rymmas

befintliga anslag. kan genomföras med de personellaDet mestanas
och materiella olika disponerar. räckerDetresurser som organ som
regel med och förpersonal tillkommandeutnyttja utrustning ävenatt
uppgifter eller förändra och omfördela arbetsupp-prioriteringaratt
gifter. förslagen betänkandet leder till förenklingarNågra i iav orga-

och arbetsformer, vilket kommer minska behovetnisation att av re-
surser.

föreslagna möjligheten till direktavskrivning vid anskaffningDen
och installation reservkraftverk leder till tillfälligt bortfallettav av
skatteinkomster. framhållitutredningen blir följden emellertidSom

omfördelning tiden beloppen. initialt minskade inkom-i Deen av
kommer sannolikt omdispositioner och be-sterna att motsvaras av

blir följden förändringar arbets-ochsparingar i organisationsom av
former.

Utredningen vill understryka olyckor och allvarligaåter att stora
viktiga samhällsfunktioner alltid får betydande ekono-störningar i

miska konsekvenser för leder allmänhet tillinte minst De istaten.
betydande kostnader för räddningsinsatser och ochersättning åter-
ställning statlig egendom. Förluster enskildas verksamheti mins-av
kar dessutom skatteinkomster. utredningen harSom visat istatens
kapitel och inledningen till detta kapitel det mycket2 i är vär-stora

det frågaden Utredningens förslag betänkandet syftariärsom om.
till minska omfattningen både räddningsinsatser och ersätt-att av

för skador. har betydelse både samhällsekonomisktningar Detta stor
och statsfinansiellt.

12.3 Kommunerna

enda förslag betänkandet innebär ökat för kom-Det i ettsom ansvar
skyldigheten för kommunstyrelsen för ledningär attmunerna svara

åtgärder lokal vid allvarliga viktiga samhälls-på nivå störningar iav
funktioner. utredningen flera detSom visat i scenariona någon-ärav

kommunerna under alla förhållanden kommerting påatt tasom
Utredningens förslag syftar till undanröja tveksamhet detsig. iatt

viktiga inledningsskedet och kommunerna befogenheteratt attge
använda tjänsteplikt och ingrepp i Kommu-göra rätt.att annans

ska också det behövs kunna anlita statliga Kom-nerna om resurser.
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kan för ledningsuppgifter använda den personal och ut-munerna
redan finns deras Förslaget leder därförrustning i organisation.som

till ökade förkostnader kommunerna.inte några
har däremot mycket ekonomisktKommunerna vinna påatt an-

förslagidra utredningens betänkande. gäller både finansieringenDe
beredskap med anledning vid främstrisker anläggningar därav av

företagen hanterar farliga och de kostnaderna för ska-ämnen egna
dor och skadebegränsande förbättringarnaåtgärder. olika denDe i
statliga verksamheten utredningen föreslår kommer allmänt settsom

det lättare för kommunerna hantera både olyckorgöraatt att stora
och allvarliga viktiga samhällsfunktioner. får eko-störningar i Det
nomiska konsekvenser olika avseenden den verksamheteni i egna

föroch enskilda. påverkar kommunernas ekonomi.Det ävensenare

Näringslivet123.3

Näringslivet -framför allt industrier med verksamhet omfattarsom
hantering farliga -får ökade kostnader till följd utred-ämnenav av

förslag. verksamheter leder åtgärderna tillningens För många ökaden
säkerhet minskar antalet olyckor och omfattningen de hän-som av
delser inträffar. de effekternaSammantaget enligtpositivavägersom
utredningens enskilda verksamheter kanmening det emel-Föröver.
lertid bli merkostnad.en

Flera förslagen till åtgärder berör industrin har tillkommitav som
samförstånd mellan företrädare för näringsliveti och myndigheterna.

förslag leder till väsentligtDe ökade kostnader för företagensom
syftar till harmonisering reglerna Avsikten medinom EU.en av
harmoniseringen eliminera den snedvridning konkurrensenär att av

de internationellt verksamma företagen får leva med.som annars





SpecialmotiveringKapitel

13 till utredningens
författningsförslag

Förslag till lag ändring13.1 iom.

räddningstjänstlagen 1 986: 021 1

IS

lag föreskrifterinnehåller hur samhällets räddnings-Denna om
skall och bedrivas.tjänst organiseras

lagen finns också bestämmelser olycks- och skadeföre-I om
byggande åtgärder, efter utsläpp radioaktivasaneringom av

åtgärder vid allvarliga vikti samhälls-störninämnen, iom ar a
funktioner, rättigheter och skyl igheter enskilda.örsamt om

paragrafen kortfattat lagens innehåll. det föreslagnaI Genomanges
tillägget kommer uppräkningen andra stycket omfatta dei ävenatt

bestämmelserna åtgärder vid allvarliga viktigastörningar inya om
samhällsfunktioner utredningen föreslår i 37 a-37 §§.som g

Information till allmänheten

24 Sa

skall till allmänhetenKommunen upplyses vad rädd-attse om
ningstjänstplanen innehåller och information tillvarninom
befolkningen vid allvarliga olyckshände ser.

skall också till befolkningenKommunen de områdeniattse
kan komma påverkas ol ckshändelse sådaniattsom av en en

verksamhet information43i utöversom avses en av-som
första stycket, får den ytterligare information behövsises som

för kunna vidta nödvändiga skyddsåtgärder vid olycks-att en
händelse.

befolkningen kommun denOm vilkeni iånen annan en
sådan verksamhet bedrivs eller befolk-43 §iavsessom om

land kan kommaningen påverkasi Sverigeänett annat att av
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ol ckshändelse verksamheten, skall den kommun däri verk-en
bedrivs lämna den andra kommunen eller berördetensam

myndighet det andra landet nödvändig information.i

denna paragraf samlas de bestämmelserI gäller information tillsom
allmänheten. nuvarande fjärde stycketDet har förts hiti 22 § över

bildaroch paragrafens första stycke.
Andra stycket paragrafen innehåller de bestämmelseri be-som

hövs för tillgodose de krav industriolyckskonventioneniatt ut-som
redningen har beskrivit Skyldigheteni avsnitt 8.2.3. tillatt attse
befolkningen de områden kan kommai påverkas olycks-attsom av en
händelse får information ska således åligga kommunen. Informatio-

ska skapa förutsättningar för befolkningen vid olycks-attnen en
händelse vidta nödvändiga skyddsåtgärder.

grannkommun eller berördEn myndighet landi Sverigeänett annat
ska motsvarande kunna lämnapå sådan information till befolk-sätt

de områden kan kommaningen i påverkas olycka.attsom av en
Tredje stycket ålägger därför den kommun inom område detvars
finns sådan verksamhet vid olyckshändelsei 43 S atten som avses en
lämna nödvändig information till den andra kommunen eller myn-
digheten. Med nödvändig information den informationavses som
finns tillgänglig och behövs.som

30 §

och de statliKommunerna myndigheter för rädd-a som svarar
skall till finns anordningarningsäänst för alarmeringatt etse

dningsorganen.räav
räddningsorgan räddningsinsats,När skall polis-görett en

myndigheten underrättas insatsen.om
effekterna ol ckshändelseOm kan påkalla särskildaav en

åtgärder till skydd för befo kningen eller miljön landi ett annat
skall detSverige, räddningsorgan andra stycketän iavsessom

omedelbart underrätta berörd myndighet det andra landet.i

Bestämmelsen det tredje stycket paragrafen har behandlatsi inya
utförligt olyckshändelsei avsnitt 8.2.3. kanNär gränsöverskri-en
dande effekter ska berörd myndighet det andra landet omedelbarti
underrättas.

Åtgärder vid allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner

Bemyndigande ll
l37 §a
ldet till följd allvarligaOm viktiga samhälls-störningar i lav
:funktioner nödvändigt för skydda liv, personlig säkerhetär iatt

hälsa,eller får besluta föreskrifternaregeringen d-g3i 7 Matt
I

i
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skall tillämpas. sådant beslut innebär inskränkningEtt ingen i
och befogenheterkommuners statliga myndigheters och skyl-

digheter lag.enligt dennai övrigt
Allvarliga viktiga samhällsfunktioner föreliistörningar kgom-ger,

det har uppkommit omfattande avbrott landetinom iom
munikationerna elleriförsörjningenmed livsnödvändiga förnö-
denheter livsme eller eller brådskandeenergivattensom om
hjälpbehov grund mycket antaluppstår å män-att ett stortav
niskor besamtidigt hand.över tas om

stycket första innehåller förbemyndigandeFörsta meningen ett re-
besluta särskilda vid allvarligageringen insatser störningar iatt om

viktiga samhällsfunktioner. Bemyndigandet med stöd bestäm-ges av
melsen kap. regeringsformen. Enligt denna bestämmelse får8 Si 7 1
riksdagen lag bemyndiga förordning meddelai regeringen att genom
föreskrifter skydd för personligliv, säkerhet eller hälsa.i Så-ämnet
dana föreskrifter får emellertid regel begränsa de grundläg-intesom
gande fri- och rättigheterna kap. regeringsformen.i 2som anges

begränsning fri- och rättigheter föreskrivits lagOm en av genom
och bl.a. det fråga fårdet här emellertidämne äravser som om,

med stöd regeringsformen förord-kap.regeringen 8 10 §av genom
bestämma föreskriften ska börja eller upphöra tillämpas.ning att att

Bestämmelsen regeringsformen konstitutio-kap. deti 8 10 § utgör
förnella stödet enligt besluta tillämpningregeringen 37 §att oma

föreskrifterna d-g den dessa innebär begränsningari 37 §§, i månav
de grundläggande fri- och rättigheterna. utvidgningi Den tjänste-av

plikten utredningen föreslår direkt lag ochi 44 S görssom genom
berörs alltså bemyndigandet paragraf.enligt dennainte av

ska de bestämmelserna tillämp-För regeringen isättaatt nya
krävs enligt paragrafen allvarliga har uppkom-ning störningaratt
viktiga samhällsfunktioner och det till följd dessamit i stör-att av

nödvändigt för skydda liv, personlig säker-ningar ingripaär att att
het eller hälsa hos befolkningen. andra stycket vadI avgränsas som

paragrafen med allvarliga viktiga samhälls-i störningar iavses
funktioner. bestämmelserna skad-g tilllämpas krävsFör i 37 §§att
alltså det till följd föreligger risk förstörningarna män-att attav en
niskor ska komma till skada eller deras personliga säkerhet skaatt

hotad.vara
första stycket andra framgårAv beslut enligt dennameningen att ett

paragraf fråntar kommuner och statliga myndigheter detinte an-
med därtill hörande skyldigheter och befogenheter, de harsvar, som

grund de bestämmelserna räddningstjänstlagen.på övriga iav
andra stycket de allvarligaI situationer, störningaravgränsas när

viktiga samhällsfunktioner ska föreligga.i Avsikten åt-är attanses
gärder ska kunna vidtas sådana farandåi situationer inteäven är av
det slaget den föranleder räddningstjänsten dåinsatseratt av men
tryggandet enskildas liv eller hälsa eller personliga säkerhet ändåav
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fordrar åtgärder från samhällets isida. Allvarliga viktigastörningar i
samhällsfunktioner enligt bestämmelsen föreligger kommunika-när

eller försörjningentionerna med livsnödvändiga förnödenheter av-
bryts och mycket antal människor behöver hand.när ett stort tas om

kan falletDet mycket antal människor frånnär ett stortsenare vara
andra länder söker asyl eller hjälp kani Sverige. ocksåDet vara
fråga omfattande eller omflyttningutrymning landetinomom en
från område har drabbats händelse görett stort som attav en som
människor kan där. bestämmelseninte vistas Av b följer deti 37 § att
för tillämpningen de bestämmelserna krav Invand-är ett attav nya
rarverkets normala för flyktingmottagning ellerinsatser kommunens

för socialtjänsten otillräckliga.visat sigresurser
Avbrottet kommunikationerna eller försörjningeni med livs-i

nödvändiga förnödenheter omfattandemåste och härske ivara
Med kommunikationerSverige. fysiskasåväl transporteravses som

tele- och datakommunikationer. Livsmedel, för hygie-t.ex. vatten
niska och andra behov livsnödvändiga förnödenheterenergi ärsamt

Ävenlagens komponenteri till industriproduktermening. harsom
mycket betydelse för folkförsörjningen räknas dit.storen

37b§

beslut enligt får meddelas underEtt 37 höjd beredskap§ intea
eller tillräckliga åtgärder kan vidtas med stöd andra fö-om av
reskrifter denna lag eller med stöd författnini av annan eller.beslut enligt får delEtt landet37 5 vissa avse en av en

verksamhet.viss

har höjt beredskapenOm enligt lagenregeringen 1992:1403 om
böjd beredskap får beslut enligt meddelas. fall har37 S inte såIett a

tillräckliga möjligheterregeringen med stöd befintligaingripaatt av
fullmaktslagar. beslut enligt ska hellerEtt meddelas,37 S intea om
kommuner, landsting eller statliga myndigheter bedöms ha förut-

bemästra med desättningar situationen dessaatt resurser som organ
normalt förfogar begränsningar harDessa förstaöver. iangetts
stycket.

Enligt andra stycket får beslut begränsasregeringens till gällaatt
del landet ellerviss verksamhet. Motsvarande gällerviss ien av en

dag bl.a. för beslut höja beredskapen.regeringens att

37c§

sådana förhållandenNär län råder,i 37 § intesom avses a re
skall besluta föreskrifterna längreregeringen all gälla.inteatt s

oklarhet skaFör någon råda tidpunkteninte då myndigheter-att om
rättigheter enligt de paragraferna upphör, ska regeringennas nya
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särskilt beslut sådana förhållanden inärettgenom ange som anges
längre föreligger. gäller beslutet37 § inte Det även avsetta om en-

dast del landet eller verksamhet.vissen av en

Uppgifter befogenheteroch för kommuner

d §37

kommun skall vidta åtgärder för lindra verkningarnaVarje att
sådan 37störning iav en angessom a .verksamhetsområde skall också vidtaInom sitt ommunen

Åtgärdernaåtgärder för begränsa skall beslutasstörningen.att
kommunstyrelsen.av

fullgörande kommunens skyldigheter enligt förstaFör av
stycket får kommunstyrelsen hos landsting och kyrkliga kom-

hos enskilda förfoga personal och egendomöversamtmuner
finns kommunens område behövsoch förinom attsom som

nödvändiga åtgärder skall kunna vidtas.

första faststycket läggs kommun efterI varje regerings-ävenatt ett
beslut enligt har för erforderliga åtgärder vidtas37 S ett atta ansvar

dess område för lindra verkningarna den uppkomnainom att av
har alltså skyldighet efter förmågastörningen. Kommunen atten

förse befolkningen dess område förnödenhetermed sådanainom
det råder brist till följd avbrott exempelvispå iettsom av varu-

försörjningen. uppkommit verksamhetsom-Om störningen inom ett
för vilketråde kommunen kommunen dessutom skyldigärsvarar,

begränsa själva bestämmelsen vidare detstörningen. Iatt attanges
hos kommunen kommunstyrelsen förhar erfor-är ansvaret attsom
derliga åtgärder vidtas och det kommunstyrelsen har be-äratt som
fogenhet besluta åtgärderna.att om

kommunstyrelsen ska kunna effektiva tiller-För insatsergöraatt
känns den enligt andra stycket förfoga personal ochrätt överatt
egendom, finns kommunen hos enskilda och hosinomsom
landstinget och de kyrkliga kommunerna. får exempel-Kommunen

ålägga arbetsgivare bedriver verksamhetvis kom-privat inomen som
för kommunens räkning utföra arbeten nöd-vissa ärattmunen som

vändiga för hos befolkningen begränsa verkningarnaatt av
Arbetsgivaren därvid skyldig anlita anställdstörningen. är att perso-

tillgängliganal och arbetsredskap, fordon. anställda kvar-Det.ex.
anställningar och fullgör dår uppgifter.står i sina vanligasina Om

uppgifterna omfattas anställningsavtalet, kan personalen åläg-inte av
Äventjänsteplikt enligt andra anställda kan åläggas44 ängas

sådan tjänsteplikt. Reglerna förfogandelagen tillämp-i 1978:262 är
liga förfogandena. Endastpå åtgärder nödvändiga förär attsom
begränsa verkningar för befolkningen ellerstörningens -inom utom
kommunens område får föranleda förfogande personal elleröver-
egendom enligt bestämmelsen.
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Uppgifter och befogenheter för statliga myndigheter

37 § Ie

det behövs för nödvändiga åtgärderOm enligt d första37 §att I
stycket skall kunna vidtas, får länsstyrelsen hos kommuner,
landsting och kyrkliga kommuner hos enskilda förfogasamt

personal och egendom finns länet och fördelaöver inomsom
dessa mellan kommunerna länet.iresurser

Enligt bestämmelsen länsstyrelsen motsvarande till förfoganderättges
personal och egendom kommunerna har enligt döver 37som

Syftet med förfogandesådant ska finnsett att styravara resurser som
länet till den eller de kommuner länetinom har detinom störstasom

behovet dem. Liksom det gäller bestämmelsen d kani 37när §av
det fråga finns hos enskilda eller hos offentligavara om resurser som
institutioner.

37f§

får för fördelning mellan olikaRegeringen län utseav resurser
länsstyrelse eller statlig myndighet. det finnsOmen annanen

särskilda skäl fär flera myndigheter utses.
myndighet enligt förstaEn stycket fårregeringen utsettsom

förfoga personal och egendom hos kommuner,över innssom
landstin kyrkliga kommuner och ilda,ens om resurserna,behövs nödvändiga åtgärder enligt d första stycket37 §att
skall kunna vidtas.

har omfattning ellerOm störningen skäl berörstörre annaten av
flera län, kan det finnas behov fördela mellan olika län.att resurser

bestämmelsen förGenom sådana fall möjlighetregeringen attges en
låta länsstyrelse fördela mellan län helainom dett.ex. en resurser
område berörs geografiskastörningen. Oavsett störningenssom av
utbredning kan det särskilda finnas skäli låtasituationer att en an-

statlig myndighet länsstyrelsen motsvarande befogenheter.ännan
kan civilbefälhavare eller myndighetDet harvara en en som ansva-

sektor samhället,inom Socialstyrelsen.viss Någonret t.ex.en av
kan det också finnas skälgång eller flera myndighetertvå föratt utse

uppgiften. för effektivaAnsvaret åtgärder vidtas störningenatt mot
bör ligga hos den eller de myndigheter befogenheter enligtsom ges
denna paragraf.

Enligt andra stycket har sådan myndighet enligtutsettsen som
första stycket befogenheter kommun förfoga överattsamma som en
personal och egendom. geografisk begränsningNågon deav resur-

enligt denna bestämmelse får anspråk föreskrivsi inte.tasser som
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37g§

stycket stycket,Bestämmelserna första och andra§ 1i 5 6-
första stycket och3§§, §§, 57 63 f15 17 55 56 -- - skall tillämpas vid förfoganför ogandelagen 1978:262 e

d andra stycket, och f andra stycket.5 37 § 37 §37eni tFörfogande e
beslutasskall dock den myndighet iav angessom

37d-f§t

Förfoganden eller fenligt d andra stycket, andraS37 37 § 37 §e
stycket kan innefatta betydande för den drabbas.ingrepp Av-som

företassikten sådana förfoganden ska nöd-någonär ävenatt om
straffrättslig eller skadeståndsrättslig förelig-situation i mening inte

förfoganden får med stöd de bestämmel-De görasger. som av nya
förenade med tillfredsställande rättssäkerhets-måsteserna vara

och regler tillgarantier ersättning.rättom
förfogandelagen för uppfyllaRegelverket i 1978:262 gjortär att

sådana krav. paragrafen blir bestämmelserna den lagen till-Genom i
lämpliga förfoganden egendom och skerpå tjänsteräven över som
vid åtgärder för komma till med sådan allvarliga störningarrättaatt

i 37som avses a

38§

Vid utsläpp giftiga eller från sådan verk-skadliga ämnenav en
samhet stycket skall deni 43 § örsta utövarsom avses som
verksamheten underrätta änsstyrelsen, polismyndigheten och

berördräddningskåren myndighet land,isamt ett annat om
utsläppet påkallar särskilda åtgärder till sk dd för allmänhe-

Underrättelse föreliggerskall också lämnas, över-ten. etom
hängande fara för sådant utsläpett skall.verksamheten efter sådan olycks-Den utövarsom en
händelse eller tillbudsådant första stycket lämnaiett som avses
upplysningar händelsen till den ochmyndighet deniom om-
fattning föreskriver.regeringensom

paragrafens första stycke ändras ordet anläggning till verksamhet.I
sker bakgrund vad utredningen föreslår Skyldig-Det i 43mot av

heten ska också ankomma den verksamheten. Utred-på utövarsom
föreslår räddningstjänstenningen på i 30 Ssättatt samma som en-

ligt utredningens förslag vid olyckshändelse kan gränsö-en som
verskridande effekter skyldighet underrätta också be-ska ha atten
rörd myndighet land.i ett annat

Utredningen har behandlat frågan behoveti 8.2.3avsnitt om av
samla erfarenheter från inträffade olyckshändelser och tillbud.att
skyldighet lämna upplysningar händelsen eller tillbudetEn att om

införs bestämmelsen andra stycket. bestämmelseri Närmaregenom
bl.a. till vilken myndighet dessa ska lämnas börupplysningarom

meddelas regeringen.av
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43§

verksamhet,Den innefattar hanterinutövarsom en som av
farliga skall vidta de åtgärder behövs förämnen, öre-attsom
b olyckshändelser kan orsaka skador människorgga som

ler mil och skälig omfattnin hållai eller ekostaön i bered-e merskap ersonal och egendom vidta erforderligai övrigtoc
åtgärder hindra eller begränsa sådana skador. Vid be-ör att
dömningen vilka åtgärder behövs skall hänsyn tillav tassom
andra verksamheter kani omgivningen pä-artav samma som
verka säkerheten.

Vid anläggning där verksamhetnågon utövaren annaten av
slag första stycket, där verksamhetenän i ändåsom avses men
innebär fara för olyckshändelse skall orsaka allvarligaatt en
skador människorpå eller miljön, anläggningensi el-är ä are
ler innehavare skyldig skäli omfattning hållai ler be-att e
kosta beredskap med personal egendom och vidtai övrigtoc

ârforderligaåtgärder för hindra eller begränsa sådana ska-att
or.

andraDet stycket skall ocksåi gälla flygplatsersägssom
har godkänts enligt kap första6 9 stycket luftfartslagen§som

1957:297.

första stycket finns de bestämmelserI utredningen föreslår försom
verksamheter vilka företagen hanterari farliga framgårSomämnen.

utredningenavsnitt 8.2.3 olycksförebyggande åtgärderattav anser
och åtgärder vid olyckshändelser hindrar eller begränsar ska-som
dor dessa verksamheter ska behandlasi sammanhang.i fram-Somett

andra ska vidgår bedömningenmeningen behovet åtgärderav av av
hänsyn till andra verksamheteräven i omgivningentas artav samma
eller till de s.k. dominoeffekter kan uppkomma vid olycks-som en
händelse. Bestämmelserna innebär skyldighet för till-atten svara en
fredsställande säkerhet. allsidiga ochDen övergripande prövningen

villkoren föreslås ske förinom miljöskyddslagen.av ramen
Andra och tredje stycket bibehålls med endast konsekvens-vissa

ändringar.

43a§

verksamhetFör varje första stycket43 5 skall detisom avses
finnas eller ;lerasäkerhetsansvari har till uppgiften atta som
verka för före yggande sådana ckshändelser sambandiav o
med verksamheten kan orsaka ador å människor ellersom s

miljön. säkerhetsansvarig skalli En kontro lera att
de säkerhetsföreskrifter gäller för verksamheten ärsom

uppfyllda,
den berörda personalen har erforderlig utbildning samt

upplysningarlämnas enligt andra stycket38 § olycks-om
hände och tillbud till sådana händelser.ser

säkerhetsansvarigeDen skall föra skriftlig journal sinöver
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denomedelbart underrättaverksamheten ochövervakning av
bör vid-åtgärderhan finnerverksamheten närutövar attsom

denne.tas av
verk-säkerhetsansvarig vidbestämmelserinnehållerParagrafen om

med vad före-stycket enlighetförstasamhet ii 43 S somavsessom
understrykavill inteUtredningenslås avsnitt 8.2.4.i ansvaretatt

föreligger för dendet redanförändringinnebär inågon ansvar som
verksamheten.utövarsom

43b§

förstaverksamhetsådan 43 5iDen utövar avsessomsom en
de särskildaförtill kommunenlämnastycket skall ersättning

föran-räddningstjänstenberedskapenärder för inomåt somleås sådana rädd-och förde farlihanteringen ämnenaaavav
med hanteringen.har samban Den utö-ningsinsatser somsom

deförlämnaverksamheten skall också sanerings-ersättningvar
verksamheten.olyckshändelsefordras efteråtgärder iensom

överhängandeolyckshändelse ellerinträfdetOm omar en
sådansamband medshändelseför olyc uppstårfara i enen
farli1982:821i ttransporttransport avomavses ensom

eller denskall dengods, ägerör transportenut somsom
denanvänds för måntransportmedel i ersätt-transporten,som

föransvarighetlagenenligt 1973:1198årning inte ut om
för räddningsinsatstil lämnaoljeskada ersättningsjöss, somen

lag,enligt dennaräddningsor insatsen görsgörett oman
orsakar skadorfarliga odset på männishindra attatt or

skyl-sådana skador.för Sammamiljön ellereller i egränsaatt
för deavseende kostnaderskall gälla med sanerings-dighet på

räddningsinsats.efter sådanfordrasåtgärder som en

Polluter-Pays-föreslår utredningenframgår avsnitt 8.2.2Som attav
far-hanterarföretagengenomslag verksamheter därfår iprincipen

förebyg-förbehandlasförsta stycketliga 43 SIämnen. ansvaret
eller begränsahindraåtgärder förolyckshändelser ochgande attav

skafarligaverksamheten medskador. ävenDen ämnenutövarsom
stället vidtasåtgärdernabehövs.bekosta åtgärderna iOm av ensom

krävasparagraf kunnastycket dennadet förstakommun ska enligt i
har förkostnader kommunenför dekommunen får ersättningatt

Även kostnader för räddningsinsatserberedskapen. kommunens som
skafarliga Sammahar samband med hantering ersättas.ämnenav

fordras ochsaneringsåtgärderför sådanagäller kostnadernasak som
olyckshändelse verksamheten.vidtas efter ien

för åtgärdermotsvarandeandra stycket införs ersättningsansvarI
samband med sådanaolyckshändelserfordras vid i transportersom

kostnadsansvarfarligt gods.lagen Dettai transport avsom avses om
räddnings-beredskapenåtgärder föromfattar emellertid inominte

undantag utredningenAnledningen till det gör ärtjänsten. att ett
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sådant kostnadsansvar skulle medföra administrativa och prak-stora |
tiska problem.

44§

det behövs,När och under kalenderåretär fyllervar en som
lägst och högst sextiofem skyldigår medverka rädd-arton iatt
ningstjänst till de åtgärder krävs för begränsasamt attsom ensådan störning eller för37 lindrai § dess verk-attsom avses a

Skyldi heten gällerningar. endast den utsträckningi hanssom
kunskaper, hä och kroppskrafter tillåter det.sa

tjänstepliktenOm gäller medverkan räddningstjänst,i full-
den anmodanpå räddningsledaren.görs andra fall full-Iav
tänsteplikten anmodanpågörs kommun eller statligmyndighet av en en

och f§§.i 37 37som avses e
Bland dem tjänstepliktiga enligt förstaär stycket ochsom

bosatta kommunen fårär i sådan nämnd i 10som en som avses
lämpli§ för kommunensingå i räddnings-ta ut atta personer
första andI skall frivilligavärn. harDen tagitstas ut. utsom

skyldig delta medär i räddningsvärnetövning under högstatt
tjugo årligen.timmar

Bestämmelsen reglerar dag den skyldigheti och har attsom var en
medverka räddningstjänst.i Enligt första stycket utsträcks denna
skyldighet till gälla vid allvarligainsatseräven störningaratt imot
viktiga samhällsfunktioner. Skyldigheten kommer därigenom gällaatt
för sådana arbetsuppgifter behövs för kommunstyrelsen,attsom
länsstyrelsen eller sådan myndighet regeringen enligten utsettsom

f ska kunna37 § effektivtingripa störningen. Bestämmelsen ärmot
formellt tillämplig harregeringen meddelatäven inte sådantom ett
beslut di 37som avses

Enligt andra stycket fullgörs tjänsteplikten anmodanpå av en
kommun, länsstyrelse eller sådan statlig myndigheten en som anges

fi 37 Den giltigt skäl underlåter fullgöra tjänsteplik-utansom att
kan straffas enligt bestämmelsen förstai 58 stycket§ten 5.

48§

harDen fullgjort tjänstcâvliktenligt eller frivilligt44 § ef-som
anmodan räddningsle har medverkat räddnings-iter av aren

enligt dennatjänst eller medi övning räddningskår har rätt
till skälig kostnaderersättning för och tidsspillanör resa en-ligt bestämmelser meddelas eller denregeringensom av myn-dighet bestämmer.regeringen har ocksåHan tillrättsom er-för skadasättning kläderpå och andra personliga tillhörighe-
ter.

stycketFörsta gäller deninte har erhållit ersättningsom av
ellernågon grundpå ellertjänst avtalannan av annars genom

har till för medverkanrätt ersättning sådan verksamheti som
förstai 44 § stycket.avses
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kommunenskall betalasstycketförstaenligtErsättning av
ellerkommunal räddningstjänstmedverkat iden har itill som

fallräddningskår ochmed övrigaiövning staten.av

fullgjortför den hartillreglerar ersättningParagrafen rätten som
Ändringarna denna kom-innebärlagen.tjänsteplikt enligt rättatt

allvarligatjänsteplikt vidfullgjortför dengälla ävenatt sommer
samhällsfunktioner.viktigastörningar i

49§

personskadeskydd och lagenstatligtlagen 1977:265I om
finnsideell skadavidstatlig ersättning1977:266 m.m.om

den harersonskada tillvidbestämmelser ersättning somom
rädd-medverkatenli ler itjänstepliktfullgjort 44 5t annarse

räddningskår.medellerdennaenligt i övningningstjänst

allvarligafullgörs vidtjänstepliktinnebärFörslaget ävenatt som
tillhänvisningenomfattassamhällsfunktionerviktigastörningar i av

lagarna.paragrafende angivnai

60§

tjänstepliktfullgöranderäddningsledarebeslutEtt avomav en
fårenligt 45 Seller över-enligt iingrepp rätt44 § annansom

besluträddningsledarensfårlänsstyrelsen.kla hos I Övrigtas
medmeddelatsföreskrifterellerdennastöd somavme

lagas.stöd lagen inte överav
enligtellerenligt denna lagbeslutnämndskommunalEn

får överkla-med stöd lagenmeddelatsharföreskrifter avsom
länsstyrelsen.hosgas

hos kammarrätten.överklagasbeslut fårLänsstyrelsens
kam-överklagas hosfårtillsynsmyndigheters beslutAndra
enligtbeslutmyndighetsgäller statligDetsammamarrätten. en

37f, och 47 §§.45

sådanÄndringen har fattatslageninnebär beslut enligtatt av ensom
till kammar-överklagasf fårmyndighetstatlig i 37 §som anges

bestäm-enligt delänsstyrelserochBeslut kommunerrätten. nyaav
befint-redanomfattas deföreslår kommermelser utredningen att av

stycken.tredjeandra ochparagrafensöverklagandereglernaliga i

61§

kost-b för kommunsenligt §Talan 43råga ersättnin enom
räddnings-beredskapenförsärskildanader åt inomärör er

saneringsâtgärder skallochräd ningsinsatsertjänsten örsamt
domstol.vid alväckas män

gällertalan det ersättningfråganparagraf behandlasdenna närI om
benligtska erläggas 43som
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Förslag13.2 till lag ändring lageniom

1977:265 statligt personskadeskyddom

1§

Denna gäller ersättning vid personskada och til-statenav
lämpas pa

den fullgör tjänstgöring eller utbildningenomgårsom
eller inskrivnings enligtrövning värnpli tslagen 1941:967,
lagen 1966:41 ,tjänst, civilförsvarslagenom vapen
1960:74, lagen6 S 1981:292 likttjänste för hälso- ochom ersonalsjukvårdspersonal veterinär eller lagensamt m.m.
1984:272 skyldighet för försvarspliktigacivi tjänst-om att

utanför civilförsvaret,göra
den fullgör tjänsteplikt enli räddningstjänst-44 Ssom tmedåerkar1986:1102 eller frivilligt räddningstjänstien
i medövning räddningskår enligt räddningstjänstlagener

1986:1102 eller räddningstjänsti enligt kap.11 andra1 S
stycket luft artslagen 1957:297,

den förintagen vårdär kriminalvårdsanstalt,i isom etthem lageni 12 S 1990:52 med särskilda bestäm-som avses
melser vård hemi lageni 22 Som ettav unga, som avses
1988:870 vård missbrukare falli vissa denom av samt somhäktad eller anhållenär eller falli ellerintagen iannat tagenförvar kriminalvårdsanstalt,i häkte eller polisarrest.

Regeringen får föreskriva lagen skall tillämpas påatt även
den frivilligt deltager verksamheti inom totalförsvaret el-som
ler falli förstaän i stycket deltaannat verksam-isom avses erhet för eller begränsaavvärja skada på elleratt männis or egen-
dom eller miljön.i

Ändringen innebär till personskadeskyddrätten utvidgas tillatt att
omfatta den enligtäven räddningstjänstlagen44 S fullgör tjäns-som
teplikt vid allvarliga viktigastörningar i samhällsfunktioner. Enligt

lagen1 S 1977:266 statlig vidersättning ideell skada harom m.m.
tjänstepliktig omfattas till statligträtten personskadeskydden som av

tilläven rätt enligtersättning den lagen.

Förslag13.3 till lag ändringom

arbetstidslageni 1982:673
4§

Regeringen eller den myndighet bestämmereringen fårsom remeddela särskilda föreskrifter för total medörsvaret avvikelse
från denna Om beslutatregeringen d-g37 SSatt.räddningstjänst 1986:1102 skall tilllämpas, fåragen reger-föringen verksamhet berörs beslutet meddela särskildasom av
föreskrifter med avvikelse från denna lag.
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efterlydelse ochParagrafen nuvarande regeringeni sin reger-ger -
föreskriftermeddelamyndighetdelegationingens rätt att omen-

totalförsvarets område. Sådanaarbetstidslagen föravvikelser från
arbetstidsförordningenmeddelats 1982:901.föreskrifter har i 4 §

avsedda tillämpas underbestämmelserArbetstidslagens är att nor-
samhällsförhållanden. Sådanamala situationer iextrema som anges

det blir tillåtetemellertidräddningstjänstlagen motiverar37 S atta
tillägg tillnormalt.arbetstidsuttag Genomänstörregöra ettatt ett

för verksamhet be-därförbestämmelsen får regeringen rätt att som
viktigaallvarligabeslut istörningarinsatserrörs motett sam-omav

från arbetstids-föreskrifter avvikelsehällsfunktioner meddela om
lagen.

ändringFörslag till lag13.4 om

trafikskadelagen 1975:1410i

85

följd trafikuppkommereller sakskada iFör avsomperson-
trafikskadeersättningfordonlandet med motordrivethär åri ut

Trafikskadenna lag. utgårifall eersättnin ii mot-som falêocksåan es
följd utomlandsskadasvarande för i traavsom

tillhörigtlandet eller svenskamed här i istrerat staten mo-tillåogasre
den harmedborgare, ellerfordon svensktordrivet som

hemvist i Sverige.
ochför sådana räddninTrafikskadeersättning utgår sinsatser

med edninghar genomförtsärdersaneringsât avan ensom
händelseför sådanöverhän ande faraolyckshän else eller en

vid 1982:821i transporttransport avomavses agenen som
farligt gods.

fall dåför atomskadaTrafikskadeersättning iutgår rätten
innehavareersättningsanspråk gällande ängöra motatt annan

atomansvarighets-inskränkt enligtatomanläggning 14 §ärav
lagen 1968:45.

trafikskade-för klargörainförs paragrafenstyckeEtt i attattnytt
kommuns kost-för ellerska kunna utgåersättning även statens en

nader vid olyckshändelse.en

ändring lagenFörslag till lag i13.5 om

godsfarligt1982:821 transport avom

§8 a

olycks-skall efterfarligt godsutförDen transport au ensom en
tillbud tillellerhändelse har samband med etttransportersom
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sådan händelse lämna upplysningar händelsen denien om om-
fattning och till den myndighet föreskriver.regeringensom

bestämmelseDenna den föreslagna bestämmelsen i 38 Smotsvarar
andra stycket.

8b§

ellerFör myndighetvarje regelmässi utföröretag t trans-som
denna lag ellerigt avsändare vid säärporter en transpor-ana

skall det finnas eller flera säkerhetsansvariga har tillter en som
uppgift verka för förebyggande sådana olyckshändelseratt iav

and med kan orsaka skador på männis-transportersam som
kor och miljön. säkerhetsansvarigi En skall kontrollera att

de säkerhetsföreskrifter gäller för transportverk-som
samheten uppfyllda,är

berörd personal har erforderlig utbildningsamt

tâüpl enligt3. lämnas olycsningar 8 5 shändelser ocha om
tillbu sådana händelser.

säkerhetsansvariDen skall föra skriftlig journal sinövere
övervakning och omede bart underrätta den led-utövarsom

för verksamheten han finnerningen åtgärder bör vidtasnär att
av enne.

för denna bestämmelse,Motivet har behandlats utförligt isom av-
snitt 8.2.4, det utredningen redovisat kommentareni tillmotsvarar
den föreslagna bestämmelsen Säkerhetsansvarigai 43 ska såle-a
des finnas vid farligt gods.även transport av

9§

ellerRegeringen ndi het bestämmerregerin bemyn-m som en
digas meddela rifter klassi farligtöres icering gods,att om av

transportmedel och andra ortanordningar, märkning,om trans

uplpgiftsplikt,säkerhetsutrustning, lossning, förvaringastning,
hantering farligt gods säkerhetsansvarigoc annan samtav om

och försikti hetsmått och åtgärder allti denövrigt, iom ut-
sträckning från transportsäkerhetssynpunkt.rävssom

ellerRe eringen myndighet bestämmer be-regeringensom
föreskrivaigas transportmedel och andraattmyn att transport-

anordningar får användas vid endast de ärtransport om pro-
vade och godkända.

första stycket föreslåsI endast bestämmelsen,justering såen attav
detföreligger möjlighet utfärda föreskrifter också frågaiatt om
säkerhetsansvarig.
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lagenändringtill lagFörslag i13.6 om

privilegierochimmunitet1976:661 om

falli vissa

biståndsgivandeförfogandeställs tillpersonalFör enavsom
införsegendomför och i Sverigeutrustningpartsamt en-som

bistånd hän-september iden 1986konventionerna 26igt om
med radioak-nödlägeolycka ellerkärntekniskdelse ettav en

gränsöverskridande ef-och den 199217tiva ämnen mars om
privilegierochindustriolyckor ifekter åtnjuter immunitetav

dock med dekonventionerna,utsträckningden isom anges
harföljer förklaringar Sverigeinskränkningar av-somsom av

till konventionerna.anslutningigett

ska gällaoch privilegierparagarafen klarläggs immunitet ävenI att
industriolyckskonventionen.enligtbiståndsgivningvid

ändringtill lagFörslag i13.7 om

sekretesslagen 1980:100

1s§

eller drift-enskilds affärs-uppgiftför sådanSekretess äller om
lagenenligtlämnats 1984:3förhållan har 19 21 §§en som - ochunderrättelseärendeverksamhet ellerkärnteknisk i omom

denkonventionernabistånd enligt 26information eller se -
kärnenergiolycvidinformationtidigtember 1986 aenom

nöd-ellerkärnteknisk olyckahändelseoch bistånd i ettenav
denmed radioaktiva 1992läge 17 gränsö-ämnen samt mars om

det kanindustrial ckor,verskridande effekter antas attav pgiftyenom
kan förenskilde lider skada Regeringenden röjs.om u

denfrån sekretessen,fall förordnasärskilt antag omunom
giftenvikt lämnas.finner det att up handlingvara av

högstgäller sekretessenuppgift allmän ifråga iI om
år.tjugo

ärendengällaska kunnaförsta stycket klarläggs sekretess iI att en-
och drift-enskildas affärs-förindustriolyckskonventionenligt

förhållanden
.





Bilaga A

utredningentillDirektiven

detoch riskerpåfrestningar iUtredning om

frågorsamhället inomfredstida vissasamt om

del.civilatotalförsvarets

Dir. 1993:4

regeringssammanträde 1992-12-21Beslut vid

anför.Björck,statsrådetFörsvarsdepartementet,Chefen för

förslagMitt

påfrestningarutredaförtillkallaskommittéföreslårJag attatt en
total-frågor inomfredstida samhälletdet vissariskeroch i samt

civila del.försvarets

Inledning2.

fredstidadetdel grundascivila påtotalförsvaretshosFörmågan sam-
omställnings-ochhandlingsberedskapoch desshällets resurser

allsidigtstarkt ochextraordinära nä-inför situationer. Ettförmåga
samhälls-flexiblarobusta ocheffektiva,medringsliv tillsammans

betydelse.avgörandehärvidlagharfunktioner övrigti en
krigshotandeochinför krigvidtasberedskapsåtgärderDe som

vidtasåtgärderkompletterargrundas ochpåsituationer motsom
bör,Beredskapsverksamhetenfredstida samhället.detskilda risker i

hela hot-omfattainriktasgrad hittills,högremåhända i än attmot
ordinariedeutsträckning ingå ifred-kris-krig ochskalan i större

verksamhetsutövarerespektiveriskbedömningar gör.som
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harDen för verksamhet fred förutsättsi hasom ansvar en motsva-
rande krig.i Denna ansvarsprincip medför föransvar ett attansvar
beredskapsaspekterna beaktas vid planeringen och genomförandet

verksamheten fred.iav
Som jag kommernärmare utveckla det följandei haratt ut-

vecklingen under de decennierna generellt medförtsenaste sett att
samhällets sårbarhet för olika harstörningar ökat. Samtidigt
har riskerna samhälleti ändrat karaktär och i vissa avseenden ökat.

analysEn vilka påfrestningar och risker hotar det freds-iav som
tida samhället behöver genomföras.

Riksdagen beslutade våren totalförsvarets1992 inriktning förom
åren 199293-199697 prop. 199192:102, bet. 199192:FÖU12,
rskr. 199192337.

Försvarsutskottet framhöll betänkandei sitt det kan finnas skälatt
särskildi ordning hur samhälletsöverväga beredskapatt olikamot

fredstida hot skall kunna stärkas. detI sammanhanget bör även, som
led förberedelsernai inför totalförsvarsbeslut,ett nästa övervägas

frågorvissa inom totalförsvarets civila del.
Vad utskottet anfört riksdagen sin mening regeringen tillgav som

känna.
likhetI med riksdagen jag parlamentarisk kommittéattanser en

bör tillkallas för dessa frågor.övervägaatt

Regeringen bemyndigade den 20 chefenjuni för1991 Försvarsde-
tillkalla särskild utredare förpartementet att göra översynen att en

dels ledningsorganisationen centralpå och regional nivåav inom
totalförsvaret, dels myndighetsstrukturen inom Försvarsdeparte-

verksamhetsområde. Enligt direktiven dir.mentets skall1991:44
utredningen det gäller totalförsvaretsnär civila del bl.a. lämna för-
slag beträffande ledningsorganisationen och myndighetsstrukturen.

Pâfrestningar och risker det fredstidai samhället

De decenniernas utveckling har inneburitsenaste väsentlig ök-en
ning samhällets specialisering och komplexitet. Samtidigt ställsav
högre krav produktivitetpå och kostnadseffektivitet vilket påverkar
verksamhetens inriktning enskilda fall.i heltPå sätt änett annat
tidigare samhällets olikaär verksamheter integrerade och beroendei

varandra. Sammantaget har detta fört med sig ökad sårbarhet.av en
Störningar i samhällsfunktion kan konsekvenser på mångaen
områden. Exempel härpå elförsörjningenär och telekommunikatio-

Också datorberoendet leder till ökad sårbarhet. Ett dragnerna. annat
i samhällsutvecklingen den storskalighetär eftersträvasatt isom
produktion och distribution ökar riskerna för enstaka olyckor,att
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kanfarligaochtillverkning, lagringvid ämnen,transport avt.ex.
och miljö.människorförkonsekvenserallvarliga

särskilda säkerhets-förknippad medkärnkraftverkDriften ärav
medförknippadesäkerhetsproblem kanLiknandeproblem. vara

farligadäranläggningaroch andrakemiska fabrikerdriften storaav
gränsöverskridandekanolykorEftersom svårahanteras.ämnen

länder där anläggningarnabara deproblemdessaeffekter berör inte
belägna.är

följdernasamhällsutvecklingenberoendeMindre är natur-avav
ökade komplexitetennämnda ikatastrofer olika slag. Den sam-av

sådanakonsekvensernamedförtemellertidhar ävenhället att av
tidi-förutseochfall kan bli svårare änhändelser i vissa större att

gare.
kärnkraft-ellerekonomiskförvärradstarkt situation störreEn en
sådan till-medförakan kommade f.d.olycka i öststaterna att en

avseendenolika påpåfrestningarnaflyktingar iströmning att sam-av
dramatiska.blihället kan

samhällsutvecklingen med-framhållasocksåbör ävenDet att om
för-samhällsstörningarocholyckorför allvarligariskernaför att

kan ska-ochmöjligheterden ocksåinnebärändras, att resursernya
ocholyckorna störningarnaminska konsekvensernaför att avpas

delar.samhällets olikainom
och adminis-sektoriellanationella,beroendeRiskerna inteär av

samhäl-medtillsammansmedför,förhållandeDettatrativa gränser.
statligamellansamverkanökadkravkomplexitet,lets ökade på en

förgrundnäringsliv.ochkommuner Sommyndigheter, att en sam-
bör liggavidtasåtgärdererforderligaförochverkan äger attrum

ökade krav ibör påledstjärnariskanalyser.olika slag En attvaraav
förocksårisker skall denneförorsakarde fall någon attansvara

miljöskydds-med denligger linje påvidtas.åtgärder dem iDettamot
Principle.Polluters.k.området vedertagna Pays

innefat-beredskapfinnsområdenanämndade härallaPå somen
le-ochekonomiska, administrativapersonella,organisatoriska,tar

för plane-också,vidtasområden inomåtgärder.gala På vissa ramen
säkerhetspolitiska kriserdelcivilatotalförsvaretsringen inom mot

fredstidavidbetydelseberedskapsåtgärderoch krig, ävenärsom av
störningar.

samhälletdet svenskakande faktorer jag nämntFörutom ovan
samhällepåfrestningar. Vårtför andra svåra öppnaävenutsättas

ochbåda akuta lägensårbart, ikan situationeri vissa ettsomvara
kriminali-Exempel dettanormupplösning. påallmänresultat ärav

polariseringstenden-etnisktreligiösaregelbrott,drogmissbruk,tet,
fortlöpandeallvarliga ochproblem måsteSådanaoch rasism. ärser

bör hanterasde iemellertid primärtbeaktas. Jag annatattanser
sammanhang.
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börKommittén inledningsvis analysera påfrestningar och risker i
det fredstida samhället beredskapsåtgärdernaövervägasamt årom
tillräckliga. Analysen skall risker och påfrestningar härröravse som
från såväl svenska utländska förhållanden. Olika börscenarionsom
beskrivas och förutnyttjas belysa konsekvenserna för samhället.att

bakgrundMot någon systematiskt tvärsektoriell analys ochattav
bedömning hittills börinte kommitténgjorts därefter pröva om
beredskapsåtgärderna olikapå områden tillräckligtär samordnade
och erfarenheter från område bedöms kunna utnyttjas iom ett större
utsträckning andrapå områden.

Bland frågor härutöver bör studeras risker bl.a.är inom densom
kemiska industrin frågor sådan samordning förebyg-samt om av
gande åtgärder från samhällets sida det gäller bl.a. fysisknär plane-

ochring miljö. ökad ochEn systematiseradyttre användningmera
riskanalyser bör dettaövervägas i sammanhang. börDettaav även

innefatta farligt gods, där bl.a. valet mellantransporter olikaav
transportslag och olika väsentlig fråga.transportvägar är en

börKommittén beakta behovet och föreslå åtgärder förav an-
tillpassning resultaten det internationella samarbetet, ECE-av t.ex.

konventionen gränsöverskridande konsekvenser industri-om av
olyckor, OECD:s Guiding Principles for Chemical Accident Preven-
tion, Preparedness and Response OECD:S Polluter Payssamt
Principle.

svensk beredskapEn för räddningsinsatser andra länderi har eta-
blerats räddningsverkStatens enligheti med vad be-regeringenav

Riksdagen tillfälle del prop. 198990:1OO bil.rett 6att ta 55.av s.
skallKommittén förutsättningarna förpröva inom föratt ramen

denna beredskap öka utnyttjandet för detta ändamål inomav resurser
den civila delen totalförsvaret. Härvid skall kommittén beakta deav
förslag den s.k. Pliktutredningen Fö kan1991:02 kommasom att
lämna frågan.i

detNär gäller den grundläggande ansvarsfördelningen mellan Sta-
Överstyrelsenräddningsverk och för civil beredskaptens skall kom-

frånmittén följande.utgå
Ansvaret för ledning och samordning beredskapsförberedelserav

inom totalförsvarets civila del för säkerhetspolitiska kriser och krig
Överstyrelsenåvilar för civil beredskap.

Ansvaret för samordna samhällets verksamhet befolk-inomatt
ningsskydd och räddningstjänst och för bevaka riskutvecklingenatt
inom verksamhetsområdet verka för åtgärder vidtas för be-samt att
folkningens skydd och för förebygga olyckor åvilar Statensatt
räddningsverk.

Frågor rörande ledningsorganisationen totalförsvaretsinom civila
del för närvarandeprövas Utredningen Fö 1991:04 lednings-av om
och myndighetsorganisationen för försvaret LEMO.
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förslag skallöverväganden ochUtgångspunkten för kommitténs
tillåtgärder syftarkostnader församhällets totala attatt somvara

skallfredstida samhälletrisker detpåfrestningar och imöta vara
sänkas.samordning, kunnabättreoförändrade eller, t.ex. genom

civila deltotalförsvaretsUtvecklingen inom

totalförsvarsbeslutflerårigaförberedelserna införled iSom nästaett
siktsamhällsutvecklingendragvilka på 5-10 årsbör iövervägas

för totalförsvaretsbetydelse för möjligheternasärskilthar storsom
uppgifter.civila del lösa sinaatt

samhället det gällerhärvid utvecklingenGrundläggande i närär
påfrestningarförmågan inne-specialisering motståsamt att genom

omställningsförmåga.ochrobusthet, flexibilitetboende
kan med-utvecklingenbedömning böröversiktligEn göras om

förcentral betydelseområden harväsentliga problemföra på som
säkerhetspolitiska kri-undertotalförsvarets civila delhosförmågan

krig.och iser
skall denför övervägandenutgångspunkt kommitténsEn vara
fastställdes förgrundade inriktningsäkerhetspolitiskt i stort som

försvarsbeslut.totalförsvarets civila del 1992 årsi
de be-har inletts.statliga affärsverkbolagisering VissaEn avav

för beredskapen.verken har betydelse regerings-rörda Inomstor
erforderligsärskilt fallför närvarande hurkansliet i varjeövervägs

börberedskapsaspekterna.tillskall kunna Kommitténhänsyn tas
följa detta arbete.

fråncivilförsvaretöverföring ytterligare uppgifter inomEn sta-av
till samlatsyftarförbereds. Reformentill kommunerna ettytterstten

räddnings-befolkningsskyddet ochkommunerna förhosansvar
beredskapsåtgärder-och tilllokal integreringpå nivåtjänsten aven

skadeavhjälpandeförebyggande ochfunktionen med deninomna
fred.verksamheten i

förmellan åtgärderSammanhanget mötaatt
samhälletdet fredstidapåfrestningar och risker i

säkerhetspolitiskaoch beredskapsåtgärder mot

och krigkriser

planera och vidta bered-del har till uppgiftTotalförsvarets civila att
åtgärdersäkerhetspolitiska och krig.skapsåtgärder för kriser Dessa
dessautifrån särskilda kravoch utformas de si-dimensioneras som
fredstidadet detemellertid betonasställer. Det måstetuationer äratt



378 Direktiven

samhället den helt avgörande grunden för beredskapen.utgörsom
Åtgärder vidtas påfrestningar och risker det fredstidaimotsom sam-
hället viktigt komplement.är ett

Beredskapshänsyn planeringeni den fredstida verksamhetenav
och samhällsutvecklingen område fått ökad uppmärk-är ett som
samhet beredskapsplaneringen.i börKommittén före-överväga att
slå metoder för förbättra förutsättningarna för sådant hänsyns-att
tagande.

åtgärder vidtasDe för påfrestningar och risker detmöta iattsom
fredstida samhället vidtas fall områdeni många därpå åtgärder också
vidtas förinom beredskapen säkerhetspolitiska krisermotramen
och krig. börKommittén möjligheterna deinom olikapröva att om-
rådena ökad utsträckningi vidta sådana åtgärder sammanhang.i ett

Övriga frågor rörande totalförsvarets civila del

för förberedelsernaInom inför fleraåriga totalförsvars-nästaramen
beslut övervägandenmåste rörande ambitionenmålengöras för total-
försvarets civila del. Viktiga utgångspunkter bl.a. bedömningarär
rörande den säkerhetspolitiska utvecklingen den närmaresamt ar-

och omfattningen försvarsmaktens behov stöd från total-ten av av
försvarets civila del. återkommerJag till med för-regeringensenare
slag till hur underlag dessa hänseendeni skall fram.ett tas

Tidsplan m.m.

börKommittén den september30 redovisa1993 del-senaste en
med dels preliminär analys påfrestningar, risker ochrapport en av

beredskapsåtgärder det fredstida samhället,i dels överväganden och
förslag den samordning åtgärder erfordras. Kommitténom av som
bör preliminär utgångspunkt ha slutredovisning skall görassom att

vid utgången år 1994.senast av
skallKommittén beakta vad i direktivregeringens tillsägssom

samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utrednings-
förslagens inriktning dir. och1984:5 beaktande EG-aspek-om av

utredningsverksamheteni dir.1988:43.ter
skallKommittén samråda med berörda myndigheter, Utredningen

lednings-Fö 1991:04 och myndighetsorganisationen för för-om
ochLEMO Utredningen förM 1992:03 vissasvaret överatt se

frågor plan- och bygglagen,i m.m.
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Hemställan

har anfört hemställertill vadMed hänvisning jagjag att reger-nu
chefen för Försvarsdepartementetbemyndigaringen

kommittéförordningenkommitté omfattadtillkallaatt aven -
utreda freds-med uppdragmed högst elva ledamöter,1976:119 att-

totalförsvaretsfrågorpåfrestningar och riskertida inomvissasamt
civila del,

ordförande,ledamöterna attatt utse varaen av
biträdesekreterare ochbesluta sakkunniga, annatexperter,att om

kommittén.åt
kostnaderna skallbeslutarVidare hemställer regeringenjag attatt

Utredningarfjärde huvudtitelns anslagbelasta m.m.





ilaga B

deltagit medPersoner som

och synpunkterunderlag i
arbeteutredningens

samhällsut-för diskussioner den framtidaUtredningen har hållit flera seminarier om
olika delområden har utredningenvecklingen. inledare vid överläggningarnaSom inom

anlitat

Ordförande välfärdenPatrik Engellan Nya
IntelligenceAnders Konsult ABBusinessEwermanEwerman

MiljövårdsberedningenGunnel Hedman Kanslichef
Sven-Thore Holm Verkst.direktör Ideon Vision

FörfattareAnders Isaksson
IndustriförbundDirektör SverigesLars G. Larsson

Handelshögskolan GöteborgNordström Professor iLars
LandstingsförbundetSundström Verkst.direktörMonica

Wessberg IndustriförbundDirektör SverigesH-G

för sammanställningar och material anli-Utredningen har vidare utarbetande annatav
Utredningen begränsarrad olika myndigheter och andrainomtat en personer organ.

underlagtill här redogöra för vilka omfattande utsträckning lämnatsig iatt som en mer
för framhålla ochutredningens arbete. Utredningen vill den sina sittexperteratt genom
sekretariat haft andra bidragit med värdefullakontakter med mångaäven syn-som
punkter olika frågor.i

deltagit arbetet med utredningens eller medutsträckningDe i scenarionistörresom
uppgifter slag utredningens olika arbetsområdeninom ärannatav

Solveig Agnevik Beredskaps- kommunVara
planerare

ÖCBAhlström DirektörMari-Ann
Rolf Alfredsson Byrådirektör Länsstyrelsen Dalarna
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Lilian Antmo Beredskaps- Uppsala läns landsting
planerare

Alf Axlid Avdelningsdirektör Länsstyrelsen Stockholms läni
Karl Barrljung Länsstyrelsen Uppsala läni

PoliskommissarieBenny Bengtsson Polisen Uppsalai
Sven AvdelningsdirektörEric Berg Räddningsverket
Christina Bergenstrand försvarsjurist1:e Försvarsmaktens högkvarter

AvdelningsdirektörMargareta Bergström NUTEK
BiderholtHans Socialstyrelsen

Billvik Utvecklingschef]an Räddningstjänsten Göteborg-
Mölndal

Tore Verkst. direktörBurtus Kommunalförbundet Norrvatten
Ann Enander Laborator forskningsanstaltFörsvarets FOA
Bertil PoliskommissarieEnemo Rikspolisstyrelsen
Carl-johan AvdelningschefEngström Boverket

FärebyBruno Kriminalkommissarie Rikspolisstyrelsen
Staffan Gustafson Avdelningsdirektör Invandrarverket
Ulf Gustavson Konsult Säkerhetsföretaget Ulf Gustavson

Hedström VerksjuristKey Räddningsverket
HellmanSven F.d. överingenjör

Urban KonsultHermanson Effect Management AB
Nils Hiedland Säkerhetschef Gävle kommun

Controller]an Hjort kvalitet Stockholm ABVatten
Isaksson SäkerhetschefBert Göteborg Energi AB

KanslirådBjörn Janson Försvarsdepartementet
Carl-Göran Ed. räddningschefIogmar
Nils-Erik Kasberg F.d. lantbruksdirektör
Stefan Kungsmark Sektionschef Invandrarverket

ÖveringenjörStefan Lamnevik forskningsanstaltFörsvarets FOA
LandénBengt Räddningschef Gävle kommun

Anders Larsson Stenungsunds kommun
Åke Lindahl Avdelningsdirektör Länsstyrelsen Gävleborgs läni
Ted Lindquist Förvaltningschef Oskarshamns kommun
Barbro ÖCBMalmer Avdelningsdirektör

MannerstedtKarin RäddningsverketJurist
Leif Moberg Enhetschef Strålskyddsinstitutet SSI
Ingalis Morfeldt Samhällsplanerare Räddningsverket

ÖCBBengt-Erik Nilsson Byråchef
NilssonJonas Planeringschef Svensk ElberedskapAB

ÖveringenjNilssonA.Lars Krångedegruppens Samkörning ABör
Roland Nilsson Avdelningschef Räddningsverket

OrstadiusMats Rådman Norrköpings tingsrätt
ÖCBPalmérK.G. Avdelningsdirektör

PauldracbHartmut BoverketS
överstelöjtnantRolf Pousard Försvarsmakten
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Preuthun Avdelningsdirektör Jordbruksverketjan
Åke Rudolfsson Vägdirektör Vägverket

Sandberg toxikolog LivsmedelsverketFörsteEva
Sjöstedt Räddningsdirektör RäddningsverketStig

Sundelius brandingenjör Räddningstjänsten Uppsalai1:eMats
MalmöhusByrådirektör Länsstyrelsen länClaes iSvensson

SwedishMustafa Tag-Eldeen Tekn.dr Dimco
Wahren Avdelningsdirektör LivsmedelsverketHåkan

StrålskyddsinstitutetWallberg Laboratorieingenjör SSILena
Wennerberg Konsult Ulf Wennerberg KonsultUlf AB

Åke Avdelningschef och telestyrelsenWiderström Post-

anlitat för grundlig bearbetning och bedömningutredningenDe enpersoner som mer
Bilaga redovisas inledningen till denna bilaga.materialet Ci iav





Bilaga C

Olyckor ochStora

allvarliga störningar i

Viktiga
samhällsfunktioner i

Sverige åren 195 0-94

Bakgrund1

Utredningens översikt olyckor och allvarligaöver störningar istora
viktiga samhällsfunktioner omfattar händelseråren 1950-94 som
fått verkningar -förhållandevis döda och skadademånga ochstora

regel materiell förstörelse. flera fall har skadorna miljönI istorsom
blivit omfattande. urval utredningen omfattarDet emel-gjortsom
lertid också antal händelser lett till skadorinteett storasom men

följdtill mycket spektakulärt förlopp skapat starkettsom av oro- -
hos människor.många

harSträvan allsidig bild,varit de uppfatt-att moten som svarar
finns hållningar på vilka händelsermånga sedan 195 O-som om som

talets början lett till olika slag påfrestningar samhället. Utred-iav
har vidningen upprättande översikten fastainte någraanväntav

urvalskriterier. Valet händelser har skett bedömningar frånav genom
fall falltill vilka olyckor och allvarliga viktigastörningar istoraav
samhällsfunktioner prägel utvecklingen.påsattsom

Utredningen har med deinte tagit allvarliganågra tillbudav som
lätt hade kunnat utvecklas till olyckor eller allvarliga störningarstora

viktiga samhällsfunktioner.i skäl detEtt få framär svårtäratt att
föruppgifter lämpligt urval föroch beskrivning och analysett en av

händelseförloppen.

13 14-1656
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Utredningens översikt innehåller händelser framför200 allt brän--
der, explosioner, och skred, flyg- och fartygsolyckor, fjäll-tåg-,ras
olyckor, oljeutsläpp, kemikalieolyckor, och andra oväder,stormar
elavbrott, epidemier och fallterroristangrepp. det kom-I många är
binationer olika slags olyckor eller allvarliga vik-störningar iav

samhällsfunktioner. polisiära händelsertiga Rent under-ingår inte i
laget. Vägtrafikolyckorna begränsade till antal händelser medär ett
förhållandevis döda första hand under tiden eftermånga i år 1980.

Utredningen har översikten fört hänvisningar tilli de under-in
sökningsrapporter bl.a. Katastrofeommissionen, Sjöfartens ha-som
uerikommission, haverikommission och KamedoStatens har gjort
med anledning händelserna. beskrivningar förloppen ochDeav av
analyser åtgärderna räddningstjänsten eller andra samhäl-iav som
let vidtagit har fall lett till förändringari många regelverk ochi an-
dra åtgärder. Utredningen har redovisningen kortai gjort noteringar

förbättringarde den förebyggande verksamheten eller bered-i iom
skapen för skadeavhjälpande åtgärder de inträffade händelsernasom
har lett till.

Översikten innehåller med undantag olyckornågra och stör-
har inträffatningar land elleri Sverige på inom vårt sjöterrito-som -

Till undantagen hör fem mycket dramatiskarium. och uppmärk-
sammade händelser utanför landet fått kon-ägt storasom rum men
sekvenser för människor och myndigheter ned-inom Sverigeäven -

Östersjönskjutningen svensk kärnkrafts-DC 3:a år 1952,överav en
olyckan Tjernobyl bussolyckan norska Måbödaleni år 1986, i år

med svenska skolbarn, branden fartyget1988 Scandinavianpå Star
och förlisningår 1990 Estonias år 1994.

Definitioner2

Uppgifterna antalet omkomna människor avlidit vidom avser som
händelsen eller eftertid den. skadadenågon räknasSom regel dei

behövt form hälso- ochnågon sjukvård.som av
Kostnader översikten allmänhet de beloppi beräknatsiär som

för åtgärder olika slag med anledning händelsen. kanDetav av vara
från försäkringsgivare till efterlevandeersättningar och skadade, till

anläggningar för återuppbyggnad, och anskaff-ägare reparationerav
och till dem driverning utrustning verksamheter för deav ny som

direkta förluster avbrotten rörelsen orsakat. har bara föri Detsom
del händelser möjligt finna ungefärligtvarit beräknadeatten upp-

gifter kostnaderna för räddningstjänsten eller för deävensom anger
andra hjälpåtgärder samhället vidtagit. flyg-, ochFör tåg-som
vägtrafikolyckorna saknas det genomgående uppgifter skador-om

omfattning.nas
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omräknade till penningvärde led-Kostnaderna med1994 årsär
Siffrorna allmänhet avrundade.konsumentprisindex. ining ärav

genomförandeArbetets3

Bedömningen vilka olyckor och allvarliga störningarstora somav
sekretariat medska redovisningen har skett utredningensingå i inom

Räddningsverket förstaledning uppgifter i ett stegsom samman-av
granskning och kompletteringställt utredningen. För materia-åt av

företrädare bl.a. haverikommission,let har medverkat för Statens
Smittskyddsinstitutet,Kustbevakningen, Livsmedelsverket, Väg-

Elberedskap ochverket, Länsstyrelsen Malmöhus län, Svensk ABi
kommuner drabbats händelserna.räddningstjänsten i som av

området Brand ochBrandingenjör Brandsjö, konsult inomKaare
johansson, Försäkrings Skan-räddning, och brandingenjör Olle AB

bearbetning och bedömningdia, har grundliggjort mate-aven mer
med uppgifter derialet. Olle Johansson har kompletteratäven om

försäkringsgivarna lämnat. Räddnings-ekonomiska ersättningar som
Olof Sand-överdirektör Nilschef Landén, Gävle kommun, ochBengt
vilka hän-berg, Räddningsverket, har bidragit med bedömningar av

och synpunkter beskriv-delser ska redovisningen påingå i gettsom
sambandenVilhelm Sjölin har analyseratdem. Tekn.lic.ningarna av

olyckorfaktorer påverkat utvecklingen antaletmellan olika som av
skadorna. beskrivningeller andra händelser och omfattningen Enav

utveckling finns kapiteldrag denna 2.i istora av



olyckor ochStora allvarliga störningar

År Plats eller Typ Förtopp Antal Antalav Beräkn.
område händelse döda skadade kostna-

der, milj.
kronor

1950 Bong Fartygs- En bogserbát från Kustar-
Göteborg olycka slårtilleriet irunt storm.en

Drygthälften besättning-av
räddar sig i land. Befälha-

har sannolikt över-varen
skattat båtenssjövärdighet.
Augusti

Syna Skred Lerrnassomaflyttar 30-talett
bostadshus50-150meter.
Skredomrádet långtär 600
och 400 brett. Väggmeter
järnvägs- och sjötrafiken
blockeras. Skredet leder till
omfattandeutredningarav
rasriskema och tillsenare
förstärkningsarbetenpá flera
platser Göta dalgång.i älvs
Statens Geotekniska Insti-
tutSGl börjar med kon-
trollmätningar.September

Karlstad Flygolycka Ett trafikflygplan viker sig 10 -
efter och havererar.starten
Samtligaombordomkom-

Septembermer.

Ggegárd Tágolycka En rälsbuss kolliderar med
Motala persontág.ett Rälsbussen

har lämnat stationen utan
tágklarerarenatt gett av-

gángssignal.Olyckan le-
der till förändringar i reg-
lema avgångssignale-för
ring. Oktober

1951 Klnstaby Tágolycka En rälsbuss kolliderar med 8
Söderhamn persontág. Flälsbussenett

har lämnatstationen utan att
tágklareraren avgångs-gett
signal. Olyckan understry-
ker behovet förändringarav
i avgángssigna-reglernaför
lering. Januari

PamQS- Fartyget Valefrán Burgsvik
olycka kolliderar med drivandeen

mina. Helabesättningenom-
kommer. Februari
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Plats eller Antal Antal Beräkn.
område händelse döda skadade kostna-

der, milj.
kronor

En tvåbrand förstör magasin 25- -
med33 miljoner tándsticks-
askar. Branden allvar-ar ett
ligt hot delar stadsbe-mot av
byggelsen. April

1952 ljuva Brand Entillförordnadñardingsman 10
Eslöv mördar sin far och sinmor,

ålderdoms-fästmö och en
hemsföreståndare.Hantänder

på áldersdomshem-sedan eld
Fyraäldre brinnermet. inne.

Två skadade avlider senare.
Februari

Flygolycka En tlygvapnets DC 3:or 8av -
vid Gotska skjuts ned under navige- påejen
Sandön ringsövning.Ett Catalinatlyg- träffade

flygplan deltar i spaning-som
efter DC också3:an bliren

nedskjutet. Samtliga sju i Ca-
talinan páräddarsig ombord

fartyg. Junitysktett

Utrikesdepartementet,Akt-
etycken,Il:2

Lángviks; Explosion Godsvagnarmed ammunition - -
Tvåexploderar. hus börjarann

Ömskölds- brinna.Andra skadas split-av
vik Septemberter.

Skane1953 Storm Stora Skånedelar blir utanav
Kaos uppstårström. l vag-

och teletrafiken. blåserTak av.
Tråd och skorstenar faller om-

råkarkull. Flera fartyg i sjönöd.
Februari

Ljungby Brand En brand den senaste stora 55- - -
stadsbranden Sverigei förstör-
20 byggnadermed ett stort an-
tal bostäder, Iagerlokaler,buti-
ker och verkstäder. Sju brand-
kárer deltar i slackningen. Det
är i brandpost-ont vattenom
nátet.Brandpersonalenanvän-
der mycket civilförsvarsutrust-
ning bl.a. slangmotorsprutor,-
och ledningsrör- för kunnaatt
släcka. Juli
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År Plats eller Typ Förlopp Antal Antal Beräkn.av
område händelse döda skadade kostna-

der, milj.
kronor

Epidemi Salmonella i kött och köttvaror 90 -
från slakteri och charku-ett en
terifabrik i Alvesta sprids via
Iivsmedelsbutikeri bl.a. Stock-
holm.Göteborg, Malmöoch
Sundsvall. Ca 9 000 personer

påinsjuknar kort Somma-tid.
ren

Epidemi Poliovirussprider sig genom - -
bl.a. Cavatten. 5 000 perso-

Omkringblir sjuka. 3 000ner
fårdessa förlamningar. Det-av

år den polio-ta senaste stora
epidemin.

1954 Simona Explosion Dynamitdetonerar i samband 4 3
med pressning språngme-av
del till Flera byggnaderstavar.

utplánade.blir helt Januari

lastfartygetFartyge- Det svenska Ned- 16 -
går dåligtolycka jan under i mycket vä-

der. Samtligaombord omkommer.
påträffats.Fartyget har ännu inte

Januari

TvåBrand lndustribránder inträf- 1 1stora
tar under dygn densamma -
första i korkfabrik, den andraen

galvanlserlngsfabrik.i Nårdeten
börjar brinna i galvaniseringsfab-

brandförsvaretriken har mycket
små ochsattaattresurser
kan inte hindra branden spri-att
da sig. Helaslâckningsarbetet

Feb-sammanlagt dygn.tar tre
maxi

skåne Snöoväder Stark kyla mycketoch Iam-snö 2
Öre-slår land- sjötratiken.och

sund år fruset. Snöröjning sker
frånmed utrustning andra delar

Februarilandet.av

BÖMK Tågolycka Nattáget från Stock-Malmö till 6 53
Sävsjö holm har för hög hastighet i en

spårarvåxelkurva och inneur
pá Septemberstationen.
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Plats eller Typ Förlopp Antal Antal Beräkn.av
område händelse döda skadade kostna-

der, milj.
kronor

påEtt fel elledning orsakaren
ålderdoms-brand i äldreetten

förhem 28 boende. Samtliga
påomkomna befinner sig övre

våningen brandennär bryter
Brandförsvaret lyckasut. med

fåhjälp de öv-stegar att utav
Februaririga.

1955 Lina Fjällolycka En lavin begraver 16 skidtu- 4 -
jjamra- rister.Tolv dessa räddas.av
:länet Mars
Härjedalen

sämsta: Explosion Ett tryckkarl för impregnering 4 5
Skellefteå Tvåvirke brister. anställdaav

dödas kringflygandeskrot.av
Tvá omkommer brand.genom
Mai

Hela Snöoväder Stora Iamslársnömassor - -
landet och godstrafiken införperson-

julhelgen. förbandMilitära hjäl-
till med snöröjningen.per

December

1956 Brand råoljaEn cistern medstor 50- -
vid Nynäs-PetroleumAB
brister sannolikt följdtill-

de spänningar plåteniav
orsakats den starkasom av

kylan. Oljan flödar överut
område och börjarett stort

brinna. Nära 200 brandmän
från Stockholmsom-hela
rådetdeltar l släckningsar-
betet. Dettaär fortfarande
den största oljebranden i
Sverige. Januari

Tágolycka En rälsbuss kolliderar med 20 8
malmtágett inte kansom

bromsa. Deflesta omkomna
och skadade ar skolungdoo

Januarimar.

Flygolycka Förama i jaktflygplan 4 -
J Vampire28 för-typav

lorar orienteringenvid en
övningsflygning. De kom-
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År Plats eller Typ Förlopp Antal Antal Beråkn.av
område händelse döda skadade kostna-

der, milj.
kronor

lågtför flygerochmer
påi skogen sluttningen till

Kullaberg. Mars

TágolvckaAnaslsiaur En rälsbuss kolliderar med
godståg. De skulleett ha

påmötts obevakad mötes-en
plats. rálsbusstörarenmen
fortsatteförbi platsen. Efter
olyckan tilllåtetår det inte

tåglör påmötas platseratt
tågklarera-där det inte finns

Maisre.

stommen Explosion Fem dynamit detone-ton
i samband med ladd-rar

ning för sprángning vid ett
kraftveiksarbete. Mars

QQtQbQLQ Stand En brand i industri-ett stort
område vid Göta ålv förstör

pappersbmk, snicke-ett en
rifabrik, flera virkesskjul.

brädgård små-och etten
båtsvarv. blåser hårtDet
och år mycket Slåck-torrt.
ningen Somdygn.tar ett

deltar omkring 100mest
brandmän och ett par
hundra militära för-man ur
band i räddningsarbetet.
Juli

mmm Brand Ett överhettat strykjåm or-
sakar ålder-brand i etten

tvådomshem vå-trá iav
ningar. Statens brandin-
spektion efter brandenger

anvisningarut brand-om
skyddet ålderdomshem.vid
Augusti

Malmalmg Flygolycka Det börjar brinna alldeles
Västerås efter påistarten motornena

militärt transportflygplanett
Pembroke. Planet kol-typav

liderarmed kraftledningen
och havererar. Oktober

1957 snasa- Fjällolycka En Iavinbegraver 15-talett
skidturister. Många kan grå-

fram levande. Februarivas
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År Plats eller Typ Föñopp Antal Antalav Beräkn.
område händese döda skadade kostna-

der, milj.
kronor

Vi k Explosion Elektriska frångnistor 20en- - -bensinångor-anländervana pump
Sundsvall inne i bergrumett medna

cisterner för petroleumpro-
dukter. Skadorna blir stora
och saneringsarbetet mycket
farligt. April

Skred Stora lermassor och del 3en

sulfitfabriken ned iav rasar
Göta Skredområdetälv. är

långt1500 meter och 250
brett. Undersökningar-meter
stabiliteten förstärk-ochna av

ningsarbetena påbörja-som
des efter Surte-skredet fort-

Junisätter.

Trafikolycka En personbil med sju ung-
domar kör med hög fart bak-
ifrån i lastbil vid Hagaen
Norra. Förarenhar dagen

fåttinnan körkort. Samtliga
i personbilenomkommer.
November

Ek Epidemi Ca 300 000 insjuk- 30personer
i allvarlig influensanar en -

den s.k. Asiaten. Novem-
ber-december

Brand En anlägger årenunderpyroman - -1957 och 1958 30-tal bränderett i
bostadshus och ladugårdar. En lant-
brukare döms för anlagt de flestaatt
bränderna får åreftermen sex
resning och blir frikänd.

1958 .Moheda Explosion Bensinångor frán cisternen
Alvesta och elektriska frångnistor

fläkt orsakar explo-en en
sion i militärt bergrumett
för beredskapslagring av
drivmedel. Flera tusen ton
bensin och andra brandfar-
liga vätskor strömmar iut
avloppssystemen och vat-
tendragen. Det är riskstor
för brand området.i Bestäm-
melsema för utformning av
bránslelager i bergrum änd-

14 14-1656
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År Födopp Antal Antal Beråkn.Plats eller Typ av
område skadadehändelse döda kostna-

der, milj.
kronor

Fortifikationsförvaltning-ras.
bygger nästan samt-en om

ligadrivmedelsanlággningar
i berg. Juli

Tågolycka kolliderar medEn rälsbuss 9 10
extratág.Tågen skulleFalun ett

pá station,ha mötts en men
både tágklareraren och räls-
bussförarenhade uppenbar-

Septem-ligen glömt detta.
ber

Översvåm- vårflodEn kraftig blockerar
måstevägtrafiken. Fleramhgqppar- ningar oder

Myndigheternabergsjan utrymmas. an-
vänder helikoptrarl utrymnings-
arbetet. Maj

lamslårskyfall trafiken.Sydöstra Regn- Flera - -
Många fruktodlingarochoväder sto-

ákerarealer ligger underyästraale- vat-ra
Julilsjnge ten.

i soptipp. 20Magnum: Brand Branden börjar en - -
blåser hårt myck-Det och år

sigBranden spridertorrt.et
på åttafrontsnabbt längs en

allvarligt stads-km, hotarsom
förstörbebyggelsen.Branden

åtskilligamycket skog, tomter
Omkringoch flera byggnader.

deltari släcknings-1200 man
Slåckvattenarbetet. pumpas

Östersjönfrån med civilför-
Iedningsrör.svarets

Augusti

Karlstad Brand En anlägger under 30pyroman - -
fyra veckor Drygt26 bränder.
hälften dessa år allvarliga.av
Augusti-september

Ölandåkángmh Snöoväder Södra isoleratär un- - -Qland Femder vecka. dygnsen
uppehåll tågtrafikeni drabbar

Skåne.delar Decemberav

Skane1960 Regn- Stora skyfall förstör vägar, - -
banvallar Mångaoväder och broar. orter
blir isolerade. Frukt- skörde-och
skadorna är Augustistora.



Förteckning över olyckorstora 395m.m.

År Plats eller Typ Förlopp Antal Antal Beräkn.av
område händese döda skadade kostna-

der, milj.
kronor

Mellersta Regn Skyfall orsakar mycket stora - -oväder skador. Dammar och banval-
lar och trafiken lamslås.rasar
Augusti

Flygolycka Ett flygplan Lansentyp 7av -förare påutan störtar en
lantgård. Det går ladu-genom
gården mangårdsbygg-i
naden gårdensdär folk har

uppehållgjort i skördearbe-
för frukost.ätatet att

Oktober

Ras Ett orsakar 400gmvras en - -Borlänge djupmeter krater inne i sam-
hallet. Rasetår förutsatt men
gåri riktning änen annan

har beräknats. Bostädersom
för 26 familjer förstörda,blir

inga människor omkom-men
eller skadas. Marsmer

Insjön Båtolycka En motorbåt havererar.Lju- 8 -Leksand fråndet högtalarna vid en
fisketävling överröstar
nödropen. Augusti

Brunflo Brand Ett vårdhemprivat för 9 8men- ..Östersund talsjuka blir helt förstört. Bran-
uppstården sannolikt genom

fel iett ventilationsanlägg-en
ning. Ett tjugotal patienter
räddas. Statensbrandinspek-
tion med anledningger av
branden meddelandeut ett
med rekommendationerför

vårdhem.brandskyddet i
December

Elavbrott En explosion äger Irum en - -transfonnatorstation.Hela
centralortenår utan ström
i drygt 20 timmar. För några
prioriteradeförbrukare blir
avbrottet endast fyra tim-ca

Industrin får tillbakamar.
strömmen först efter om-
kring timmar.30 Januari
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År Beräkn.AntalAntalFöñoppPlats eller Typav
skadade kostna-dödaområde händelse

mij.der,
kronor

orsakar kaos iSnöoväder En snöstorm1963 Södra och
områ-trafiken i mycket storamellersta

Situationenblir särskiltden.v
Öland.på Januaribesvärlig

två 50hamnkvarterDetbrinner iGöteborg Brand -
samtidigt i olika delar sta-av

del-I släckningsarbetetden.
från fyradrygt 150tar man

och mycketkommuner per-
frán förband.sonal militära

hårtResursernaär ansträng-
da. Juni

persontåg spårar 8 26Tågolycka uri högEtt§341964
Ånge växelkurva.hastighet en

September

15inträf- 8 29explosionerEnserieEmma Explosion av
tillverkning dynamit.far vidNora av

utplånade.byggnaderblirFlera
områdeslås iGlasrutor ut ett

radie.medfem kilometers
inträffari sambandOlyckan

skiftbyte. Fleranställ-med ett
drabbas ända som annars

Oktoberblivit fallet.skulle ha

Ängelholm 31 6kolliderarLinjeflygsplanFlygolycka Ett av
ledning.Iandningenmedvid en

No-överlever.Tolv personer
vember

tankfartyget Gock-Det norskaOljeutsläppSundsvall - -
går på släppergrund ochstad

ocheldnings-4 000 tonut ca
Oljan driverbunkerolja i havet.

på fordrarAlnön ochi land en
omfattandesanering.mycket

December

persontåg 10 37Tågolycka Ett extraSkultorp1955 passerar
bak-stoppsignal och körSkövde en

tågifrån hari annatett som
på Feb-stationen.stannat

ruari

15Två blir innestäng-Stockholm Ras personer -
fyllerda efter ett som enras

kabeltunnel under40 meter
medmarkytan vatten, grus
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År Plats eller Typ Förfopp Antal Antal Berâkn.av
område händelse döda skadade kostna-

der, milj.
kronor

och lera. Raset förstör ett
elektriskt ställverk och elför-
sörjningen i delarstora av

slåsstaden Radioochut.
följerTV hela det drygt fem

långadygn räddningsarbetet.
Ca 300 deltar mestman som
i varje skift. Efter olyckan bör-
jar diskussioner brandför-om

skyldigheter ingripasvarets att
vid andraäven slag olyckorav

än bränder. November

Året1955 Hela Snö- börjar med kylaextrem
Landet oväder Mångaoch mycket far-snö.
utom är infrusna. Stömingamatyg
Skåne påi trafiken ocksåland år

mycket Januaristora.

TágolyckaHolm- motorvagnstágEtt kolliderar
:maten med reparationstág.Mo-ett
Ockelbo torvagnstáget har sänts i väg

från stationen innan repara-
tionstáget lämnat linjen. April

Fartygs- fartyg råkarFem i sjönöd i 13 -Umeå olycka svår Ett demstorm.en av
förliser. Helabesättningen
omkommer. December

1957 Enköping Brand En skola våning-i trä med tre
brinner. Branden börjar iar

ytterklåderna i korridor.en
Ett :io-tal befinnerpersoner
sig l byggnaden. Hälftenär

på våning-instängda andra
Ett tiotal räddar sigen. genom

hoppa fönstren.att genom
Tre de omkomna är skol-av
barn.Tingsråtten dömer
brandchefeni kommunen
för han inte. utförthadeatt
brandsyn. Januari

Storm Stormen Lena orsakar stora 5 1000..skador på bl.a.byggnader,
skog och elledningar. Okto-
ber
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År Plats eller Typ Förlopp Antal Antal Beräkn.av
område händelse döda skadade kostna-

der, milj.
kronor

på1968 Snöoväder Trafiken vågar och järnvä-
ligger flerai dygn.gar nere

Åtskil-Många elavbrott inträffar.
liga blir isolerade. Januariorter

Flygolycka En mllltårvertolhelikopter 10 2
havererar under flygning mel-
lan Gotska Sandön och Berga
örlogsbas. Augusti

páKemikalie- En klaflbro faller ned ett 14-
tågolycka med klorvagnar vidtre

Kalix Karlsborgs Bruk. Ca fem ton
läckerklori gastorm Fle-ut.

de anställda hinner intera av
Någrafårundan gasrnolnet.

allvarliga skador. Augusti

1969 gårReaktor- Fleaktom normalt när en - -
olycka ventil i kylsystemet havererar.

Omkring m400 rinnervatten
uti kraftvármestationen. Drift-
personalensnabbstoppar
reaktorn. Nödkylvatten kan
inte i reaktortankenpumpas
förrän reaktortrycket reduce-

Några radioaktivaämnenrats.
kommer inte skadornaut, men
på den elektriska utrustningen
i turbinhallen och ställverket
blir Majstora.

Kemikalie- En slang brister når anställda 35-
olycka vid Industri ska fylla järn-en en

vågstankvagn Tvåmed klor.
rinner Det gasmolnton ut. som

bildas driver över de centra-
delarna Au-samhallet.av

9056

Sádramb Storm påVindstyrkor 35-40 mlsek 10 200 1 900
mäts l Ada. Sto-stormenupp

uppstårstörningar lra
trafiken. 100OOO-talshus-
håll blir ström iutan som

dygn. Industrin stårtremast
påstilla. Skadorna bl.a. bygg-

nader, skog, teleledningar,
skyltar. bilar båtaroch ar
mycket l Göteborgstora.
blir ochgator vägar blockera-

nedblåstade träd och tak.av
Älvsborgsbron börjar svala.
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År Plats eller Typ Föriopp Antal Antal Beräkn.av
område händelse döda skadade kostna-

der,milj.
kronor

Civilförsvarsstyrkor hållersom
pá utbildas deltar i räddnings-att
arbetet. Efterhändelseninrät-

organisationförstadentar en
ledning insatservid allvarli-av

störningar viktigaga sam-
hällsfunktioner.September

Kamedo, 14Rapportnr

Gasol rinnerliqua- Explosion 3 30ut genom en ..svetsfog i tank hos in-h ettmm r en
dustriföretag. Den gas som
bildasdriver upplagmot ett

rödglödgat tackjäm ochav
antänds. Cistemen brister
i hettan och gasolen utveck-
lar brinnandeett stort gas-
moln. September

Qstraoçn uppstår páStorm Stora skador
framför allt byggnader,skog,norra

svenne elledningaroch telelörbindel-
100000-tals människorser.

blir strömlösa. November

1970 Arlanda Flygolycka Ettspanskt trañkflygplan 5 5utan
havererarefterpassagerare

ha försökt lyfta medatt en-
gång.dast fyra itre motorerav

Räddningsstyman flygplat-vid
svårthar hitta planet. Detattsen

är mycket kallt och räddnings-
arbetet blir det skäletäven av
mycket besvärligt. Olyckan leder
till betydandeförbättringen av re-

för brand- och räddnings-surserna
tjänsten vid Iandetsflygplatser.
Januari

Ann Explosioner Fleraexplosioner inträffar i 7 4 6r
Kungsbacka Hammargrenspyrotekniska

fabrik. Spill från tyrverkerisatsen
har samlats i pressmaskinen
och tagit eld friktion. Aprilgenom

bakifrånLangskrgna Trafikolycka En lastbil påkör 6en -
frånpersonbil. Bensin den

krossade personbilenstank
börjar brinna. En kvinna och
hennes fem barn omkommer.
Juni
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År Plats eller Typ Förlopp Antal Antal Beråkn.av
omrâde händelse döda skadade kostna-

milj.der,
kronor

Brand En brand i IKEA:s varuhus 140- -
i Kungens Kurva börjar vid

páskylten taket. Flerauppe
brandtekniska brister gör att
branden sprider sig i byggna-
den. Efter händelsensker en
genomgång brandskyddetav
i alla slag varuhus landet.iav
Fleravaruhuskedjor installerar
sprinklerskydd och förbättrar
utrymningsmöjlighetemai
sina byggnader.september

Karlskoga TváTävlings- tåvlingsbilari Kanonlop- 7 37
olycka kolliderar under förstapet

med varandra och körvarvet
áskadama.bland Septem-

ber

gävle Kemikalie- Det klor kvariär rörled- 36en -
olycka ning ska inomsom repareras

Korsnäsverken.En reparatör
lossar bultarna romansi en
och strömmar Han blirut.gas
svårt skadad. September

1971 mmm frånExplosion Gas oljan i öppnad 12 27en
bottentankexploderarvid
reparationer-imaskinrummet
på fartygetdet norska Samn-

Fartyget ligger flyt-anger.
docka vid Eriksbergs varv.
En del civilförsvarets utrust-av
ning används i räddningsarbe-

Majtet.

Qätemrg Explosion Det fartygetdanska Poona 3 45..håller pá lasta rapsoljaatt
och natriumklorati Göteborgs
hamn. Emballagetskadas och
produkternablandas. Det tar
eld sjålvantåndning.genom
Blandningenexploderar.
Slåckningen fordrar den största
skuminsatsen i landet fram till
dess. Juli

Brand Ett äldre sjukhem i trä blir 5 4
snabbt övertånt. Brandför-

begránsarbrandensvaret
hindraroch den spridaatt
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År Antal Beräkn.AntalFörtoppPlats eller Typav
kostna-skadadedödaområde händelse

milj.der,
kronor

itill andra byggnadersig
brand-samhället. Statens

detinspektion kompletterar
rekommen-meddelandemed

för brandskyddet idationer
vårdhem inspektio-bl.a som

Junitidigare gett ut.nen

2fartyget Edith 10danskaFartygs- Det1972
hårdslår sjöTerkol iolycka runt

Västervik och Visby.mellan
går och harFartyget tomt

ballast. Juliinte tillräcklig

kraftigt höjer 1Ett mycketDammbrott regn -
Náckån,vattennivån i som

fyra högeroderar meteren
bostadshusjorddamm. Ett

lederspolas bort. Olyckan
genomgång säker-till aven

i landet.heten vid alla dammar
Samtidigt inrättas Dammsä-

får tillkemetsnämnden, som
länsstyrelsernauppgift att ge

åtgärderråd börvilka somom
de dammar där detvidtas vid

skyddsåtgärdema.brister i
Juli

från 10pendeltåg sido- 5Tågolycka körEtt ettJama
expresståg.spår framför ettut

påår våg sta-att passerasom
båda tågen kollide-tionen. De

Julirar.

taxiflygplan haverar vid 8EttKallinge Flygolycka
Iandning i mycket tåt dimma.Ronneby
Sju kåmkraftsexperter med

Assa-Atomanknytning till om-
Oktoberkommer.

Skarvikshamnen 1En cistern i991mm Kemikalie-1973 -
m fe-spricker och drygt 400olycka

på marken och inol rinner ut
Saneringentarvattnet. om-
månad. Räddnings-kring en

civil-tjänsten använder bl.a.
försvarets skyddsdråkter och

Januariandningsapparater.

brandlönvnr,Göteborgs
6573Rapport Anr
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År Plats eller Typ Födoppav Antal Antal Beråkn.
område händelse döda skadade kostna-

der, milj.
kronor

Elavbrott En brand i elkablar i ställ-ett
verk gör huvuddelenatt av
centralorten blir lutan ström
40 timmar. Efter händelsenvid-

många elleverantörertar åtgärder
för minska riskernaatt för el-
avbrott den typ har in-av som
träffat. Januari

Tágolycka Ett pendeltåg passerar en
gárstoppsignal och via en

skyddsváxel stopp-genom en
bock. Den första kas-vagnen

uppförtas bergvágg ochen
faller pásedan ned spåret.
Juli

Abbekås Oljeutslâpp Ca råolja2 000 läckerton ut 15-Trelleborg hal i påskrovetett detgenom
norska tankfartyget Jawachta,

gått pá gmnd. Kustbevak-som
ningen delfar storupp en av
oljan till sjöss,ute mycketmen
driveri påland den skånska
sydkusten. December

1974 Mmm Brand En brand iAcrosfärglager 140-förstör hela anläggningen.
Byggnadenhade automatiskt
brandlann inget sprinkler-men
skydd. Maj

Eiteá Epidemi Omkring får10 000 personer
och tamisjukdomarmag- se-

dan reningenunder natten
upphört fungeraatt i det kom-
munala reningsverket. Det
finns inte längre något klor
eller aiuminiumsulfat i verket.
M81

1975 Sollentuna Brand En brand uppstår i Solna Off-
tillverkningsets tryckeri-av

maskiner sannolikt till följd
slarv vid tobaksrökning.av

Brinnande PVC orsakar en
mycket stark utfállning av

påsaltsyra maskinerna. Kor-
rosionsskadoma blir stora
och kräver omfattandeett
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skadade kostna-dödaomrâde händelse

milj.der,
kronor

saneringsarbete. Branden le-
försákringsglvarnader till an

organisationbygger upp en
restvârdesskydd. Januariför

30vållar 1brand i 2SvetsarbetenBrand en
tunnelbaneverk-källaren under

tvåBlåsut. Destäderna i om-
Efterrökdykare.komna år

utfärdarArbetarskydds-olyckan
föreskrifter för rökdyk-styrelsen

Februarining.

persontág 18 50Tágolycka Nio i ettsya vagnar
spårar efter attMjölby en person-ur

jámvägsövergángbil vid en
tåget.på andra ikört vagnen

Ijudsignalema vidLjus- och
övergångenfungerade.
Mars

16S:f Eriks 6inträffar lEn brandBrandsjmknglm
Syrgassjukhus. strömmar ut

och görbrustet rör attettur
mycketbrandförloppet blir

leder tillsnabbt. Branden en
genomgång förbättringoch

mångabrandskyddet inomav
Marsl landet.sjukhus

344ockuperar väst-TerroristerTerrorist-
En språng-tyska ambassaden.angrepp

detonerar och antän-laddning
byggnaden.Skottlossningder

och terroristermellan poliser
slácknlngsaibetet.fördröjer

April

380eftersnabbbrandsprldnlngEnMariestad Brand --
orsakarsvetsarbeten stor-en

Till-Electroluxbrand l
lagenokaleriverknings- och
medflera byggnader nära

m och 000golvyta 5030 000
kylskåp Byggna-blirförstörda.

automatiskt brand-den hade
sprlnklerskydd.ingetlarm men

April

3persontåg med 8kolliderarTágolycka Ett
tågisista ett annatvagnen

på Majcentralstationen.inne
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År Plats eller Typ Förloppav Antal Beräkn.
område händelse skadade kostna-

der, milj.
kronor

Sjöolycka En fritidsbåt förliser medfem
och barntre i mycketvuxna

dåligt väder. Båten är tungt
lastad. Ingenombord kan
simma. Juni

Axamg Ett övernattat däck orsakar
Jönköping brand i buss. Det ñnnsen en

mycket brännbart material i
bl.a. sätenasstoppning. Brand-
förloppet blir det skäletav
mycket snabbt. Februari

Kemikalie- En slang brister vid lossning
olycka från fartyg ochett 160tonca

ammoniak rinner Detut. gas-
moln bildas driver översom

industriområde.ett Januan

Det börjar brinna i en sommar-
koloni för utvecklingsstörda
barn. Byggnadenår iträav

och halvtett planett och blir
snabbt övertänd. Detfinns
inget automatisktbrandlarm
och inga rökdetektorer.Bran-
den har sannolikt anlagts

ett barnen. Brandmyn-av av
dighetema kände inte till att
byggnaden börjadeanvändas
redan i januari och hade inte
gjort brandsyn. April

Tágolycka Ett motorvagnstágkolliderar
med godståg.Tågenett skulle
ha påmötts stationen i Hel-
singborg, tágklarerarenmen
har sänt iväg motorvagnstáget

godstágetinnan kommit in.
Juni

LLddexalla Explosion ångpannaEn i maskinmmmet
på det grekiska fartyget Myrto
exploderar. Den ånganheta
strömmar i lastrummetdär

tiotal hållerett pástuvare att
lossa. De fårskadadetre all-
varliga bránnskador. Augusti

En explosionsartad brand-
sannolikt efter fel i lys-ett ett
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der, milj.
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skador iorsakarrör stora-
TV-fabrik.radio- ochLuxors

brandspridningenDensnabba
på byggnadstek-beror bl.a.

brister. Det finnsniska auto-
Sprinkler-ingetmatiarmmen

skydd. Oktober

22Linjeflyg harflygplanEttFlygolycka§1QgkhQlm1977 som -
bostads-havererar ihyrt ett

område efter isbild-i Kälvesta
Samtligapá stabilisatom.ning

husFleraombordomkommer.
nedslagspiatseni närhetenav

Januariskadas.

303på 4RestaurantEnanlagd brandBrand
sig mycketCarlo spriderMonte

in-fasta och lösasnabbt i den
Marsredningen.

170påträffas i markenGiftigt avfallKemikalie-Iegkgma- - ..industriområde.på Kemi:sBTutflöde;om
så småningomblirFöretaget

ålagt fabriken ochriva attatt
Augustimarken.sanera

Salmonellasprider sigEpidemi genom
frånlivsmedeldistribution av

Om-skolbespisning iTensta.en
sjuka.blirkring 3 000 personer

September

67062Skredomrádetomfattar 9SkredTuve om-
Det bor 800kring 30 ha.Göteborg per-ca

området. 70-talEtt husisoner
förstörda. Länsstyrelsenblir tar

för räddningstjäns-över ansvaret
Rädd-Regeringen tillsätterten.

ningstjänstkommittán, utar-som
för under-förslag tillbetar system

riskområden och försökning av
fastig-drabbadeersättningtill

Novemberhetsägare.

37Kamedo, Rapportnr

motorvagnståg 3 29Ettläsas Tågolycka passerar en
kolliderar medstoppsignaloch

pågodståg står inneett som
Novemberstationen.
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område händese döda skadade kostna-
milj.dâf.

kronor

Bland En anställd avskedats fránsom ao- -MunksjöAB anläggerbränder
på 20-tal platserett inom före-

industriomráde.tagets Decem-
ber

1978 Fjällolycka En ungdomaröverraskasgrupp
under skidtur mycket dá-en av
ligt väder. De har radioutrustning

har hamnat i radioskuggamen
och kan inte Iarma.Samtliga

fryserutom ihjäl. Februarien

Brand En brand bryter pá Stadsho-ut
tellet efter slarv vid tobaksrök-
ning. Brandrökensprider sig
snabbt i byggnaden. där ett stort
antal ungdomarfirar studentexa-

Mangatror att rökbombmen. en
har detonerat och inser inte hur
allvarlig situationen är. Brand-
männen hjälper ett 70-tal per-

sig Iokalema.att ta utsoner ur
Juni

Kamodo, nappen 39nr

Tágolycka Ettmotorvagnstágkolliderar 10 26
Östersund med tågett annat harsom

frånsänts i väg stationen
innan motorvagnstágetkom-
mit in. Augusti

Kamedo. Rapport 41nr

Olycka vid En brand uppstår i traileren
transport lastad med natriumhydrosulfit.av
farligt gods Orsaken varrngángär l hjul.ett

Flera explosioner påinträffar
grund kemiska reaktioner iav
lastbehállama. Riksväg E 18
år avstängd under tolv timmar.
September

Oliepáslag Ett fartyg släpper páoljaut inter-
nationellt Oljanvatten. driver i

hårdmycket vind påi land bl.a.
Tjörn. Saneringspersonalentar

2 000 ton vattenblandadupp ca
olja. November
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döda skadade kostna-område händelse

milj.der,
kronor

drabbar delSnöstormenSnöoväder storen
Sverige.södra och sydöstrasydöstra av

Många blir helt iso-människorsverige
användsIerade.Militära resurser

i skala. Lo-för undsättning stor
viktigasändningarårkalradions

både ochmyndigheterför att en-
få information.kunnaskilda ska

februariJanuari och

560efter have-En brand bryter ettBrand ut - -
kámkraftverket.i turbin ien

Turbin-Brandventilationsaknas.
helt rökfylldoch det århallen blir

svårt ochsläckamycket att att
Aprilsanera.

320tankfartygetAntonioOljepáslag Det ryska --
går på grund utanförGramsci

Fartygetbaltiska kusten.en
råolja.släpper 6 000 tonut ca

medOljeförorenadhavsis driver
vindar i land ikraftiga ostliga

skärgård.Stockholms Länssty-
lånrelsen r stockholms övertar

råddningsinsatsen.föransvaret
April

Olleskyddskommlftán,Rapport
1977:03Kn

10ska vid öv-BrandförsvaretBrandMannberg en --
ned Iada.Vindenning bränna en

sprider sig.kantraroch branden
delvis för-blir helt ellerDrygt20 hus

antal brinnerEtt svinstörda. stort
tvåladugård kilometerinne i caen

från ursprungligabrandplat-den
gamla klosterkyrkan,Densen.
från där det bör-ladan150meter

vindrikt-brinna, ligger inte ijat
fåroch däremot inga ska-ningen

dor. Maj

går på 310grund. 14Ettfinskt fartygQgtska Fartygs- -
besättningenräddas.Halva55mm olycka

December

Star Ciipperseglar 8Tankfartyget1980 jöm Broras -
på Almöbron, samman.som rasar

alarmeringen gör bilis-Brister i att
gångmed blirinteterna en var-



408 Förteckning över olyckorstora m.m.

År Plats eller Typ Förloppav Antal Antal Beräkn.
område händelse döda skadade kostna-

der, milj.
kronor

nade. Sex personbilar och last-en
bil kör ned i Januarivattnet.

själar-tensneverkommission,
Utredningsrappon,April 1981

Higsngrgt Tágolycka Tvá persontág kolliderar. Ett
Borlänge áskvâder har slagit delarut av

signalsystemet. Det tågetena
har tvápasserat stoppsignaler
i stället för förarenen, som
fått tillstånd köra förbi. El-att

olyckanter ändras såreglerna
tillståndatt att endastpassera

kan gälla signal i Junitaget.en

Kamedo, Rapport 45nr

Tágolycka En hjulring lossnar och de sista
åtta i persontágettvagnarna
spårar uri närheten stations-av
området. Augusti

Kamedo, Rapport 45nr

Tágolycka Ett persontág sparar strax 1 38ur
före bron Stángán.över Orsa-
ken är för hög hastighet. No-
vember

1981 Oljeutsläpp Det ryska tankfartyget José 45- -Marti går pá gmnd i Stock-
holms skärgård och släpper
ut 1 000 ton eldnings-tungca
olja. Januari

Fartygs- Det norska fartyget Jaeren 3 1
olycka kantrar vid kajen. Räddnings-

tjänsten hittar efter drygt fyra
timmars tvåsökande man

har överlevt l Iuftlicka.som en
En dessa avliderav senare
pá grund sina skador.av
Februari

Explosion Propangas läcker efterut 1 1 30sa-
botage ledningmot mellanen

raffinaderiett och depå.An-en
tändning sker i det mycket stora
gasmoln bildas. Enbrand-som
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Plats eller Typ Antal Antal Beräkn.av
område händelse döda skadade kostna-

der, milj.
kronor

omkommer och skadasman en
allvarligt. Majmycket

Särskilda förarbetsgruppen
utredning propenexploslonen,ev

1981Rapportdecember

Älmhult Brand Ungdomar bryter sig i 30ett - -
kemikalielageroch kastar sta-

med natrium i brunn.Vldvar en
explosionen följer spridssom na-
triumtackor och lägger sig bl.a.
på taket till industribyggnad.en
Detbörjar Natriumetregna. rea-

sjálvantänder.Brandenochgerar
sprider sig till flera hus. Jämvågs-

pátrafiken södra stambanan är
avstängd under nio timmar.

måsteCa 2 000 ut-personer
bostäder och arbets-rymma

Oktoberplatser i centrum.

uppstår påSödraggh Storm Stora skador
framför allt byggnader. skog.lästa

slagg elledningaroch teleförbindel-
Novemberser.

59m En vindsbrand1982 Brand i 400ett 50ca - ..långt höghusmeter sanno--
likt anlagd omkringgör 700-
människorhemlösa. Social-
tjänsten försäkringsbola-och

får ovanligt mycket arbetegen
biståmed de drabbade.att

April

Katastrofkommlselonen,
Rapport 1:1983nr

Tágolycka De sista i 3ett 20sex vagnarna
Söderhamn persontágpå ostkustbanan

spårar i s.k. solkurva.ur en
oklarheter olyckanom var
har inträffat försenar rädd-
ningsinsatsen. Juli

Ketastrofkommleslonen,
Rapport 19833:nr

Amiga Brand Ett inträffar20-tal bränder - -
halvår.under drygt Poli-ett

griper misstänkt,sen en

15 14-1656
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År Plats Typeller Föropp Antal Antal Beräkn.av
område händelse döda skadade kosme-

der, milj.
kronor

blir fördömdsom senare
ha anlagt bränderna.att

Januari-augusti

Brand Kommunens skolastörsta 150- -
brinner sannolikt till följd-

kylskåp.överhettning i ettav
Det saknas brandsektione-
ring i det stora samman-
hängandevindsutrynvnet

fort.och branden sprider sig
Skolan såblir heltgott som
förstörd. Stora sociala prob-

förekommerlem bland elever-
efter Sep-Iánge branden.na

tember

Katastrofkommlsslonen,
Rapport 4:1983nr

stålugnsum- Brand En havererar och 140- -
fyra PCB-vätskadrygt iton

den utrustningenelektriska
vid brandrinner denut som

uppstår.Saneringen deav
mycket giftiga kemiska äm-

bildas kräver fyranen som
månaderssaneringsarbete.
Efter utfärdas före-branden
skrifter PCB efter handattom
ska bort elektriskatas ur

Septemberanläggningar.

Kataarrofkommlulonen,
Rapport 5:1983nr

överhettningsundsvall Brand l dlskanlägg- 5 2 55en
ning orsakar brand i etten
vårdhemför utvecklingsstör-

Várdhemmetda. hade inget
automatiskt brandlann. Oktober

Karaarrofkommlsslonen,
1983Rapport 2:nr

unnsala Brand En brand bryter uti bio-ett - -
medicinsktsâkerhetslabora-
torium. Brandmánnenriske-

smittas epidemiskaattrar av
ochsjukdomar awaktar innan

de börjar släcka. Branden leder
instruktioner förtill lokala be-

kåmpning bränder i dennaav
anläggningar. Oktobertyp av
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Plats eller Antal Antal Berälm.
område händelse döda skadade kosme-

der, milj.
kronor

Skedshun Trafikolycka Två personbilar frontalkrockar
Västervik påi halt väglag riksväg E se.

November

En sprángladdningdetonerar
i RestaurantFontainebleau

vallaroch mycket ska-stora
Äga-dor i hela byggnaden.

misstänks ha medverkatren
till sprängningen frias imen
samttigaråttsinstanser.
December

1983 geia Risk för Den sovjetiska satellitenut- - - -
landet slapp Cosmos 1402, harav som en

radioaktiva kamkraftreaktor ombord,
kan kommaämnen störta inomatt

Sverige. Regeringen ger
Strálskyddsinstitutet,bI.a.

Civilförsvarsstyrelsen, Sta-
brandnámnd och Iáns-tens

styrelserna i uppdrag att
hålla beredskap för snabbtatt

åtgärderkunna vidta detom
skulle behövas. Satelliten fal-
ler ned i obeboddasenare
delar Kanada. Januariav

Qskars- Skogs- Det brinner inom störretre 45- -
områdennamn. brand på sträckaen av

Hageby tvåomkring mil efterjäm-
Hultsfred-Oskarshamn.vågen

mtrugljs- Orsaken tjuvbroms påår ett
:Led godståg. Det veckatar en

innan bränderna underår

kontroll. Slåckningsperso-
nalen uppgår till mestsom

1 Länssty-000ca personer.
relsen i Kalmar län övertar

tor råddningsinsat-ansvaret
Augustisen.

Katastrofkommlaølønen,
Rapport 1:1984och 5:1985nr

53mm- Spricka i En spricka uppkommitsom - -
dammen dammen sättningar leder tillgenom

det m3läcker nåra 10att
minut. Sprickanvatten per
någoninnantåtas ytterliga-

uppstár.skada Handel-re
leder till planeringsen en
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År Plats eller Typ Förfopp Antal Beråkn.av
område händelse skadade kostna-

der, milj.
kronor

skyddsåtgärder i tät-av
nedströmsdam-ortema

Oktobermen.

Katastrolkommlulonøn,
Rapport 1:1987nr

södra Elavbrott Ett tekniskt fel i transfor-en
Qçnmellan: matorstationutanför Enkö-
staåyanuâ elför-ping orsakar avbrott i
framför allt sörjningen under mestsom

10 timmar i delarstora av
Umeå-Sverigesödra och i

Ömsköldsviksomráde-och
Kortare avbrott inträffarna.

också på Själland. Decem-
ber

Tágolycka persontág1984 Ett kolliderarmed
Strömstad Busstörarenskolbuss. haren

inte vid stoppmârketstannat
töre jämvägskorsningen.
Februari

Ketastrofkommlulonen,
Rapport 7:1984nr

:Lamm En explosion i transfonna-Brand 130en -
provisoriskt uppställdtor -

under elektriskt stâllverk iett
Holmenspappersbruk orsa--
kar omfattande brand i kab-en
lar och elektrisk utrust-annan

Malnlng.

fritidsbåt åttaBátolyckaHalmstad En med perso-
förliser i hög sjö i Laholms-ner

förbukten. Det är oklart dem
efterforskningendeltar isom

myndighetvilken harsom an-
för räddningstjänstensvaret

lederoch ráddningsin-som
Julisatsen.

Katastrofkommlsslonen
och Sjöfartsverket,Rapport
ma] 1985

TågolyckaSkillingaryd En personbil kolliderar med
motorvagnstágvidett över-en

gång med ljus och ljudsigna-
ler.Samtliga personbilen
omkommer. Oktober
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År Plats eller Typ Förlopp Antal Antal Beräkn.av
område händese döda skadade kostna-

der, milj.
kronor

En del bebyggelsen i Mun- 70av - -
kedal riskerar ned iatt rasa

gårälven som genom sam-
hållet. Ett tiotal fastigheter
måste så små-ochutrymmas

Ãlvfáranningom rivas. dras
Storastabiliseringsarbe-om.

äger December-ten rum.
januari

1985 lsarlslsnga Kemikalie- En läcka i rörfláns orsakar 8en - -
olycka utsläpp oleum rykandeett av

svavelsyra vid Nobelverken.
pågårUtsläppet i omkring nio

timmar. En tät dimma lägger
sig över delar central-stora av

Många måste hålla sigorten.
inomhus.Korrosionsskadoma
blir Januarimycket stora.

Kmstrofkoønmlsslonøn,
Rapport 41985nr

påTrafikolycka En personbil kommer över 6 -
fel sida och kollide-vågenav

med fordon. Samt-ett annatrar
bådaliga i de bilarna omkom-

Julimer.

Översväm- Översvämningarkoppar- iäger rum - -
bemsggh ning och Ljusnans, Dalälvens och Vox-

dammbrott felEtt ivattensystem. ut-nans
Län skovsmekanismenvid Noppi-

koski kraftverk gör dammenatt
där brister.Vattnet ström-som

fram Oreälvenlmar raserar
jåmvágsbro och våganslut-en

ningarna till flera landsvägs-
Stora uppstårbroar. skador

pá skog, mark. byggnader,
vågar, järnvägar och teleför-
bindelser i Kopparbergsoch
Gävleborgs Septemberlån.

Katnrmfkommlsslonen,
Rapport 9872:1nr

1986 sundsvall Kemikalie- 50 fenol rinnerton 4ut genom - -
frånolycka sönderfryst rör cis-ett en

i Stockviksverken. Etttem
kommer i det korn-tonpar
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År Plats eller Typ Förfopp Antal Antal Beräkn.av
område händelse döda skadade kostna-

milj.der,
kronor

munala avloppsnätetoch orsa-
kar skador i miljön. Feb-stora
ruari

Nolla Nedfall Radioaktivaämnen faller nedav
Sverige frånradioaktiva efter utsláppet för-den
främst ämnen olyckade kamkraftreaktom

il7emobyI. De svenska myn-
svårtdighetema har att sam-

åtgärder, framförordna sina
informationsverksamhe-allt
Händelsenorsakarten. en

omfattandeutredningsverk-
så småningomsamhet, som

förbättringarleder till l syste-
för varning och informa-men

tion. Maj

åtgärderMyndighetemes
utreds hu. Ksmedo,Utred-ev
ningen kimkreftsbered-om

stulskyddslnstlru-skapen,
Styrelsenföroch psyko-tet

logiskt försvar

Trafikolycka En personbil kolliderar med
lätt lastbil i samband meden
omkörning. Samtliga i deen

båda bilarnaomkommer.
Mai

TvåOlycka vid tankvagnar lastade med
bensintransport och olja börjar brinnaav

farligt efter urspärning.Tvågods en av
exploderar.Junivagnarna

förrådExplosion Ett militärt sprängs ef-
förrådetinbrott. I finnster ett

15 ammunition.Skadorton
páuppkommer platser inom

Novembermil.tre

Epidemi Avloppsvatten kommer i en
och omkringvattenreservoar

3 600 gaster i stugby bliren
sjuka. December

1987 Tágolyckasms tågEtt kör förbi stoppsig-en
Sundsvall nal och kolliderar med ett an-

tåg päinne stationen. Detnat
är kallt. En växel harextremt
frusit fast. Januari
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Plats eller Typ Förlopp Antal Antal Beråkn.av
område händelse döda skadade kostna-

der, milj.
kronor

Sabotage flera kraftled-mot
ngmands ningar orsakar kortvariga av-
[än brott i industrinsproduktion

och kostnader för före-stora
Apriltagen.

Qrusj Oljeutslåpp Ett fartyg påsläpper oljaut 150- -
ggn internationellt Envatten. stor
119m flyter pådel oljan l landav

den svenska västkusten.
två årDet omkringtar att

samla drygt 200 tonupp
olja på områ-stränderna i

Septemberdet.

Katastrofkommlsslønen,
SOU1990:15

TågolyckaLerum Misstörstandunder 9 130repara-
tvátionsarbeten leder till att

persontág påkolliderar inne
slationsomrádet.Båda tågen
har vid sammanstötningen

påhastighet omkring 100en
kmtim. Brand i lok och vag-

försvårar räddningsarbe-nar
Novembertet.

Kanstrofkommlulonøn,
Rapport 4:1987nr

Malm Brand Anlagda storbránder hosNor- 220- -
disk Fjäder och vid sju andra
anläggningar i bl.a. Malmö
hamn ärunder loppet ettav
orsakar mycket skador.stora

1988 mggn Epidemi Kloreringenvid det kommuna- 3.. ..fungerarvattenverket inte.
Orenat ålwatten kommer ut
i distributionsnátet.Omkring
11 000 blir sjuka.personer
Mars

,gsm Bátolycka fritidsbåtEn familjmed 6en om- -
Sundsvall förliserbord i mycket sjö.grov

Samtliga omkommer. Maj

Trafikolycka En personbil kommer påut 6 -
Förarenvägrenen. tappar kon-

trollen och bilen kör i en
bergvägg. Juni
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År Plats eller Typ Förlopp Antal Antal Beräkn.av
område händelse döda skadade kostna-

der, milj.
kronor

Brand påHeta arbeten tilltaket 230en av - -
Dafgárdsbyggnaderna vid livs-

medelsindustriorsakar branden
sprider till flerasig byggna-som

der med frysmm. Junistora

isla Trafikolycka En personbil kommer utanför 7 1as-
falten, pásladdar körbananupp
i riktningen och kollide-motsatta

med personbil.rar en annan
Augusti

Bussolycka En buss med svenska skolbarn 15 19
någraföräldraroch till barnenav

pa till Bergen. Bromsarnaär väg
fungerar inte de ska. Föra-som

har begränsadeerfarenheterren
köra i branta nedförslut.attav

långFarten ökar nedförs-en
backe inne i tunnel. Bussenen
kolliderar till slut med betong-ett
fundament i mynningentill tunneln.
Enomfattandekrisbearbetning
organiseras bl.a. Svenskaav
kyrkan i Kista. Erfarenheterna

förtillvara bildande kris-tas av
med företrädare för t.ex.grupper

sociala myndigheter,hålso-och
sjukvården och kyrkan på manga
orferi landet. En utbildning för

sådanadeltagare i grupperorga-
också.niseras Augusti

Statens haverfkommlcclon,
O 1992:2Rapportnr

Översväm- långvarigtNorranals- Ett och kraftigt regn
lampan ningar omfattandeorsakar skador

pám vágnát och teleledningar.
Märmland September

1989 Eetshâda Brand En brand inträffar i Forsheda 130- -
Gummiiabrik. Förorenatsläck-

rinner ned i avlopps-vatten
slårnätet och det kommu-ut

nala reningsverketsbiologiska
Slåckvatten ocksårinnersteg.

uti vattendrag för-harett som
bindelsemed Bolmen, men

små.skadorna i sjön blir April

Katnstrofkommlsalonen,
Rapport 19903:nr
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Antal Antal Beråkn.eller TypPlats av
skadadedöda kostna-omrâde händelse

der, milj.-
kronor

Ett fellastat trafikflygplan have-Flygolycka
landa.innan det skastraxrerar

bI.a. ledamöterPassagerareår
statliga Postut-och andra l den

Majrednlngen.

haverlkommlsslon,Statens
C 1990:12Rapportnr

200efter heta arbe-En skola brinnerEnea Brand - -
på leder tilltaket. Brandenten

utfärdarförsäkringsgivamaatt
sådanaföreskrifter för arbeten.

Juni

vårdhem 1för 6Ett enskiltBrandMining psy- -
Brandenkiskt sjuka brinner.Malmö

Åttauppståri rökrum.ett
sigpatienter kan själva ta

räddasbyggnadenellerut ur
Novemberbrandmânnen.av

Katastrotkommlsslonen,
1:1990Rapportnr

SaIIyAbatross, 660Fartyget1990 Nacka Fartygs- som - -
pái docka Finnbodabrand ligger

förstört. BrandenVarv, blir år
ombord.följd hetarbetenen av

pågårSlåckningsarbetet i tre
fråndygn med stora resurser

räddningstjänsteni flera kom-
i Stockholms län.muner

Januari

Katutrofkommlsslonen,
SOU1991:33

persontág spårar påTágolycka 2 53Ett ur
stationsområdetTáget harKatrineholm
för hög hastighet i växel-en
kurva. April

ScandinavianStar 158 30Lysekil Fartygs- Fartyget
brinna till havs.brand börjar ute

Branden anlagd. Deflestaär
dör rök-omkommer avsom

förgiftning. Händelsenleder
till ökad samverkan vid in-

till sjöss medsatser resur-
från land. Aprilser

Kamedo, 60Rapportnr
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område händelse döda skadade kostna-

der, milj.
kronor

Brand Katarina kyrka blir helt för- 170- -
störd branden,av som san-
nolikt uppkommitgenom
skadade påelinstallationer
kyrkans vind. Maj

uppsala Brand plåtma-ao 000 lton torv ett 190. -
gasin börjar brinna efter själv-
antandning.Sláckningsarbe-

månad.tet över Storatar en
mängderförorenat släckvat-

rinner iten ned mark och vat-
tendrag. November

Statens verikommlsslon,ha
Rapport 0 1992:1nr

Brand En brand bryter uti det s.k. 110- -
John Wall-huset.Brandper-

fårsonalen besked genom
autornatlann svårtharmen

hitta brandplatsen.att Bran-
den blir omfattande och drab-
bar flera byggnader i närhe-

Slackningsarbetetpågårten.
femi dygn. September

statens havedkommlsslon,
Rapport O 1994:2nr

Manda Elavbrott Ett fel flerai högspánnings- - -flygplats kablar orsakar timmarett tre
långt avbrott elförsörjning-i

vid flygplatsen. Flygtrafi-en
ken ligger åtskil-undernere
liga timmar.Avbrottet leder
till förbättringar i elberedska-

vid Luftfartsverketsflyg-pen
platser. September

Statens haverlkommlsslon,
Rapport c 1992:43nr

Boden Trafikolycka Tre personbilar kolliderar i 6 2
samband med omkörning.en
September

1991 Huddinge Brand En anlagd brand inom de 18en av -
psykiatriskaavdelningarna vid
Huddinge sjukhusfyller utrym-

för 200 patienter ochmen ca
anställda med rok. Flera dör-av
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År Antal Antal Beråkn.Typ FörtoppPlats eller av
döda skadade kosme-område händelse

der, milj.
kronor

utrymningsvágamatill ärrama
låsta. Banden kräver mycketen

med personal. Rök-insatsstor
dykare räddar del de in-en av
stängda. November

61Knmodo, Rapportnr

Centralstationenbombhotas 1sjmjsnglm Bomb- -
Poli-detonation den s.k. militarligan.av

omfattaravspanningarsens
områden stationen.runtstora

efterBombendetonerar 2,5ca
medtimmar når polisen hjälp

robot dentar utav en ur en
förvaringsbox. December

300läggas En brand bryter hosABBBrand ut --
Relays. Bristeri byggnadens
tekniska brandskydd och

asfaltsmält rinner nedsom
från taket branden blirgör att

fyllerintensiv och snabbt hela
byggnadenmed rök. Fládd-

har till bör-ningstjänsten en
svårt fåjan fram släck-att

Novembervatten.

hovorlkommlselon,Statens
ORapport 1994:1nr

Åstorp mOlycka vid En tankbil med drygt 40 - -
på Emetanol vålter riksvägtransport av

En del lasten rinnerfarligt gods stor av
Vågen avstängd underårut.
åtta långaden timmar radd-

ningsinsatsen. December

Båda på;amma Flygolycka 92motorernastannar en -
fránNorrtälje DC 9 just Ar-startatsom

landa. lsstycken har dragits
Samtligai luttintagen. om-

bord överlever den nödland-
Decem-ning äger rum.som

ber

Statens verlkommlselon,ha
Rapport 1993:57nr

1992 Karlskoga Explosion En explosion inom 1 7 290en process-
anläggning hos Nobel Chemi-

brand fleracals orsakar ien
byggnaderoch i cisterner med
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År Plats eller Typ Förfopp Antal Antal Beräkn.av
område händelse döda skadade kostna-

der, mil.
kronor

kemikalier.En anställd omkom-
meri samband med explosio-

Släckningsarbetetärnen.
farligt.mycket Februari

statens havodkommlsslon,
Rapport O 1993:2nr

Säga Snöoväder Omkring 100 elförbruka-000
samiska blir ström underutanre som
avenue två-fem dygn. Februarimest

;igenom Spårvagns- spårvagnEn páhar grund 13 37av
olycka fel i strömförsörjningenett bli-

stáende.vit Den mekaniska
bromsen Spår-kopplas bort.

skenar nedförvagnen en
spårarbacke. och kollide-ur
fleramed bilar. De flestarar

omkomna och skadade har
stått spårvagnshåll-vid en
plats. Flera människorom-
kommer ocksåeller skadas
i bilar påkördablirsom av
spårvagnen. Mars

statens havorikommlselon,
Rapport 1J 1992:nr

explosion Gasol flerahar i timmar läckt 40- -
i industribyggnad.Gasenut en

exploderaroch byggnaden blir
helt förstörd. Stora skador upp-
står på andra hus inom 500 me-

trån brandplatsen. Majter

Llnplangs Brand Enanlagd brand totalförstör 150- -En Centrum i Bro med butiker,
simhall, sporthalloch bibliotek.
Flåddningsstyrkomahindrar
branden nå skolaatt ochen

vårdcentral liggerall-en som
deles intill. Juli

statens havorlkommlulon,
Rapport O 1993:3nr

QQtlam, Brand Skogsbránderdrabbar under 50- -§lår_1_e långvarig områdentorkaen
på sammanlagt nåra 6 000m.m.
ha i flera delar landet. Detav

svårtvisar sig fördelaatt de
helikoptrar militära för-som
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År Antal Beräkn.AntalFörloppTypPlats eller av
skadade kostna-dödaområde händelse

der, milj.
kronor

ställer till lör-bandoch andra
De berördaförlogande. orga-

tráffar överenskom-ennen
kontakternamelse hurom

vid liknande priori-ska ske
framtiden. Juliteringar i

uppstår påStoraskadorskam Storm1993
framförallt byggnader,skog.

teleförbindel-ochelledningar
elför-Omkring 100 000ser.
ibrukare blir strömutan som

Medelavbrotts-dygn.3,5mest
fyra-åtta Ja-timmar.tiden är

nuari

30Vanngáng fláktmotoriBrand or-en --
våmieverket,brand isakar en

blir förstört.till delstorsom
hushållenMånga i central-av

i 3-4 tim-blir värmeutanorten
Aprilmar.

3Gripen haverar vidEtt Jas 39Flygolycka -
medi sambandVåsterbron

Augustitlyguppvisning.en

haverlkommlsslon,statens
1993:3ochMLRapporternr

1994:3

80orsakar brandHetaarbetenBrandStockholm en - -
tennishall. Deti SALK:s år ont
och branden spridervattenom

Hallen blirmycket snabbt.sig
brand-helt förstörd. Mer än 100

i släckningsarbetet.män deltar
September

40Scan-En läcka i rör inomBrand ettLllâehil --
utströmningraffleder till av

kraftigEfterprocessgas. en
brinnaexplosionbörjar det

anläggningen. Rädd-i delar av
ningstjänsten genomvarnar

VMA. Nedkyl-lokalradion
släckning kräverning och

mängdermycket stora vat-
Septemberten.
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År Plats eller Typ Födoppav Antal Antal Beräkn.
område händelse döda skadade kostna-

der, milj.
kronor

1994 Karlshamn Olycka med En tankbil kör vågen iav
farligt dåligtgods väder. Hela lasten av

s.k. grön dieselolja rinner
ned i kommunenshuvud-
vattentäkt, måstesom sa-

Slang och lednings-neras.
frånrör civilförsvarsförrád

i detstor södra Sve-en av
rige används för ledaatt

frånvatten tillfälligt ord-en
nad reservvattentäkt. Ja-
nuali

Qsmz Fartygs- PassagerarfarjanEsto- 865
sim olycka nia föniser sedan fartyget prelimi-

tagit stora mängder vatten när uppgift
bogporten.Septem-genom

bar



Bilaga D

iStörningar
telekommunikationerna

utarbetatshar inompromemoriaför bilaganUnderlaget är somen
TeliaAB

Skadetriangeln1

delatelenätetistrukturera ärnätstörningarnaEtt attsätt uppatt
framgårSkadetriangeln,huvudgrupper.fyra olikadem i avsom

översiktlig bild.följer, engerguren som

följandebeskrivaskan påolika sätt:fyraDe grupperna

katastrofer
0,01-0,1år

Små
katastrofer

0,2-2år

avbrottStora
500-2 000år1

avbrottSmå
OOOår000-2015

finnsskyddsfunktionerdemed hjåålåklarasavbrottSmå1 somav
Huvuddelenunder lsorganisationen.drift- ochoch med av

liggertelenätetoch åverkansabotagekabelavgrävningar, mot
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dettainom område. Dessa störningar innebär ellersmå inga pro-blem för kunderna. Kostnaden för Telia mindreär 10000än
kronor avbrott.per

2 avbrottStörre kräver relativt insatser Det ärstora av resurser.fallet vid olyckor, stemfel och avgrävning ka-t.ex. störres avblar. Avbrotten kan falli orsaka kunderna avsevärdaen ro-blem och kostnader. Telias kostnader ligger mellan 10 000 ro-och miljoner10 kronor avbrott.nor per
katastrofer3 Små medför utslagning hela eller delar litenav av eneller medelstor teleanläggning. Aven masskador, orsakassom avåska, och begränsatinomsnö geografiskt områdestorm, ett -hela eller delar teleregion tillhör dessa katastro-t.ex. småav en -fer. kunderFör företag medför detta avsevärda störningarsom

och kostnader. omfattandeDessa skador kan medföra långa
avbrottstider. Kostnaden katastroftillfälle ligger på 10-100per
miljoner kronor.

4 katastroferStora slår hela eller delar teleanlägg-ut storav en
ning. Detta innebär för bådestörningar Telia och kun-stora
derna. påverkarDet Telias förtroende hos kunderna och kan ge
upphov till för sämrad konkurrensförmåga. Kostnaden för Telia
ligger intervalleti 100-1 miljoner000 kronor.

händelserDe kan drabba telenäteti dessa:ärsom a

Brand Sabotageü Cl
Explosion Storm:i a
Elavbrott Teknisk utslagning stationerCl cl av
Databrottslighet Avbrott linjeanläggningarpåEl Cl

ÅskaMiljöskadoru a
Översvämning NedisningCI Cl t.ex. masterav

knäcksMasterD som

Verkningarna händelser i översvämningnaturenav t.ex. storm,-
och åska masskador.är Brand den enskildaärtypen störstaav-
risken ca 85% störningarna. Sabotage också relativt vanligtärav

förutsesvårt och skyddaär sig Nedisning grundpåattmen mot. av
flera samlas på kan leda till dessa knäcks.att ton t.ex. master att

Inträffade2 skador

Inledning2.1

katastroferNågra har förekommitintestora i Sverige under Tele-
verkets tid. Televerksamheten andra länderi USA, ochNorget.ex.-
Frankrike har däremot råkat för stationsbränder.ut stora-

katastroferSmå har inträffat i Sverige 5-10 gånger under 1970-
och 1980-talen. Delar till radioanläggningar har drabbatsmasterav
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skador linje-med påöversvämningarknäckts.och Storanedisningav
också vidharstormfälld skogochåskväderkraftigaanläggningar,

exempelTeleverket. påförkostnader Ettmeförttillfällenflera stora
Skånede fyra 1993isabotagen stationernakatastrofliten är moten

nedan.se
Kabelavgräv-år.inträffar 000 gångeravbrott 500-21Stora per

flestalandet.heladag Dei50 gångersker genomsnittiningar per
fåtal abonnenterdvskonsekvenser, ärbegränsadeemellertidhar ett

drabbade.

exempelNågra2.2

Syd och åttabränderfyra Regionanlades iveckadrygtUnder en
TeleverketsSkadornaSkurup. påcentralaförstördeskopplingsskåp i

kronor.miljonerungefärsammanlagt 25uppgick tillanläggningar

stationBeddinge
telestation.från Beddingedetlarmadesfebruariden 199317Natten

berör-abonnenter3001brinna A-204-stationen.hade börjat iDet
tilltransporteradesmobil koncentratorbranden.des En sta-somav

radiolänk.mobil Min-ocksåanvändekopplades Teliain.tionen en
inkopplade.alla abonnenterdre 24 timmarän senare var

Flädie station

telestation.Flädiebrinnabörjade det ifebruariden 199319Natten
telefonför-blevabonnentertotalförstördes och 500Byggnaden utan

Allatill Flädie.transporteradesmobilbindelse. A-204-stationEn
inkopplade 24 timmarabonnenter senare.cavar

stationSkivarps
telefon-det brinnabörjade iden februari 1993halv femefter 19Strax

livsmedelsbutikmellanlågcentrala Skivarp. Stationenistationen en
fannsvåldsamt.utvecklades DetBrandenradhusområde.och ett

el-bekämpakunde inteoch räddningstjänstengastuber stationeni
svavel-giftigutveckladekabelisoleringBrinnandehåll.den på nära

haltig rök.
lågbostädernaevakuerapolisenbeslöthalvsex-tidenVid att som

radionuppmanades viaAlla Skivarp stängavindriktningen. ii att
famil-evakueradeventilationsanläggningar. Dedörrar ochfönster,

drabbades bran-abonnentervid niotiden.återvända 800fickjerna av
den.
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mobilEn koncentrator och reservelverk transporterades tillett
platsen. Inom mindre 24 allatimmar abonnenterän inkopplade.var

Blentarps station

kvällenPå den februari24 brann1993 ytterligare telefonstationen
Drygt abonnenter1 000 blev telefon efter branden.ner. Enutan

mobil koncentrator fanns platspå vid ett-tiden på Alla abon-natten.
inkopplade inom mindre 24 timmar.nenter änvar

Elavbrottet2.2 den dec27 1983

slutetI drabbades1983 så hela Sverige strömavbrott.av gott som av
Efter två timmar kraftförsörjningen70 % återställd. Dettavar av
innebar telestationernas batterier omfattningi klaradeatt stor av-
brottet.

Den genomsnittliga telefontrafiken de eftertimmarnanärmaste
avbrottet bedömdes ha varit % den50 normala. Telenätetöver ut-

för hård belastning. leddeDetta till tillfälliga blockeringarsattes av
Endaststationer. fall hadei stationsbatterierna emellertid till-inteett

räcklig effekt förhållandei till trafikmängden.

Några fakta:

Område: Landsomfattande;
Antal stationer 4nätström: 500utan st;
Antal drift:stationer för10 stationer dessasju orsakenur av attvar
batterireservtiden räckteinte till;
Totala antalet stationer: 6 800 st;
Aubrottstid: Högst någon timme;
Totala antalet mobila reservelverk: bogserbara100 och 400 småca
mobila reservelverk;
Totala antalet reservelverk:stationära 250 miljoner2,7 lan-st av
dets miljoner4,7 telefonabonnenter anslutna till dessa.var

Följande erfarenheter framkom:

Stationsbatterierna fungerade mycket bra;
Funktionsfelen hos de stationära reservelverken högre för-änvar
väntat;
Transportabla och bärbara reservelverk användes liteni omfatt-en

eftersomning avbrottet relativt kortvarigt;var
Betydelsen väl fungerande underhåll Televerkets elkraft-ettav av

bekräftades;utrustningar
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fanns behovtillfredsställande detfungeradeTeletrafiken attavmen
elkraftförsörjning;telestationernasöverse

be-och fråganborde förbättrasmobiltelefonnätReservkraft för om
undersö-mindrevidreservelverk stationerhov stationära ävenav

kas.

sydöstraoch åska årSverigeiStormar2.3

1993

1993drabbades i januaritvå omgångarSydöstra iSverige stor-av
till mängdleddeOvädrenområden åska.deloch i även enavenmar

hårdareservkraft påTelestationernaselavbrott. sattes prov.stora
strömavbrotten. Stationer-beskedfrån stationernaLarm omgav

direkttilldrifttid 10 timmar,har påbatterier, toguppensomnas
medordnades sedanlikströmsmatningen. Försörjning trans-över

informerade lyssnarnaKronobergRadioreservelverk.portabla om
mobil-Alarm.behövde Ingade SOSskulle ringahur de göra om

till abonnenter.körastelefoner behövde ut

fakta:Några

teleområde;KristianstadsOmråde:
och åska;Orsak: Storm

Antal 75stationer nätström:utan st;
drift:Antal 8stationer st;ur

Totala antalet 350stationer: st;
abonnenter:drabbadeAntal 800 st;

Avbrottstid: timmar;min. 5,545 -
reservelverk;reserueluerk:utnyttjadeAntal 20-25 stortst, ettvarav

förochtransportablareserveluerla: nioantaletTotala 40 små stora
lastbil.medtransport

erfarenheter framkom:Följande

fungeradegamla,tillfall 20 årReservelverken, i vissa var uppsom
alls;falldåligt och intevissa

reservelverken till statio-problem medingaDet att transporteravar
nerna;

reservelverkenkontroll ochför kontinuerlig provningRutiner av
saknas;

vilketPCM-länk,slog åskanhärjade iSamtidigt stormen ennersom
kundevarken ringaunderabonnenter timmarmedförde 0002att sex

samtal.eller emotta
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svenskaDen

räddningstjänstens
andrahjälpinsatser i

länder

Räddningsinsatser1

dagarunder ijordbävning 10Armenien1.1

december 1988

decem-uppdrog iregeringenmyndighetersovjetiskabegäranPå av
Rädd-238688 åt1988-12-12,237388,1988-12-10,ber 1988

ochpersonalformkatastrofhjälpmed iningsverket bistå ma-avatt
Till dettaundsättning.ochefterforskningHuvuduppgiftenteriel. var

filtaroch 500ca 3tält drygt 100distributionochkom transport av
och belys-räddnings-jordbävningskatastrofenoffren förtill samt

insatsstyrkor.lokalaförningsutrustning
styrke-sammanlagt enomfattade 51Räddningsstyrkan personer

materiel-materielchef, niostabschef,chef,chef, operativ enenen
fyrabrandmänräddningsgruppchefer, i11fyrainstruktörer,

sjuksköter-läkare,hundar,medhundförareräddningsgrupper, 16
medförde räddnings-Styrkantolkar.fyraochska, radiooperatör

förutrustninglyftutrustning,skär- ochkap-,utrustning, samtt.ex.
kommunikation.ochförsörjningegen

julidagarunder fyraskogsbränder zLettland1.2

1992

1992-07-uppdrog regeringenmyndigheterlettiskabegäranPå av
lettiskadenbiståRäddningsverketåtFO921546CIV13, att
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räddningstjänsten med släckningen de omfattande skogsbrändernaav
Lettlandi 1992. Insatsen omfattade nationellt och lokaltsommaren

bistånd med samordning och radiokommunikation lokalt tak-samt
tiskt och tekniskt bistånd med skogsbrandsläckning.

Omedelbart efter de lettiska myndigheternas begäran och före
regeringsbeslutet sände Räddningsverket med stöd föreskrifternaav

verketsi instruktion observatörer till Lettland.
lednings-Den och insatsstyrka följde efter regeringsbeslutetsom

bestod sammanlagt 26 styrkechef, räddningsledare, ställ-av personer
företrädande räddningsledare, stabschef, räddningsgruppchefer,två

brandmän16 i två med brandbekämpningsutrustninggrupper samt
fyra radiooperatörer med kommunikationsutrustning.

2 vid akutaInsatser flyktingkatastrofer
2.1 Gränsen mellan Turkiet och Irak i Iransamt

kurdisk flyktingkatastrof under dagar45 i
april och 1991maj

begäranPå UNHCR flyktingkommissariatFN:s uppdrogav reger-
ingen aprili 1991 1991-04-11, FO917582, 1991-04-13, FO91
7742, 1991-04-18, FO918162, 1991-04-22, FO918412, 1991-
05-07, FO919362 Räddningsverketåt genomföra hjälpinsatseratt

Turkieti och för kurdiskaIran flyktingar. Huvuduppgiften blev trans-
och distribution och olika förnödenheterport till flykting-vattenav

lägren på mellan Turkietgränsen och Irak i SamtidigtIran.samt
genomfördes på uppdragregeringens antal förnö-ett transporter av
denheter från Sverige till Turkiet och RäddningsverketsIran i regi.

Hjälpstyrkan Turkieti och Irak bestod sammanlagt 50av perso-
styrkechef,en två chefer,operativa stabschef, två materielen-ner

hetschefer, materielinstruktörer, tekniker, radiooperatörer,tvåtre tre
fyra tolkar, läkare, fyra gruppchefer, förare30 fyraien transport-

med terränglastbilar och släp, fyra andra lastbilar medgrupper sex
släp och fyra terrängmotorcyklar med släp. Hjälpstyrkan be-i Iran
stod sammanlagt nio chef,en ställföreträdande chef,av personer en

tolkartvå och tekniker.sex

2.2 flyktingkatatstrofKenya Somalia underi 43

dagar september-novemberi 1992

begäranPå UNHCR uppdrog regeringen septemberi 1992 1992-av
09-20, FO922040CIV Räddningsverketåt ställa stödgruppatt en
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för biträdaveckorförfogande under högstförtill UNHCR:s attsex
försörjningsbaserupprättandemed i Kenya.av

upprättadetekniker,chef ochbestod sjuStödgruppen somenav
somaliskaden Gruppenoch El WakManderabaser gränsen,i nära

radiokommunikation,stabsverksamhet,för bl.a.medförde utrustning
ochförplägnadförläggning, transporter.

fiyktingkatastrofjugoslavienEd. Bosnieni2.3

under 1994två år 1992-junijuni
det fornamedbistå i Jugo-Uppdraget UNHCR transporteratt m.m.

rad olikabaseradesoch regerings-pågick under påslavien två år en
FO9214881489/FO9214022, 1992-06-30,beslut 1992-06-18,

1992-FO921747CIV,1992-08-17,FO921539,1992-07-09,
FO922448CIV, 1992-12-17,1992-11-12,FO922118CIV,10-01,

FO93FO93602CIV,1993-06-17,1993-03-18,FO922766CIV,
FO945451994-03-24,FO932725CIV,1993-12-021434CIV,

omkringsammanlagtmed 350styrkeomgångarTotalt tioCIV. per-
den tidJugoslavien under på-forna insatsentjänstgjorde detisoner

gick.
juni-juligenomförde hjälpstyrkorna 1992Inledningsvis trans-

till olikaZagrebfrån iförnödenheter Kroatieni orter norraporter av
och stadensflygplatsmellan SarajevoBosnien transporter cen-samt

före-juli-novemberfas 1992inledning.vid luftbrons I nästatrum
UnderochSplitmellan Sarajevo.huvudsakkom i transporter novem-

Belgrad ochmellangenomfördes1992-februariber 1993 transporter
Sarajevo.

frånförnödenheterhjälpstyrkornatransporteradeapril 1994Från
bl.a. Tuzla,och andra Bosnien,Belgrad till iSarajevo östraorter

för-transporteradestillGorazde och Srebrenica. juni 1994Från maj
Styrkanoch centralafrån till Bosnien.nödenheter Split i östraorter

årsskiftetflyktingar. 199293också Frångenomförde transporter av
radiokommuni-koordinerandeförsvenska styrkan ocksåsvarade den

reparationsverksamhet.och förkation viss
normaltbestodforna Jugoslavien 21-38Hjälpstyrkan deti av

brandmänförare tvågruppchefer, ichef, 14-24tvåenpersoner
ledningsfordon,lastbilar och två-med två10-12transportgrupper

två-fyra radio-ambulanssjukvårdarefem mekaniker, två-tre samt
satellitkommunikations-ochkortvågsradiomed bl.a.operatörer

radio.
fick Rädd-FO932920CIVregeringsbeslut 1993-12-22,Genom

insamladekläderockså uppdragningsverket i att transportera av
genomfördes underflyktingar ti-Erikshjälpen till i Bosnien. Detta
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den december 1993-maj 1994. Under denna tid transportstyrkanvar
förstärkt med fyra förare och fyra lastbilar.

Liberia2.4 fiylztingkatastrof Upper Lofai

District under dagar30 juli-augustii 1993

begäranPå UNHCR uppdrog regeringen julii 1993 1993-07-av
22, FO931652CIV Räddningsverketåt ställa stödgrupp tillatt en

förfogandeUNHCR:s under högst veckor för upprättasex att en
försörjningsbas Liberiai vid gränsen Sierra ochLeone Guinea.mot

Uppdraget slutfört efter dagar.30 Stödgruppen bestodvar av en
chef och teknikersju och hade vidutrustning uppdragetsamma som
i Kenya. Basen upprättades byni Vahun, mil25 nordväst om
Monrovia.

2.5 Tanzania flyktingkatastrof Rwanda
i juni 1994

begäranPå UNHCR uppdrog regeringen i juni 1994 1994-06-av
02, FO941071CIV Räddningsverketåt ställa stödgrupp tillatt en

förfogandeUNHCR:s under veckor för bistå vid etablerandeattsex
läger i Ngara, förTanzania flyktingar från Rwanda. uppgiftenIav

ingick bl.a. bistå med leverans, ochmontering inredningatt 11 stav
prefabricerade hus för stabsändamål. Uppdraget slutfört den 18var
juni 1994.

Stödgruppen bestod chef och sju med allsidigt kun-av en personer
nande.

2.6 fiyktingkatastrofZaire Rwanda juli-i
december 1994

begärdeUNHCR julii hos1994 svenska regeringen svenskt bi-om
stånd med hjälp flyktingaråt från Rwanda vid flyktingläger i Goma-
området i Zaire. Regeringen uppdrog Räddningsverketåt besluti
1994-07-26 FO941496CIV ställa hjälpstyrka till förfogandeatt en
enligt UNHCR:s hemställan.

Uppgiften bestod inledningsvis delar iordningställandetreav av-
läger med och sanitet, vattenförsörjvägar ochning verkstadskapacitet.
Senare blev den viktigaste uppgiften ställa ordningi läger ochatt att

befintliga läger.restaurera
Stödgrupper: bestod 50 Den indelad läger-iav personer. var en

och sanitetsgrupp, och mekanikergrupp.vattengruppen en
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september-Bukavuvattenprojekt iZaire2.7

december 1994

svenska regeringenhoshemställde UNHCRaugusti 199424Den
Bukavu RegeringenRwanda Zaire.ifrån iflyktingarbistånd förom

RäddningsverketåtFO941646CIVbeslut 1994-09-01uppdrog i
begäran.enligt UNHCRzsförfogandetillstödgruppställaatt en
ochVattenförsörjningförbestodUppgiften i vatten-att svara

ingick hämtning,uppgiftenBukavu-området. Ikontroll transport,i
rymdetotalti cisterner,lagringkvalitén ochkontroll vattnet somavav

m3.700
radiooperatör,chef,enbestod 22Stödgruppen enpersonerav

bilförare.sjukvårdspersonalochfyra samtvattenexperter

juli-Rwandañyktingkatastrof iRwanda2.8

december 1994

Affairsof Humanitarianhemställde DHA Departmentjuli 1994I
katastrofledningmed iarbetetstöd isvenska regeringenhos om

Räddningsver-uppdrog åtKigali.huvudstad RegeringenRwandas
tillstödgruppställaFO941496CIVbeslut 1994-07-26ket i att en

begäran.enligt DHA:sförfogande
tyngd-Kigali medledningscentral ibestodUppgiften i inrättaatt en

Tillledningscentral.till dennasamband och servicepunkt på annan
ochkontorsutrymmenförläggning,ordnahördeuppgiften att

och sani-elektricitet,för vatten,20kontorsservice matpersonerca
stödgruppenstabsarbeteochsjukvårdTransporter, annattet. var

för.skulle svara
fyrachef och 11bestodStödgruppen personer, varavenav
kun-med allsidigtochsjukvårdareradiooperatörer, personersexen

nande.

Förnödenhetsinsatser3

underoljekatastrof 1989Alaska3.1 mars

Rädd-uppdrog åtregeringenmyndigheterna USAibegäranPå av
antalförfogande.till Ettoljeskyddsutrustningställaningsverket att

Alaska.tillmed flygsändesoch oljelänsorskimmers
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3.2 skyddsmaskerGaza under Gulf-kriget under
januari 1991

begäranPå UNWRA uppdrog regeringen i januari 1991av 1991-
01-19, FO911272 Räddningsverketåt dela 25 andnings-000att ut
skydd till UNWRA:s lokala palestinska personal med familjer inom
de Israel ockuperade områdena. Transporten genomfördesav med
flyg till ochKairo vidare med lastbil till Gaza och Västbanken.

3.3 Gränsen mellan Turkiet och Irak i Iransamt
Kurdisk flyktingkatastrof under april och
maj 1991

begäranPå UNHCR uppdrog regeringen aprili 1991 Rädd-åtav
ningsverket bistå med förnödenheter till de kurdiska flykting-att

Turkieti och i Iran.arna
Hjälpinsatsen genomfördes under tiden april-2611 ochmaj kom

omfatta totalt flygtransporter14 till Turkietatt och Iran samt en
landsvägstransport till Turkiet. Förnödenheterna bestod för-av
läggningsutrustning bl.a. tält och550 filtar,18 000 livsmedel ca
43 ton vattenförsörjnings- och belysningsutrustningsamt ca 17 ton.

3.4 Gränsen mellan Turkiet och Irak kurdisk
flyktingkatastroñ decemberi 1991

begäranPå UNHCR uppdrog decemberregeringen i 1991 1991-av
12-19, FO9127492 på UNHCR anvisad plats Turkietiatt en av
eller Irak överlämna tält1 000 för vinterbruk. Transportennorra
genomfördes under jul- och nyårshelgen 1991 med lastbilar till
UNHCR:s depå i Irak.norra

3.5 Turkiet jordbävning under 1992mars

begäranPå dåvarande UNDRO uppdrog regeringen iav 1992mars
1992-03-15 FO926712 bistå med katastrofhjälp. Tält ochatt ett,antal bärbara med tillhörande belysningsutrustninggeneratorer sän-
des med flyg till Erzincan den 16 1992.mars
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förteckningKronologisk

näringsförbud.N.rrenodlatEtt
för arbetslösa.A.möjlighetEnArbeetsföretag2. ny- hälsorisker.Fi.ochmiljö-dieselGröm - Fi.1995.Långgtidsutredningen4.

svåraval.Vårtdens5.
Prioriteringsutredningen.S.Slutlbetänkandeav

framtid. Fö.Musskövarvets6.
arbetslösa.A.förarbetsplatskontakterObliigatoriska7.

Ju.bodelning.Pcnssionsrättigheteroch8.
Fi.arbetsgivaransvar.ekonomisktFulllt9.

Övensyn Fi.skattebrottslagen.lO. av
konsumentregler.Ju.Nyai11.

förtidpunkterMerrvärdesskatt Nya12. -
betalning. Fi.ochredcovisning

ekonomi. Fö.Försvarsmaktens13.Anailys av
Bilagedel.N.ElmarknadNy14. +

Kömshandeln.S.15.
S.i Sverige.prostitutionenSociialtarbete16. mot

prostitution. S.Homosexuell17.
miljö. Ku.offentlig18.Komst i

samhälle.Fö.Ett säkrare19.
Sverige. Fö.20.Utam stannar

Fö.Stacdenpá21. vatten.vattenutan
Skåne.Fö.jordbruk islår22.Radlioaktivaämnen ut

Fö.elektronikkomponenter.23.Brisstpá
Fö.lamslårUppsala..Gassmoln



Statens offentliga utredningar 1995

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet
Pensionsrättigheteroch bodelning.[8]
Nya konsumentregler.

Försvarsdepartementet
Muskövarvetsframtid. [6]
Analys Försvarsmaktensekonomi. [13]av
Ett säkraresamhälle.[19]
Utan Sverige.[20]stannar
Stadenpå [21]vattenutanvatten.
Radioaktiva slårämnen jordbruk i Skåne.[22]ut
Brist elektronikkomponenter.[23]
GasmolnlamslârUppsala.[24]

Socialdepartementet
Vârdenssvåraval.
slutbetänkande Prioriteringsutredningen.[5]av
Könshandeln.[15]
Socialtarbete prostitutioneni Sverige.[16]mot
Homosexuellprostitution. [17]

Finansdepartementet
Grön diesel miljö- ochhälsorisker.[3]-
Långtidsutredningen1995.[4]
Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.[9]
Översyn skattebrottslagen.[10]av
Mervärdesskatt Nya tidpunkterför-
redovisningoch betalning.[12]

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsföretag En möjlighet för arbetslösa.[2]ny-Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.[7]

Kulturdepartementet
Konst offentligi miljö. [18]

Näringsdepartementet
Ett renodlatnäringsförbud.[l]
Ny Elmarknad Bilagedel.[14]+




