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chefen förochTill Statsrådet

Försvarsdepartementet

december dir. che-bemyndigade den 1993:4199221Regeringen
uppgifttillkalla kommitté medfen för Försvarsdepartementet att en

samhället ochrisker det fredstidautreda påfrestningar och vissaiatt
del.frågor totalförsvarets civilainom

chefen för Försvarsde-bemyndigandet förordnadeMed stöd av
landshövdingenfebruari ledamöterden 199312partementet som

Åkeordförande, riksdagsledamöternaKrönmark, Carnerö,Eric även
f.d. riksdags-Henriksson, Robert och GötheJousma Knutson,Birgit

Christer Skoog, f.d.Lindblad, riksdagsledamotenledamoten Hans
Oswald Söderqvist riksdagsledamöternariksdagsledamoten samt

Thorén, Wegestål och Vestlund.Karin IréneRune
februariTill sakkunniga den departementsrådet1993utsågs 12

Hafström och kanslirå-departementsrådetSuzanne Frigren, Marie
Åke departementssekreterarendet Sundin den april13 1993samt

februariLindgren. entledigades den sak-1994. SomKarin Frigren 1
kunnig förordnades dag departementsrådet Kâks.Kerstinsamma

förordnades den februari direktörenSom 12 1993 Janeexperter
Cederqvist, överdirektören Holmgren, avdelnings-Gunnar numera
chefen Sandborgh och Gustafgenerallöjtnanten WelinBjörn samt
den september kanslirådet Ulf den februari1 1993 Bjurman, 19941
forskningschefen Roland Nordlund och den april byråche-1 1994
fen Ulf Cederqvist den aprilBroström. Jane 15 1993ersattes som

Ågren.kommittén sektionschefeni Birgittaexpert av
sekreterare kommittén förordnades den februariSom i 12 1993

avdelningschefen Frid.Sven Rune
har och riskutredningen.Kommittén antagit I-lot-namnet

Utredningen har enlighet med direktiv utarbetati antalsina ett
beskriver påfrestningar och risker det fredstidascenarion isom sam-

hället. Arbetet med har skett samverkan med ellerscenariona i ge-
inhämtande synpunkter från företrädare för antalettnom av cen-

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

Utredningen har tidigare delbetänkandeti SOU 1993:89 Mass-
flykt till asyl- och hjälpsökande redovisatSverige det först utar-av

Ävenbetade resultaten arbetet med descenariot. övriga scenarionaav
redovisas delbetänkanden. Samtliga dessai betänkanden innehåller



för de händelseförloppen, huvuddragenredogörelser tänkta deni
regleringen de viktigaste verksamheterna berördarättsliga ärsomav

händelseförloppen, överväganden de problem uppkom-somomav
för myndigheter, andra företag och enskilda förslagsamtmer organ,

Åt-till åtgärder syftar till eliminera eller minska problemen.attsom
gärderna kan förebyggande eller skadebegränsande.vara

redogörelse för de allra flesta förslagen har framkommitEn isom
finnsarbetet med också utredningens huvudbetänkande.scenariona i

ide särskildadetta betänkande behandlar utredningen frågorI även
ébeslututredningen enligt direktiven och särskilda regeringenavsom

haft uppgift åhar till överväga.att
får huvudbetänkandetUtredningen härmed överlämna säk-Ett i

samhälle delbetänkandena StadenUtan Sverige,stannarsamtrare
slår jordbrukRadioaktiva Skåne,på iämnenvatten, utvattnet utan

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

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

Stockholm den 11 januari 1995
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Åke RobertHenriksson [ousmaCarnerö Birgit
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Sammanfattning

och kylaStorm södra ochi Sverigevästra

förstadet delscenariotI drar höststorm södra ochin över västraen
LuftenSverige. innehåller mycket salt ledningarsig påavsättersom

och ställverk. också kraftigtDet södra Värmland ochisnöar stora
delar Västergötland. blötsnöDet lägger sigär på trä-av tungtsom
den.

Saltbeläggningen ställverken ochi ledningarnapå i regionnätet
orsakar med kortare avbrottgång elförsörjningen. Verksamhe-ien

industrin ochinom andra elberoende näringslivet kän-ten grenar av
direkt framförstörningarna allt raffinaderierna, denner av petro--

kemiska industrin och processindustrin. och tekniskDatorer annan
kontorenutrustning på industri,inom och förvalt-servicenäringar

krånglar.ning
ledningsstolparSenare ochtvå kV-ledning400 Götaöverrasar en

älv den kraftigai de ställverkenEtt Göteborgs-istörrestormen. av
området havererar också. Efter de flestatimmar är tätorternaett par

och söder Göteborg strömlösa. och denStormen snönnorr tungaom
tråden slår vidarepå delar eldistributionsnätet lands-påut stora av

bygden.
lämnarMånga arbeten. Trafikensina kaotisk. stockarDet sig iär

de och åtskilliga därstörre på träden har blåsttätorterna ned.vägar
Räddningstjänsten och hälso- och sjukvården får betydligt attmer

Telefontrafiken drabbasgöra. Järnvägstrafikenstörningar.storaav
ligger helt nere.

Akutsjukhusen har formnågon reservkraft, kapacitetenav men
Primärvårdenvarierar. har allmänheti reservkraftaggregatinga och

får efter hand dra ned verksamheten. Problemen blir skälav samma
mycket vid sjukhemmånga med äldre och handikappade.ävenstora

Livsmedelshandeln försöker hålla verksamheteni gång ström.utan
butikernaDe har batterier förstörre kunna driva kassaapparater-att

fyra-femi emellertidtimmar. Det mörkt och börjar bli kalltår ina
lokalerna. Bensinstationernas fungerar inte.pumpar

Mer 800 människor000än så småningomär Detström. ärutan
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ielavbrottet har drab-områdendeflesta husenkyligt deredan ii som
till byggna-vinden bidrarstarkaoch denTemperaturfalletbat. att

utkylda.ordentligtderna blir
följa utvecklingen ochuppgiftLänsstyrelserna sin attattser som

olikabehöveroch andratill de kommunerbidra resurser avatt som
detta.fårska kollapsasamhälletförslag inteatt

eller katastrof-lednings-harkommunerna gång sinaflesta iDe satt
händervaddetalj i Göte-skildrarUtredningen i sommergrupper.

dygndrygt femStenungsund under de går innanochborg, Vara som
särskilt föräldre blirtillbaka.börjar komma Deströmmen utsatta

detbostädernahålla intedet närproblemen gårintenär att varma,
problemlaga Storadetoch gårfinns intenågot när att mat.vatten

till slut nödvändigtsäkerhet.ochockså med ordning Det äruppstår
ochGöteborgbefolkningen Stenung-delar istoraatt utrymma av

sund.

storkraftnätetSabotage mot

isoleringsilar ochproblem med gjortharandra delscenariotdetI att
månader.avställda sedan tvåkärnkraftreaktorerfem står

sjunkandemåndag SMHI aviseratjanuari.iDet är temperatu-en
under helafortsättakylan skamedoch räknarhela landeti attrer

radskadasdet lägetkommande veckan. stamnätetden I engenom
kärnkraft-och allakollapsarsabotageåtgärder.organiserade Nätet

snabbstoppar.verken
miljoneromkringmed 6drabbar gångStrömavbrotten män-en

från förloppetskiljer idelscenario sigHändelseförloppet 2niskor. i
heltavseenden: Elförsörjningen inteframför allt dessa ärscenario i1

elförsörjningenmed perioderPerioderutslagen. närströmutan varvas
fungerar.

för leverans-tidernaregel beskedkanElleverantörerna omgesom
betydligthållelförsörjningen. mångaavbrott Det pårespektive i tar

tillbaka helt ochtid delscenariolängre 1 innani strömmen ärän
hållet.

för olika slag kande serviceFörhållandena gör att avsvararsom
fungerar.samhället hjälpligtverksamheten Högspän-planera så att

hela tidenindustrier fårningskunderna bl.a. många ström men--
förbrukning.skyldiga begränsaenligt avtal sinär att

helhetkommerskadade delarna i sinDe stamnätet att varaav
kylan ef-veckor. hårdatre-fyrareparerade tidigast Den görinom att

kärnkraftreaktorerfemdefortsätterterfrågan Ompå stor.att vara
kvarstå.starttillstånd, kommer bristenfår Deintaktasom inteär att

under hela den kom-Dalälven kommerförbrukarna söderflesta om
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mande veckan under sammanlagt femmellan ochström 15att
dygn.timmar per

Bevakning förekommer vid åtskilliga elanläggningar. Elområden,
elleverantörer, länsstyrelser, fo-befälhavare ochstörre polisen sam-

råder hur de ska förbättra bevakningen.om
Utredningen belyser dettai detalj vadscenarioäven imer som

sker Göteborg, ochi Stenungsund.Vara

Kärnenergiavställningen
tredje delscenariotDet börjar med snabbstopp reaktorni Os-ett

karshamn hydrauliskaDen styrstavsinskjutningen fungerar inte
den ska. åstadkommaFör den avställningsmarginal for-attsom som

dras personalenmåste genomföra s.k. skruvstopp. Det görett att
bränslet skadas.

Både Kärnkraftinspektionen och innehavarna kärnkraftverketav
bedömer felet avställningssystemet berotti på programmerings-att ett
fel. beordrar det skäletSKI avställning samtliga kokvatten-nioav av
reaktorer till dess frågan blivit helt klarlagd och erforderliga säker-
hetsåtgärder vidtagits.

ÄvenUtredningsarbetet lång tid. leveranstiderna för någratar av
de omkonstruerade komponenterna blir relativt långa. Efter en om-
fattande granskning tillståndSKI till drift vid deigen reak-ger tre

Forsmark elvai veckor efter händelsen Oskarshamn.i Detorerna
reaktorernaövriga kommer underi gång veckorsuccessivt åttasex

efter beslutet Forsmark.om
Utredningen beskriver delscenario konsekvenserna föri 3 elkraft-

balansen den beordade avställningen. sker med hjälpDet denav av
kraftbalansmodell Krångedegruppens Samkörning AB KGSsom
och Kraftdata utvecklatAB för kunna beräkna hur landets el-att
kraftproduktion påverkas bl.a. tillgången på reglerings-ivattenav

möjligheternamagasinen, producera kärnkraft, ochimportenatt ex-
olja ochpriset kol förbrukningenpå el.porten av samt av

sammanlagdaDen årsproduktionen för kärnkraften minskar från
TWh till73 TWh den avställningsbalans57 i beskriver lägetsom

sedan Kärnkraftinspektionen beordrat kokvattenreaktore-iett stopp
Redan under med normalår tillrinning i vattenmagasinenettrna.

blir det med sådan minskning förändringar energiproduk-istoraen
Kraftproducenternationen. anspråktvingas i del denta storen av

olje- eller kolbaserade kraftproduktionen. Produktionsförmågan
kommer emellertid huvudsaki räcka till. Endast under någraatt
veckor före och under julhelgen brist, dvsuppstår behovstrax etten

tillgodose.inte går attsom
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mycket besvärliga.förhållandena däremotblirUnder torrårett
till slutet februarinovemberperiod frånlångUnder mitten avaven

till-kan tillgodoses vidbehovel.brist intedet på Det ärär ettsom
möjligheterna tillkraftslag ochAlla importfälle %.så 35stort som

detlångt går.utnyttjas så
konsekvensernaekonomiskadebelyserUtredningen scenarioti

del de åtgärderoch skildrarelproduktionenminskadeden en avav
ska fortsättaför samhälletbeslutastatsmakterna måste attomsom

Åtgärderna och propagandainformationbestårfungera. samtatt av
elanvändningen.ska minskaregleringar somav

förslagochBedömningar
ochdelscenarionaiakttagelsernamed stöd 1 2Utredningen har iav

antal förslagbetänkandetredovisarslutsatser ochrad idragit etten
elförsörjningen ochvid avbrottvidtasska kunna itill åtgärder. De
samhällsfunktioner.viktigaallvarligaandra slagvid störningar iav

behöver förbe-förbrukareochproducenterhandlarDet att avom
gäller kunnasvårigheterför klara de uppstår. Detreda sig attatt som

reservkraft ha bered-ochförsörjning medeffektivordna att enen
avbrott snabbtefteroch distributionenproduktionenskap så ettatt

till all-för informationenBeredskapenkommakan gång igen.i att
förberedelserna förgäller ocksåförbättras.behövermänheten Det

elavbrott.drabbas långvarigaskala fråniutrymning orterstor avsom
vid elanläggningarkunnaBevakning ska organiseras är utsattasom

åverkan.för hot om
använda de förberedelserdetde här avseendenaflera gårI attav

alltså vidräddningstjänstensamhället har gjort inom storasom -
samordnande ledning behö-framför allt dengällerolyckor. Det som

befogenheterregional och delokal och nivåpåorganiseras attver
enskilda ochmyndigheter ochfrån andramedverkanbegära göra

ska kunnaandras ledningsorganen utnyttja.iingepp rätt som
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UtredningensKapitel sju
1 inledningscenarion en-

risker och ökad säkerhet1.1 Nya
svenska samhälletsDet utveckling har länge präglats de tekniskaav

framstegen. Förändringarna produktion, distributioni och adminis-
har lett tilltration storskalighet, ökat specialiseringen ochen som

komplexiteten. metoder för framställningNya och hanteringannan
kemiska med tidigare okända risker har hela tidenämnen föränd-av
hotbilden. tekniskaDe har blivit alltmer inflätaderat stora systemen

varandra.i
sociala förändringarnaDe del samhällsutvecklingen.är en annan av

Tillväxten de tätbefolkade områdena har för alla brutitgångav en
sönder för tidigaremånga viktigagenerationer sammanhang. Det
har blivit för ochsvårare själv bedöma riskerna för detattvar en

kan hota liv och egendom. Mycket detta påverkar ocksåsom av
människors beteende. ochSegregering andra förändringar ieget sam-
hället människormånga själva ochgör andra försigutsätteratt större
risker tidigare.än

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

det möjligt förbättragjort detta skydd. bådegäller 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.var en mer

ökandeDe internationella kontakterna dominerandeär ett annat
drag iutvecklingen. kan avskärmaVi inte från risker växeross som
fram och de påfrestningar förekommer andra länder.i Samti-som
digt har emellertid händelser och erfarenheter andrainytta av
länder. Informationssystemen sprider snabbt uppgifter de olyckor,om

samhällsfunktionernastörningar i och orsakar skador.annat som
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utomlands ökarskyddet mångaiförbättringar iKunskaperna om
säkerheten i Sverige.fall även

ochföretagmyndigheter,mellan organisa-samarbeteGenom ett
mycket fördetinternationelltoch gårlandet görainomtioner attatt

skadoråstadkommer på männis-händelserdeförebygga storasom
följderna dem.minskahindra ellerochoch miljöegendomkor, att av

uppdragUtredningens1.2

direktivenligt 1993:4ska Dir.riskutredningen sinaochI-Iot- ana-
samhälletfredstidarisker detochpåfrestningar i över-lysera samt

skaAnalysentillräckliga. ris-beredskapsåtgärderna ärväga avseom
svenska utländskasåvälfrånhärrörpåfrestningarochker somsom

och be-antalbör beskriva scenarionUtredningenförhållanden. iett
bakgrundsamhället. någonför Motkonsekvensernalysa att ;sys-av

ihittills haroch bedömning gjortstvärsektoriell analys intetematisk
beredskapsåtgärderna olikapådärefterbör utredningen pröva om

erfarenheter frånsamordnade ochtillräckligtområden är ettom
områden.andrautsträckning påområde kan utnyttjas i större

konsekvensersamhällsfunktion kan på mångaiStörningar en
till utredningen.direktivendepartementschefenframhåller iområden,

och telekommuni-elförsörjningenområdensådanaExempel på är
Även sårbarhet.till ökaddatorberoendet leder Denkationerna. stor-

ökaroch distributionproduktion ris-eftersträvasskalighet isom
ochtillverkning, lagringolyckor videnstakaförkerna trans-t.ex.

konsekven-allvarligaolyckor kanSådanafarliga ämnen.port av i
imiljö.ochför människorser
ll

uppdragetUtredningens på1.3 syn
och risker. delpåfrestningarför lång rad EnSamhället är utsatt en
framuäxande ochfråga långsamtdetkaraktärenhar den äratt om

inträffar plötsligt. Förlop-påfrestningarskeenden. Andralångvariga
enstaka ellerfrågakankort tid.ofta bara Detpågår ompet varaen j

har mycket dra-från börjanofta redanhändelser,upprepade ensom
händelsernainträffadede plötsligtkaraktär. Verkningarnamatisk av

långvariga.kan givetvis vara
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framväxandeLångsamt skeenden

långsamt framväxande skeendenaDe kan bestå eller resultera iav -
t.ex.-
Stigande mellan olikaspänningar samhället;iCI grupper
Förändringar eller grundläggandei värderin stri-D normer ar som
der ellervårt vårt probrättssystem påsättmot att se emen;
Växande problem med missbruk droger och allmäntD av setten
ökande brottslighet.

långsamt framväxandeDe skeendena kan tendenser detvara som
tid kunskaper eller uppkommer olikaDe påtar att sättgrepp om.

och har ytligt olika karaktär. de långsamt framväxandeOm ske-sett
endena får ordentligt fäste, kan det dröja länge innan motåtgärde-ett

verkar effektivt. ekonomiska konsekvensernaDe kan bli sårna stora
de påverkar den allmänna utvecklingen samhället.iatt

långsamt framväxandeDe skeendena riskerar radikalt påverkaatt
förutsättningarna för människors livmånga och välfärd. ske-Dessa
enden faller detta utanför för de överväganden skatrots ramen som

utredningen väljergöras när scenarion. svårigheter detDe kansom
bli fråga bör hanteras andrai sammanhang.om

Plötsligt inträffade händelser

påfrestningar och riskerDe utredningen ska behandla omfattarsom
eller orsakas händelser inträffar plötsligt. kanDetav som vara en

fleraeller enstaka händelser olyckor eller allvarliga störningarstora-
viktiga samhällsfunktioner.i
Utredningen har i övervägandensina slagit fast händelsernaatt

ska kunna omfattas arbetet med börscenarionasom av vara orsa-
kade omedelbara omständigheterav t.ex.som

Skeenden bl.a.i kyla, vind, nederbörd och skred;u naturen,
Fel tekniski eller hanteringenutrustning den;iEI av
Fel tekniskai och administrativa eller hanteringeniü system av
dem; och

Säkerhetspolitiska kriser direkt eller indirekt berör Sverigec: som
eller sabotage verksamheten.mot

Utredningen har vid valet ämnesområden också från verz-utgåttav
händelserna.ningarna enligt utredningensDet är meningav natur-

ligt det häri sammanhanget knyta till de begreppatt trean som
räddningstjänstlagen 1986:1102 använder. händelserDe börsom
ingå i ska medscenariona andra ord kunna sådana ledervara som
till skador på människor eller egendom eller miljön.i

Utredningen har vidare i sina överväganden förprincipernaom
valet frånscenarion utgått verkningarna fortplantar snabbtsigav att
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områden. Verk-geografiskabrederochsamhället sig överi storaut
drabbadetidlång männis-underkännbara såocksåningarna är att

skadas känn-och miljöegendom påellerproblemfårkor ettattstora
skadeavhjälpande ocholika slagbehövs mångabart Detsätt. av

ochmyndigheters, organisationersfrånåtgärderskadebegränsande
samordninghög gradfordrarGenomförandetenskildas sida. aven

aktörerna.mellan

Vad scenario1.4 är ett

exempeluppfattning påutredningensska enligtscenarioEtt ettvara
händelseförlopp be-skildraska mångaskeende. Det ett somett av

och orsakernabakgrundeninträffa. Beskrivningenkunnadöms av
be-grundad någonpådäremotbehöver intehändelsernatill vara

hellerhända. intesannolikt kommer Denvad ärdömning attsomav
område.utvecklingen scenariotsför inomnågon prognos
allt hur olikaframför visavill med scenarionUtredningen sina
och företag kanmyndigheter, organisationersamhälletiorgan --

förutsätt-och andraförhållandende rättsligamedhandlatänkas
antalbeskriverUtredningen i sjuföreligger.ningar rapporter ettsom

flesta berörda.för dekonsekvensermycketfårhändelser svårasom
lig-de flesta scenarionapåfrestningar iresulterarHandlingen i som

och enskildaföretagmyndigheter,vadförgränsennära sanno-ger
kollaps.det uppstårklaraskulle kunnalikt utan att enav

ochbelastningarillustrerasyfte kunnaUtredningen har i att re-
detomfattningenbeskrivningarnadelsursbehov i angett aven av

vidtar. siffroraktörernade olika Deåtgärderoch desker somsom
Även andragodtyckligt valda.förloppengrund förlagts till ärsom

och inriktningomfattningverksamhetensbeskriverkvantiteter som
fyllt funktion scenariona.skulle ha ien

fordras förtid detdenhar vid bedömningenUtredningen somav
antagandenrealistiskaefterhändelseförloppen såsker i strävatsom

verklighetenåtgärdernadel imöjligtmöjligt. Det är att en avsom
beräknat.utredningeneller kortaretidskulle längre änta som--

bety-emellertidallmänhet någonhar inteskillnader störreSådana i
analyser scenariona.utredningensdelse för slutsatserna i av
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utredningensInnehållet sju scenarioni1.5

de redovisadeUtredningen har med tillämpning principernaav
de påfrestningar och riskerför illustreravalt olikascenarionsju att

samhället och det ankom-förekomma idet fredstidakan somsom
utredningen behandla.på attmer

asyl- och hiälpsökandeMassflykt till Sverige1.5.1 av

asyl- och hjälpsökandeomfattar massflyktförsta scenariotDet en av
baltiska länderna och Ryssland tillfrån de Sverige.

olika räknatoch bedömningarnaBeskrivningen nivåertreavser
får till uppgiftflyktingar svenska myndigheterefter antalet attsom

tänkta händelseförloppen, analy-hand Beskrivningen deta avom.
förslagen till åtgärder utredningenproblemen och som ansersen av

påfrestningarnabehöver förbereda för klara harsamhället attatt
delbetänkande Massflykt tillredovisats det SOU 1993:89 Sverigei

fram.och hjälpsökande utredningen tidigare har lagtasyl-av som

delarStora Sverige1.5.2 utanav

här föreligger långva-Utredningen skildrar det betänkandei ettsom
elförsörjningen del landet.avbrott i irigt storen av

analysen omfattar olika delscenarion: detBeskrivningen och Itre
drabbar mycket kraftig stark kyla ochförsta fallet storm, en om-en

fattande isbildning hela distributionsnätet Sverige.så i västragott som
område omfattar hu-med elenergi slås iFörsörjningen iut ett som

Älvsborgslän delar Hallands,vudsak Göteborgs och Bohus samt av
Skaraborgs antal känsliga knutpunkter eldistri-och län. iEtt stort

skadas mycket allvarligt och det dröjer flera veckorbutionen innan
området fått tillbaka försörjningen. Utredningen beskriverhela har

Göteborgs-områ-detaljerat konsekvenserna för befolkningen imer
det, för industrin Stenungsund och för jordbruket delpåi en av
Västgötaslätten.

andra omfattande skador storkraft-det delscenariotI uppstår på
följdtill sabotage internationell terroristgruppnätet av som en ge-

nomför Skadorna hindrar överföringen från tillSverige.i av norra
Området söder Dalälven drabbas under veckorsödra Sverige. om av

återkommande längre eller kortare avbrott elförsörjningen.i Det
förtredje delscenariot syftar till konsekvenserna elförsörj-visaatt

mycket omfattande tillfällig nedgång kärnkrafts-iningen istort av en
produktionen.

Alla delscenariona ska illustrera de problem olika slagtre som av

2 15-0206
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elförbrukare inför fårställs de elenergi, vilka beslutinte någonnär
fatta förmyndigheterna minska verkningarna och vilkamåste att

svårigheter producenterna och distributörerna har återställaattav
kapaciteten distributionsnät råkat för mycketi omfat-ett utsom
tande skador.

Huvudinnchållet har dragits samarbetei scenariona i medupp
Svensk Elberedskap Svensk Elberedskap harAB. Från Nils-jonas

deltagit arbetet.ison
förUnderlag har utredningen vidare erhållit frånscenariona de

för skildringen händelseförloppen valda kommunerna Göte-av -
borg, Stenungsund och från elproducenter och eldistri-Vara samt-

Kärnkraftinspektionen,butörer, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen,
andra statliga myndigheter det civila området, Försvarsmak-inom

landsting företag normalt förbrukar mycket el. bear-Iten, samt som
betningen underlaget har framför allt deltagit Solveig Agnezik,av

kommun, Billuik, Räddningstjänsten Göteborg-Mölndal;Vara ]an
Ulf Säkerhetsföretaget UlfGustavson, Nils HiedlandGustavsson,
och Landén, Gävle kommun, Isaksson, GöteborgBengt Bert AB

Anders Stenungsunds kommun,Energi AB, Nils-Larsson, Lars A.
Krångedegruppens Samkörning och Sundström Affärs-AB Bengtson,

verket Svenska kraftnät..
överläggningar innehållet delbetänkandet har skett medi fö-om

reträdare för Ellagstiftningsutredningen 1992:04.N

fem1.5.3 De övriga scenariona

Arbetet med de fem har utförtsscenariona arbetsgrup-Övriga inom
med företrädare för utredningens sekretariat och olika myndig-per

heter och andra berörda. Utredningen redogör fort-iärorgan som
detta för innehålletsättningen drag dessaavsnitt i istoraav scena-

utredningen har framhållitrion. Som i scenarionaär strävan att
skildra händelseförlopp ligger för vad samhälletnära gränsensom

tillfredsställandepå skulle kunna klarasättett av.

Staden på vattnet utan vatten

Utredningen beskriver följderna långvarigt försörj-avbrott iettav
med till hushåll,ningen industrier, sjukhus, skolor och andravatten

viktiga förbrukare Stockholm antal förorts-ochi ettgrupper av
kommuner. syftar till hur lokalaScenariot de ochvisa regionalaatt
myndigheterna hanterar problemen ledningsfunktionervilkat.ex.-

de hur försörjningen medorganiserar, till ochgårreservvattensom
vilka svårigheter informationsverksamheten för med sig.som

Titlar och SOU-nummer redogörelsernafinnspå baksidan omslagettill betänkandet.på av
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Livsmed-med företrädare för bl.a.har skett samverkanArbetet i
KommunalförbundetStockholm ochelsverket, Norrvat-Vatten AB

underlag har lämnats LänsstyrelsenSynpunkter och iten. annat av
och andra kommunala förvalt-Stockholms län, räddningstjänsten

Rikspolisstyrelsen, polismyndighetenStockholms stad, iningar i
Försvarsmakten och Socialstyrelsen.Stockholm,

elektronikkomponenterpåBrist

viktigaska hur långvarigt avbrott importenvisa iScenariot ett av
ADB-användarnas påverkarkomponenter utrustningingår isom

socialförsäkringssystemen.bl.a. betalnings- ochhanteringen av
ÖCB, haft överläggningar medunderlag har utarbetatsEtt av som

ochföreträdare för producenter datorutrustning några använ-av
dare ADB-system.storaav

jordbruk SkåneRadioaktiva slår iämnen ut

skildrar problem för delar jordbruket SkåneUtredningen de iav
radioaktivasannolikt skulle bli följden vid nedfallstortett avsom

del landskapet. Beskrivningen för-betydandeöverämnen en av av
problemen belyser svårigheterna förloppet och bedömningen iav

för trädgårdsnäringenförsta hand jordbruket i någon mån även-
livsmedelsindustrin. Utredningen bl.a. vilkaoch sanerings-överväger

fordras.åtgärder som
arbetsgrupp beståttUnderlag för har utarbetatsscenariot i en som

för Strålskyddsinstitutet, jordbruksverket, Livsmed-företrädareav
Räddningsverket och Länsstyrelsen Malmöhus län.elsverket, i

och underlag har utredningens begäran ocksåSynpunkter påannat
Socialstyrelsen, Försvarsmakten,lämnats Rikspolisstyrelsen, Läns-av

styrelsen Kristianstads jordbrukets livsmedels-län,i organisationer,
industrier och olika forskningsinstitutioner.

utsläpp frånammoniak järnvägstankvagnStort enav

Ammoniaken från tankvagn Den når iströmmar rämnat.ut en som
mycket delarsnabbt innerstaden Uppsala ochscenariot istora av

drabbar framför befinner ochallt de människor sig påute gatorsom
Utredningen skildrar svårigheterna dessa och detorg. att varna pro-

blem hälso- och sjukvården den akut ska hand allamöter när ta om
hinner fårsäkerhet. smycket skador.inte sig i Många svårasättasom

Redogörelsen syftar också till illustrera den händelsenatt somoro
kan skapa förekommerhos människor andra där detpå orter trans-

eller hantering mängder skadliga ämnen.porter storannan av
har utformats samverkan med företrädare för räddnings-Scenariot i
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stadsbyggnadskontoretoch Uppsala kommun, Uppsalatjänsten i
läns landsting, Länsstyrelsen Uppsala län, Alarm,SOS Banverket,i

forskningsanstalt.och Synpunkter och underlagS] Försvarets annat
har lämnats bl.a. Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och Försvars-av
makten.

Störtflod Dalälveni

ska skildra konsekvenserna långvarigScenariot och mycketav en
Österdalälvenskraftig vårflod och Västerdalälvensi vattensystem.

Översvämningarna orsakar skador bostäder, industrier,på jord-stora
bruk och infrastruktur sammanlagt tiotal kommuneri inomett tre
län. lång rad myndigheter central, regional och lokalEn på nivå
kommer för den akuta fasen räddai scenariot gripa in i män-att att
niskor, egendom och miljö. kommer framgåockså vilkaDet åt-att
gärder myndigheter, fastighetsägare vidta förmåste attsom senare

och långt möjligt återställa anläggningar ochså annatsanera som
har förstörts vattenmassorna.av

Arbetet sker samverkan med företrädare för bl.a. länsstyrelsernai
de berörda länen och Vägverket. Synpunkter och underlagi annat

lämnas bl.a. kommuner området, Rikspolisstyrelsen,SMHI,iav
Försvarsmakten, Socialstyrelsen och Dalälvens Vattenreglerings-
företag. Arbetet med detta betänkande kommer slutföras underatt
våren 1995.
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ElförsörjKapitel ningen
dragi stora

Produktion och distribution2.1 av

Ägare och affärsformer2.1.1

den svenska elförsörjningen företag ellerFör 300 motsva-svarar ca
rande. levererar till landets omkring miljonerDessa 5,2ström
elkunder.

Affärsformerna Verksamheten bedrivs bolags-varierar. antingen i
form med enskilt, kommunalt eller statligt ägande eller kom-som- -
munal förvaltning eller kooperativ förening. Svenska Kraftnät är ett
affärsdrivande statligt verk, förvaltar storkraftnätet.som

Produktion2.1.2 av

svenska elkraftsystemet har byggts under drygtDet sekel förettupp
tillgodose det växande elbehovet. Vattenkraftensuccessivtatt var

mycket länge den dominerande produktionskällan. Under och1950-
1960-talen fick elkraftsystemet de första oljeeldade kraftvärme- och
kondenskraftverken. Utbyggnaden kärnkraften kom under 1970-av
och 1980-talen prägel produktionsstrukturen.påsättaatt

Elkraften produceras företag med sammanlagttio större tu-av ca
uattenzraftstationer och tolv kärnkraftreaktorer. Under normalasen

förhållanden tillgodoser och kärnkraftverken helanästanvatten-
behovet elkraft. återstoden de olje-För något 100änav svarar mer
eller fastbränsleeldade kraftvärmeverken och anlägg-iaggregaten

för industriellt mottryck finns dessutom tiotalningarna Det ett stora
värmekraftstationer s.k. oljekondensanläggningar avseddaärsom- -

bruk under med liten nederbörd,i år lång och vinter-strängatt tas
kyla eller längre avställningar kärnkraftverken. finns slutli-Detav

också omkring gasturbiner, första hand ska40 kunnaigen som
vid plötsligt inträffadeutnyttjas detstörningar när ärsom en reserv

nödvändigt snabbt reservproduktion.i gångatt en
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uppgifter produktionsförmåganmedframgår figur 2.1Som omav
olika kraftslagenproduktionskostnaden för deoch den rörliga ger

ungefär mängdnormalår lika elenergivattenkraften under storett
MWh dubbeltkostnadenkärnkraften. rörliga stårDen ärpersom

vattenkraften. Betydligt dyrareför relativtför kärnkraftenstor som
kondenskraften.och exaktaemellertid både kraftvärmen Denärsett

hurkraftslagen berorför de olje- och kolbaserade mycketpånivån
för tillfället kostar.eller koletoljan

Distribution2.1.3 av

Ägare överföring kV detför nationell s.k.till 400-220nätet stor--
överföringför regional kVkraftnätet 130-40Nätenär staten. --

delen producenterna.tillde s.k. Ca 280regionnäten ägs största av-
distributionsnätenmotsvarande har hand kV-företag eller 20om

elkraftoch distribuerar medföretag säljer40O V. Dessa ensamrätt
respektive koncessionsområden.slutkundernatill inom sina

elmarknadenAvreglering2.1.4 av

delbetänkande Elkon-Ellagsutredningen har SOU 1993:68i sitt
ledaföreslagit åtgärder ska tillkurrens med nätmonopol som en

Statsmakterna harden svenska elmarknaden. medreformering av
regelverk,beslutat syftarbetänkandet underlag ett nytt somomsom

utnyttjande produktionsresurserna ochtill rationellt attett avmer
leveransvillkor. Avsikten kraft-förbrukarna ska flexibla är attmer

vilka de vill handlaförbrukare ska kunna välja med.företag och
alla distributörer får tillgångöverföringen av reglerasSjälva så att

för detAffärsverket Svenska kraftnät ska nationellatill nätet. svara
säkerhet.överföringssystemet och för det totala elsystemets Tidpunk-

fastställd.reformens genomförandeför inteärten
beredskapsfrågorhar också till uppgift utredaEllagsutredningen att

Utredningen kommer bl.a.elförsörjningsområdet.inom övervägaatt
ha för beredskapen införvilket eller vilka ska ansvaretorgan som

för verkställigheten.fred krig och vilka skaochstörningar i svarasom

verksamheten2.2 Störningar i

elektrifieringenhar sedan bör-Producenterna och distributörerna
efterkontinuerligt högre säkerhetjade för sedan100 år strävatca

ochTillförlitligare komponenteroch kvalitet elleveranserna.i appa-
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och distributionproduktion hardubbleringarökade isamtrater
inträffakan detdettautvecklingen. störningar.bidragit till Trots En

förvidtagit åtgärder garderadet skälethardel förbrukare sigattav
Andra harskaffatharFleraavbrott. sigreservaggregat. rustatmot

kombinationeloberoendeförberetteller rutiner. Enmed batterier av
hos förbrukarnadistributionenproduktionen ochåtgärder i samt

begränsa riskerna förbästadet ekonomisktbedöms sättet attvara
eltillförseln upphör.konsekvensernaoch minskaavbrott attav

och fortlöpande statistik,samlat någonproduceras inteDet som
inträffarochde felomfattningen störningar inombeskriver somav
följandeHändelsernaoch eldistributionen.elproduktionen i sam-

decenniernaunder deexempel elstörningarmanställning påär senaste
har allaframgår lettuppgifter störningardet finns Som inteom.som

hos förbrukarna.elförsörjningentill avbrott i

År KommentarElavbrottHändelse

störningStorJaStamnätsstöming 1955
i Jämtlands län

CentralortenJa utan strömtransforma- 1962Brand i
i dygnettSödertäljetorstaiion i

förbrukare i10 000 övreJaSnöoväder 1966-67
Norrland underutan
genomsnitt fyra dygni

000-tals förbrukareJa 100Storm 1969
iströmutan mestsom

dygntre

Åskväder tvåKatstroilarm vid raffi-Jaleder 1969som
naderier, tvingadesGöteborg atttill elavbrottl som
snabbt driftenstoppa -
flera bränder uppstod som

följd dettaen av

AnvändningsrestriktionerTorrársom orsakat 1969-70 -
eisparandeochlåga vattenstånd -

förbereddesransoneringi regleringsmaga-
sinen

Centralorten iJa utan strömtransforma- 1973Brand i
tvånästan dygnkabelochtor

iHämösand

AnvändningsrestriktionerOljekrisen 1973-74 -
eisparandeoch -

ransonering förbereddes

Haveriet ägde vidJahavererar 1974Helikopter rum
linjeninspektionien stamledning av
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Elavbrott KommentarHändelse

sammanbrottJa produk-Stamnätsstöming 1979 av
tion och distribution i övreNorrbottens län

påNorrland grund av en
nätstörning tem timmars-

för delavbrott en
förbrukare

VattenkraftstationenHaveri i lrängset 1982 -
pávattenfylldes grund

rörbrottettav

Stamnåtsfel Ja Strömlöst i södra och mel-1983
SverigeEnköping Iersta under som

timmar10mest

Suona- JordtyllnadsdammSpricka i 1984{ -
sprickan upptäcktes ochdammen -

tätadesi

KostsammaSabotage 1986 Ja avbrott imot
processindustrinregionnätet

Västernorrlandsläni

Syftet skadaSabotage stålverk 1988 Ja attmot var en
edningsnät viss industri elavbrottetoch -

bostadsom-i Göteborg drabbade ett
råde oljeraffinaderier-och
na

Brand kabel 1989 Ja Avbrott i stadsdeli en
i tunnel under 17timmarmestsomen

i Stockholmi

Sabotage 1989 En 400 kV-stolpe spräng-mot en -
desedningsstolpe av. Härjedalen

Sabotage Flera försök skada1990-92mot atten en-
stamstation station Stock-i Uppland matarsom3 holm med ström

Stolpras i Västerbottens lslast1991 -
län

Stolpras pál Dalarna Vindlast1991 typny av-
stolpar

páVåderstömingar 1992 Ja Trädfällning och extrem
region- och distribu- isbildning
tionsnâteti Gävle-
borgs länl

i Snöstorm 1992-93 Ja Upp till fyra dygns avbrott
för 100000-mestsom

l tals förbrukare i södra ochi Sverigevästra
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vid elavbrottKonsekvenser2.3

medförelförsörjningen olikaavbrottkonsekvenser påiDe ettsom
till karaktären olika verk-samhället med hänsyn påhåll varierari

har planeratolika förbrukare förde reservåtgärdersamheter, som
mellan olika verksamheter. Följandeberoendenade ömsesidigaoch

schematiskt beskrivasammanställning störnings-är sättett att
verksamheter ellerfunktioner,känsligheten antalinom motsva-ett

skaför konsekvensenrande. uppstå iFörutsättningen är samt-att
producerar kraft.det finnsfall någraliga inte reseruaggregatatt som

slag anläggningarbåde mellan olika ochFörhållandena varierar av
enheterna.strömförbrukandemellan de enskilda

KonsekvensFunktion,verksam-Avbrottets
eller motsvarandehetlängd

långmedProcessensekund Processindustri stannar1C1
äterstarttid följdmindreeller som

Systemet ochDatasystem stannar
information försvinner

FlygsäkerhetenFlygtralikledning äventyras

lntensiwärd Operationsbelysnlng, respiratorer,minut1Cl
fungerar intedialys m.m.

batten- Systemetminuter Datorermed stannar10-15 menü
gärinformationen inte förloradreserv

anläggningarFjäderfäuppiödning Djuren i dörminuter stora15-30u

Människor blir instängdaHissar

Processindustri Ugnar och rör blir igensattaminuter30
áterstarten kan flerata
dygn

på ventilation kan ledaStorasvinstallar Brist tilltimmar2El
djuren döratt

belägnaVattenförsörjning Förbrukare i högt
iområden blir vattenutan
i

mångaSmältor stelnar iSmältandeindustritimmar6 ugnarü
stillestándveckors §

torka ellerSkadorVäxthus genom
lfrysning

förorenatVattenförsörjning Risk att vattentimmar8Cl
läcker

värd-värmeförsörjning Problem särskilt inom
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KonsekvensAvbrottets Funktion,verksam-
längd het eller motsvarande

och för äldre iinrättningar egna
bostäder

Risk förjuverinflammationMjölkkor och
varaktig minskning i
avkastningen

teletrafikentimmar Telestationermed Avbrott i10Cl
batterireserv

paMänniskoroch djur Brist och lämplig12-24timmar vattenD
föda

frysta livsmedelLivsmedel Kylda och
blir förstörda

Distributionentill
får svårigheterdetaljhandeln

risk förLokaleroch bostäder Utkylningvintertid,
páfrysskador vattenledningar

Avloppsreningsverk Orenat rinneravloppsvatten
bräddavlopput genom

vardagslivet ArbetsplatserochFlera dygn
måste hållasserviceinrättningar

stängda

för olikaoch befogenheterAnsvar2.4 organ

Författningar2.4.1

Elleveranserg

Bestämmelser reglerar elleveranserna finns isom
Ellagen 1902:71 1.El s.

Ellagen elleverantör till distribution detinomensamrättger en av
tilldelats.koncessionsområde leverantören har områdetInomsom

gäller leveransplikt det finns särskilda skäl till undantag.närutom
har tillsynsansvar, och teknik-Staten Nârings-utövasett som av

utuecklingsverket NUTEK.
Civilrättsliga avtal leverantörer och förbrukare komplette-mellan

Ävenlagen. Avtalen kan gälla bl.a. inskränkningar leveranserna.irar
företag producerar, överför ochmellan distribuerar finns ensom

mängd överenskommelser. elförsörjningen hängerDessa gör att sam-
rikstäckandei ett system.man
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Elleveranserna också påverkas bestämmelsernakan iav
Ransoneringslagen 1978:268.EI

Ransoneringslagen vid utomordentlig hän-regeringen rätt att enger
delse det föreligger knapphet förnödenhet riketpå inomnär av-

folkförsörjningenvikt för för tid reglera handel och använd-vissen-
kan också införa särskilda avgifter och förning. Regeringen statens

eller räkning ålägga näringsidkare medverka tillavstå,attannans en
framställning förnödenheter.lagra och Regeringenstransporteraav,
föreskrifter underställas riksdagen förska månadinom prövning.en

näringsidkare ska förEn ingreppet i sinersättas rätt.
finns till energiransoneringsförordning,utkastDet måsteett som

det kan börja tillämpas. Syftet reglera eleffekt-innan inteärantas att
bristen eller minska följderna Förordningenstörningar.att storaav
ska enbart det möjligt reglera elanvändningengöra över säsongen.att

ElförsörjningsnämndenRansoneringsmyndigheten ellerNUTEK-
med regionala beslutar bl.a. tilldelningsina energiorgan om av-
och användningsrestriktioner, leverantörernamedan verkställer ge-

bl.a. mätaravläsningar och avstängningar.nom
utförligare beskrivning lagstiftningen elområdet detEn inomav -

gäller framför allt beredskapsfrågorna kommer redovisasatt av-
Ellagstiftningsutredningen.

Skydd samhällsviktiga anläggningarav

Samhället behöver under fred och krig skydda anläggningari ärsom
viktiga för totalförsvaret bl.a. sabotage ochspioneri,mot angrepp
från terrorister.

Bestämmelser finnsdetta iom
skydd för samhällsviktiga anläggningarLagen 1990:217u om

den s.k. skyddslagen; och im.m.
Förordningen skydd för samhällsviktiga1990:1334 anlägg-D om
ningar.

Överbefälhavaren har författningarmed stöd dessa Före-gett utav
skrifter skydd för sambällsviktiga anläggningar.FFS 1991:1 om

Rikspolisstyrelsen har Föreskrifter och allmänna rådgett ut om
utbildning, skyddsvakter bevakning civilautrustning samtav av
skyddsobjekt RPSFS 1991:5.

Försvarsområdesbefälhavaren får besluta bl.a. statliga förvalt-att
iningsbyggnader och anläggningar eller områden försvarsmak-som

disponerar ska skyddsobjekt. del anläggningarEn ärten vara som
viktiga för det civila försvaret energianläggningar blir skydds-t.ex.- -
objekt länsstyrelsen beslutar det.om

Enligt skyddslagen har obehöriga tillträde till skyddsobjekt.inte ett
kan bli nödvändigt bevaka byggnad, anläggningDet elleratt en en
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polismänfår utförasBevakningenska skyddas.område avett som
väktare ochhemvärnspersonal,personalmilitäreller t.ex. an-av

fredpersonalskyddvaktsutbildad. Militärpersonal iär somsomnan
skyddsuakterskyddsobjekt det intecivilabevakar gör somsom -

enheter.frivilliga militäravärnpliktiga elleranställda, inom
för energiförsörjningenväsentlig betydelseharanläggningEn som

sambandbl.a. sabotageskyddas skada ilandet kani mot genom
enligt bestämmelsernamed krig i

för kraft-skyddsåtgärdersärskilda vissa1942:335LaEl omen
äggningaran m.m.

Ägaren efterskyldigdessa bestämmelser prövning i varjeenligtär att
det minskarsådantfall utforma anläggningensärskilt på sätt attett

krigsskada. gällerför begränsar verkningarna Detfaran eller enav
tranformatorstationkraftverk,anläggningar störrestörre t.ex. ett en-

storkraft- ellerskaeller ledning regionnätet.ingå ien som

och socialtjänstoch sjukvårdRäddningstjänst, hälso-

samhälleträddningsinsatserräddningstjänst deMed sta-somavses -
och överhäng-olyckshändelserför vidoch kommunernaten svarar-

skadorhindra och begränsaolyckshändelser för påande fara för att
detta finnsBestämmelseregendom eller miljön. imänniskor och i om

ochRäddningstjänstlagen 1986:1102;c:
Räddningstjänstförordningen 1986:1107.ü

det medföreligger endastför samhälletskyldighet ingripaEn att om
hotadeingripande, dethänsyn till behovet snabbt intressetsettav

omständigheternakostnaderna för och övrigt på-vikt, iinsatsen är
samhället förkallat insatsen.att svarar

socialtjänstenhälso- och sjukvården,Samhällets åtgärder inom
hälsoskyddet reglerasoch i

Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763;E1
Socialtjänstlagen 1980:620;Cl
Hälsoskyddslagen och1982:1080;Cl
Smittskyddslagen 1988:1472.D

och de kom-sjukvårdshuvudmännen landstingenåliggerDet tre-
hälso- och sjukvår-utanför landsting planerastår attmuner som -

skabehov. Planeringenden med utgångspunkt människornasi en-
det skerhälso- och sjukvårdslagen inriktas baraligt påinte som

katastrofer under fredfredsförhållandenunder normala påävenutan
sjukvårdshuvudman harverksamhetenoch krig. Varjepå i en

omfat-för med de mycketkatastroforganisation kunna ingripaatt
fordras fred vid olyckortande sjukvårdsresurser kan i storasom

händelser.eller andra liknande
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efter ädelreformenkommuner har den s.k. för denAlla ett ansvar
för äldre.sjukvård särskilt avseddhälso- och Kommunernaärsom

för socialtjänsten för hälsoskyddetockså ochsvarar

medverkanFörsvarsmaktens

Allmänna bestämmelser försvarsmaktens medverkan samhäl-iom
elavbrott finnslets åtgärder vid it.ex.

förordningen militär medverkan civil verksam-1986:1 1 11 iCJ om
et.

förordningmilitära myndigheterna får enligt denna ställaDe perso-
förfogandenal och materiel till för bl.a. sjuka ochtransporter av

skadade. får också utföra andra arbeten ochDe t.ex. transporter,
led utbildningendessa kan inordnas dentjänster, iettom som av

militära personalen eller främjar eller samhällsin-staten ett annat
tresse.

Användningen hemvärnet regleras iav
Förordningen hemvärnsmäns medverkan bevakningvid ocha om
efterspaning FFS 1985:3.

Överbefälhavarens ochFöreskrifter allmänna råd försvarsmakt-om
medverkan räddningstjänst ytterligareFFS 1987:24iens m.m. ger

vägledning förutsättningarna för de militära förbanden skaattom
civil verksamhet.delta i

Producenternas och distributörernas och2.4.2 ansvar

uppgifter vid störningar
Producenterna och distributörerna elkraft leverantörernaav sva-

fredstid för elförsörjningen. har hela för verksam-i De ansvaretrar
heten kan olika stöd myndigheterna.i situationermen av

Vid de olika leverantörerna för elförsörj-störning atten svarar
blir återställd till leveransstället. det råder brist effektningen Om på

eller försörjningen helt har fallit bort, det leverantörens sakärom
bestämma både vilka kunder ska och vilka reparationeratt som

ska civilrättsligt avtalen mellan leve-prioriteras. ingångnaDesom
och kunderna möjligheterinnebär olika till ochprioriteringrantören

olika fallbortkoppling kunder och del skyldigheteri attav en-
betala skadestånd och finnskomplement till avtalenviten. Som ett
det fall branschvisa överenskommelser leveran-i några t.ex. attom

ska information har inträffat ochstörningartören ge om som om
hur långt avbrott beräknas bli.ett

länge finnsransoneringslagen tillämpning detSå inte i ingaär satt
bestämmelser det möjligt för föreskrivamyndighetgör attsom en
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till kunder. myndighet kanleveranser En vidprioritering vissaav
framföra önskemål sådanlån rioriterinvari störnin om p gg g a gar en .

tillgodoses de gällande avtalen medgerOnskemålen kan avstegom
för sådana liggeri fredstidfrån normalrutinerna. Ansvaret avsteg

el.producenterna och distributörerna av





DelscenarioKapitel

3 och kyla södraStorm i
och SverigeVästra

Vädret3.1
.

Lördagen den november27 aviserar höststormSMHI syd-överen
beräknasSverige. draDen västkustenvästra in tillöver mån-natten

dag. Under söndagen med fleragår SMHI Södravarningar. B0-ut
huslän, Göteborgs-området och delar Dalsland och Västergöt-av
land bli särskilt hårt drabbade. Skagerack ochväntas På Kattegatt
kan det bli orkan.rent av

Måndag den november drar29 ovädret södra ochin övermorgon
Vinden kommerSverige. till början frånvästra sydväst. Tempera-en

vid kusten under°C. Senare dagenär 5 vrider vinden tillturen väst+
och blir ordentligt byig. Luften innehåller mycket salt avsättersom

ledningarsig och ställverk.på flygplats harSäve medelvind13 en
msek vindbyarnapå 28 blåseri det till msek.45upp-

Under eftermiddagen sjunker Göteborg ochi områ-temperaturen
det omkring. också kraftigtDet södra Värmlandsnöar i ochrunt

delar Västergötland. blötsnöDet läggerär sig påstora av tungtsom
träden. den starkaInnan nordvinden fram till dessanårsenare om-
råden har det där blivit mycket kallt och har frusit fastäven snön på
träden.

Konsekvenserna3.2 de drabbadei inomstort

områdena

Måndag första3.2.1 dygnet
första påfrestningarnaDe

ovädretNär måndag drar södra ochin över Sverigevästramorgon
producenterna och distributörernaär el- och rad myndigheterav en

4 15-0206
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händelse-anledningmedkan behövaandraoch avageraorgan som
varningar inteharförberedda. SMHI:sriktigt Deförloppet inte trots

fal-visar sigska blisvårigheterna såmedräknat stora varasomatt
let.

arbeten.till sinahar hunnit sig iyrkesarbetande vägflestaDe ge
fritids-ochdag-Verksamheten i gång ihar börjat.Skolveckan är

efterförsta patienterhar sinasjukvården tagitochHälso-hem. emot
serviceställen haroch andrapostkontor öpp-banker,Butiker,helgen.

styrka ochförmiddagen iundertidigt växernärnat stormen
svikta.börjarelförsörjningen

ledningarnaoch i regionnätetställverkenSaltbelåggningen i
förmiddagen. Flerunderelförsörjningenavbrottorsakar kortare i

Alarmperioder SOSunder kortareblir ström.områdenoch fler utan
samtaltre-fyrafår så mångagångeroch Sverigesödrai västra som

och begäranfelanmälningarmänniskor,från oroliga-frågorvanligt
allalarmplanernaenligtunderrättarSOS-personalenhjälp. somom

hälso- ochräddningstjänsten,polisen,skaolika gripa inpå sätt -
serviceföre-ochindustrierenergiföretagen,va-verken,sjukvården,

meddet inte gårredan från börjanblir såSkadorna attstora atttag.
alltanledning SOSmedåtgärdervidtagång rapporteras.somaven

ochmyndigheternatill deuppgifterna ansvarigaförmedlarAlarm
skahur desjälva bedömer prioritera.serviceföretagentill som

elberoendeandraochindustrinVerksamheten inom grenar av
raffinade-alltframfördirektkänner störningarnanäringslivet av -

processindustrin. dessaoch Förpetrokemiska industrindenrierna,
avbrottenned anläggningarnasläcka innandetgällerföretag att

för bränder ökarriskernamedvetnaAllaskador.orsakar är attom
andraemellertidDriften inomströmavbrott.vid plötsliga ävenstannar

reservkraft för stöd-harfåtal företagEndastanläggningar.slag ettav
tekniskoch utrustningverksamheten.funktioner Datoreri annan

krång-förvaltningochindustri, servicenäringarkontorenpå inom
verksamhe-beslutarprocessindustrierna inteflestalar. De startaatt

elförsörjning.lova normalkandistributörernaförränigenten
kV-ledningledningsstolpar och 40013-tidenVid två överenrasar

dehavererarkraftigaden Senare störreälvGöta i ettstormen. av
Göteborgs-området.ställverken i

inträffat salt-leder deteftermiddagenUnder stormen,som -
till mycketanordningarnade tekniskaoch haveriernabeläggningen i j-

Göteborg,Vid 14-tiden Kungs-elförsörjningen.störningar i ärstora
UddevallaStenungsund,Kungälv, gMölndal, Alingsås,backa, Borås,

totalt omkring 000områden 800med omgivandeoch Lysekil mån-- 4
och eldistributörernaElproducenternaniskor strömlösa. startar-

finns vidautomatiska spolningfelsökning.och Denröjning isom en
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del anläggningarna räcker till.inte börjar ocksåDe manuelltav att
de saltbelagda anläggningarna.rengöra

Stormen och den träden slårpå vidaresnön delartunga ut stora
eldistributionsnätet kV0,4-20 landsbygden. Vidpå 16-tidenav är

tali hushåll,40 000 jordbruk och mindre industri- ochrunt service-
företag utanför Bohuslän,i Dalsland,tätorterna Västergötland och
Halland strömlösa. drabbarStormen också Bergslagen och Skåne
med sammanlagt omkring 100 000 strömlösa elförbrukare.

problemStora trafikeni och televerksamheten

lämnarMånga under eftermiddagen arbeten. flestasina skaDe hem
eller åker till anhöriga för hjälpa dem. Trafiken kaotisk.är Detatt
stockar desig i och åtskilligastörre tätorterna på där trädenvägar
har blåst ned. Fler trafikolyckor normalt inträffar bådeän ochinom
utanför Polisen försökertätorterna. långt detså regleragår ochatt
dirigera trafiken och hjälper också till med klara olyckorna.att upp
Polispersonalen blir hårt ansträngd. Att upprätthålla ordning och
säkerhet blir mycket svårare det mörkt överallt och larmennär är

längre fungerar.inte
Även räddningstjänsten och hälso- och sjukvården får betydligt

följd olyckorna.göra Telefontrafiken drabbasattmer som en av av
Telestationernastörningar. på eller knutpunkterstora större orter

har reservkraftaggregat, fungerar länge det finnsså bränsle.egna som
Vid alla de mindre telestationerna finns det batterier med kapacitet
för mellan och6 12 timmars drift. Batteridrivna också de s.k.är
koncentratorerna, under har telestationerna i störresom ersattsenare

landsbygdenPå ochtätorter. deli mindre uppkommertätorteren
det teletrafikenstörningar i redan under eftermiddagen. Mobiltelefon-

och minicalltjänsten helt utslagna de flestasystemet är i områden
drabbas elavbrottet. närhetenI FMTV-masterna ochsom av av an-

dra telekomplex kan det emellertid hända mobiltelefonernaatt
fungerar.

Järnvägstrafiken ligger helt Banverkets personal börjarnere. att
försöka bort saltet ledningarnapå utefter linjerna Göteborg-
Alingsâs och Göteborg-Trollhättan. Banorna ocksåmåste befrias från
träden blockerar. Elsystemen Västkustbananpå och Bohusbanansom

skadadesvårt ochär reparationerna kommer flera dygn. Signal-att ta
fungerar till början. Alla sträckor harsystemen emellertid inteen

reservkraftsystem och del anläggningar går batteriernanär inteen ur
längre har den kapacitet fordras.som

Trafiken Landuetterspå flygplats har reservkraft för 70 % sittav
normala behov. finnsDet till belysningenström på ochstart-
landningsbanorna och de flestai byggnaderna. Många kommer även

den häri situationen behöva flyga till eller från Göteborgatt och
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tillberoruppstårlyfter. störningareller Delandarplanflera som
däremotharflygplats HisingenpåSävedelen påstörsta stormen.

flygverksamhet ligger Däremotciviloch allreservkraftingen nere.
helikopterdivisionenvidflygverksamheten 12.militäradenfungerar

baser på Säve.båda har sinahelikopterverksamhet,polisensoch som

radionochdetaljhandelnSjukhusen,

problem. Förut-eftermiddagenunderredanfårsjukhusAlla stora
för-redan ligger innehand patienterförsättningarna somatt ta om

reservkraft,formhar någonAkutsjukhusenhand.eftersämras av
allmänhet ingaPrimärvården har ikapaciteten varierar. reserv-men

detverksamheten. Detneddra görhandefteroch fårkraftaggregat
vårdcentra-tillsökermänniskor sighandallt svårare somatt ta om

vid mångamycketskäl ävenblirProblemenlerna. storasammaav
handikappade.ochäldremedsjukhem

livsmedelshandeln för-ochbehöverMänniskor matvarormer
harbutikernaDeverksamheten störreström.hållasöker gångi utan

fyra-fem Dettimmar.kassaapparaternadrivakunnaförbatterier att
Verksamhetenlokalerna.kalltblioch börjar imörktemellertidär

ochdetkundernaförtidlångoch detgår att var entrögt tar
bensin-upptäckertankabehöverbilisterbehöver. De attsom

någotdet gåroch intefungerarinte attstationernas attpumpar
bränsle.

medsänderTV-kanalernaolikaoch delokalradionRiksradion,
bland-eftermiddagmåndaghelareservkraft. Det ärhjälp sin enav

myndighetsmeddelanden. Reportrarnaochnyheter,ning reportageav
följerfältet.händer Depåvadåtergeintervjuersöker utesomgenom

ochledningscentralernabl.a. utövarverksamhet imyndigheternas
innehåller både motsä-Rapporteringendempå agerar.sompressen

dememellertid baraInformationen nåröverdrifter.ochgelser som
med batteriapparater.utrustadeellerreservkrafttill ärtillgånghar

förbilradionanvändade kanflerallthand kommerEfter attatt
information.ochsändningarnalyssna på

distributörernaochProducentema av

kommerställverkochledningaroch rengöringenReparationerna av
för be-elområdets organisationeftermiddagen. Västraundergångi

distributörersamtligauppgifter frånfårredskap storstörningarmot
iochoch de reparationsresurserhjälpbehovläge, even-var ensomom

underlag organisa-uppgifterMed dessa gkantuellt gersomavvara.
disponera. Västravad gårtill samtligabeskedtionen attsom

delta med heli-skamyndighetermilitäraocksåelområdet begär att
Vattenfall sänderelområdet ochbandvagnar.och Västrakoptrar
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eftermiddagen flera beskrivningarunder till massmedierna. Deut
informerar också länsstyrelserna Vattenfall har bil-i Sverige.västra
dat katastrofgrupp, ordnar presskonferens.en som en

Vid 19-tiden får Uddevalla-, Alingsås- och Boråsområdena till-
baka strömmen.

sjunkerTemperaturen
s

människor Göteborg, Kungsbacka, Mölndal,g Mer 800 000 iän
Kungälv, Stenungsund och Lysekil med omgivandeLerum, områ-i

den sedan Orsakerna saltbeläggning,6-9 timmar.är ström ärutans
i islast och haverier och besvärliga väder-i region- Destamnäten.
; förhållandena försvårar felsökningen och Producen-reparationerna.

och distributörer kan samtligainte någotännu säga närter om om-
råden kan tillbaka strömmen.

Stormfällningen har förbrukareomkring lands-gjort 40 000 påatt
bygden delar Bohuslän, Dalsland, Västergötland ochi övriga av
Halland huvudsakligen hushåll och jordbruk strömlösa sedanärl - -

gäller också drygt elanvändare Bergslagen4-6 timmar. Det 15 000 is
och tal förbrukare Skåne. Huvuddelen dessai 60 000 irunt av sam-
manlagt lite elanvändare kan räkna med100 000 inteän strömmer
förrän tidigast torsdag kväll.

redan kyligt de flesta husen de områden elavbrottetDet i iär1 som
har drabbat. Temperaturfallet och den starka vinden bidrar till att
byggnaderna blir ordentligt utkylda. de har tillgång tillBara som
reservkraft dieselaggregat eller batterier kan åstadkomma dräg-- -
liga förhållanden eller hjälpligt fortsätta verksamheten. gällerDet
också har vedkamin, fotogen- eller gasolvärmaremånga ellersom
stadsgas.

har under kvällen blivit allt kallare. SaltbeläggningenDet på
isolationsdetaljerna ställverken och ledningarna kan längrei på inte
spolas bort. blir nödvändigt med handputsning ochDet andra tids-
krävande åtgärder. kommuner hjälpernågra räddningstjänstensI
personal till. Allt talar för det flestade håll kommer dröjapåatt att
länge problemeninnan är över.

Länsstyrelsernas och kommunernas ledningsgrupper

Länsstyrelserna södra och har under eftermiddageni Sverigevästra
l kallat personal för stabsarbete.in Länsstyrelsernasitt sinser som

uppgift följa utvecklingen och bidral i till de kommu-att stort att att
l och andra behöver olika slag för samhälletattner som resurser avl ska kollapsa fårinte detta. Personalen länsstyrelsernas staber för-i

söker under eftermiddagen och kvällen kontakter medgenom pro-
ducenter och distributörer statliga myndigheter, kommunerav
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översiktlig bildberördaandraoch på något ärsätt att en avsom
har drabbatsvilka områdenuppgifterfinnsläget. Det som avom
alla konsekven-bildbetydligtavbrottet svårareär att en avmen

serna.
lednings- eller katastrof-harflesta kommunerna gång sinaiDe satt

kom-Länsstyrelsernabenämningarna varierar. attansergrupper -
hardensamarbetspartnernden naturliga i situationär sommunen

slags lednings-har bildatkommuner någoninteuppstått. De som
det.länsstyrelserna göraattuppmanas avgrupp

reservkraftharde allra flesta kommunernaproblem inteEtt är att
rädd-placerar ledningsorganisationkommunkontor. Flera isinsinai

Andra ordnarbrandstationen.ledningscentral iningstjänstens pro-
kommun-och sambandhjälpmedel för belysning,visoriska ivärme

länsstyrelserledningsplats för deblirAlarm intekontoret. SOS som
har reservaggregat.

radiointervjuRäddningsverkets generaldirektör isäger atten
befälför brandmän och skallberedskap tillräddningstjänstens är att

inträffar personalenvid de olyckorkunna insatsergöra attmensom
samhällethinna meddet behövs bör kunna måsteäven annat somom

materialelavbrottet. All denverkningarnaför lindragöra att somav
kommunerdisponerascivilförsvarsförråden kanfinns givetvisi av

myndigheter.och statliga

krisgruppRegeringens

efter samråd med flera deMåndag kväll tillsätter statsministern av
följa utvecklingen och tillskastatsråden krisgrupp,övriga sesomen

för snabba beslut ochfinns beredskapdet hos regeringenatt en
samhällets åtgärder lig-för ledninginformationsinsatser. Ansvaret av

myndigheternaregionala och lokalaemellertid kvar depå samtger
Kraftnätdistribuerar el. Svenskaföretag producerar ochdepå som

NäringsdepartementetVattenfall under dagen informeratoch har om
Försvarsdepartemen-Räddningsverket har underrättatsituationen.

får krisgruppenläget räddningstjänsten.inom Nu äventet enom
redogörelse för förhållandena.

kontakt med fleraunder kvällen ocksåkrisgruppRegeringens tar
får detAlla de uppgifterlänsstyrelserna. svårtgörsom gruppenav

människorna Vilkaöverblick läget. områ-Huratt reageraraven
finns detkaotisk. härsäkra verkarden Det iSituationenär vara

statligaför planering konkretatillräckligt underlagskedet inte av
hjälpinsatser.

Försvarsmaktens resurser

framhåller för länsstyrelsernakrisgrupp regeringenRegeringens att
personal ochhinder för militär utrustningnågotinte utnytt-attser
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länsstyrelserna har redan diskuteratjas. Två medsituationenav
Militärbefälhavaren. Västkustens Marinkommando har läns-sagt att
styrelserna kan disponera följande för ställa till hälso-attresurser
och förfogande:sjukvårdens

rörliga förbandsplatstroppar för akutsjukvårdTvå och sjuktrans-Cl
porter;

sjukvårdstält med150 uppvärmning;Cl

Varmluftsalggregat förmed elverk m2uppvärmning 1 600CI caav
bostads- förrådsyta;er

tältutrustningar, rörligt kök med kraftCa 450 och 80El egen ca
vedeldade kokspisar;

radiostationer;Nära 300El
Tält för otal samlingsplatser med Rödatju Kors-personalettEl som

hjäFörstager pen;
Engångslatriner;CI

och lätta terränggående fordon,Tunga bärgningsresurserEl samt
och lätta helikoptrar.tunga

värnpliktiga ligger förDrygt 200 grundutbildning. finnsinne Det
också lite yrkesofficerare området.200 harinomän Hemvärnetmer
kontrakt med mellan och kan delta.100 200 Ytterligareman som

lika hemvärnsmän medverkar sannolikt efterminst många frivilligt
åtagande, framgår det Marinkommandots uppgifter.av

försvarsområdenAndra närheten det strömlösai områdetav -
Skövde och Halmstad harBorås, liknande bidrat.ex. attresurser-

med. Drivmedelsgrupper vid och kan medI 15, I P 416, T 2 sina
hjälpa bilisterna fylla vid de bensinstationer harattpumpar som

bränsle.

Tisdag andra3.2.2 dygnet
Vädret

Under tisdagen drar ovädret bort. klarnar ochDetnatten mot upp
faller ytterligare. Under dygnet följer det mel-ärtemperaturen som

lan och grader kallt. bedömer5 15 kylan ochSMHI den friskaatt
vinden ska hålla i sig.

påfrestningarNya

elområdets begäranVästra hjälp med militära helikoptrar lederom
under tisdagens till helikopterdivisionen deltar12. medattmorgon

helikoptrartvå lyfter stolpar och ledningar svårtill-påtunga som
gängliga ställen.
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hjälp medhar detförmiddag får de distributörer svårtTisdag som
elområdet.från andra delar För rengöringinom västrareparatörer

emellertidbehövs detochoch på region-reparationer stamnätet stora
harden personal arbetatskeAvlösningar måste som meravresurser.

hjälp tilldygn. gåroavbruteteller mindre Begärani snart ett om
ochlandet. Ytterligareelområden utrustningi reparatörerövriga

drabbade områden.onsdagen till dedet under Detkommer på sättet
Vattenfalls andraochreparationsenheterfråga hela störreär urom

Norrlandfrånkraftföretags Resursernaorganisation. övre transpor-
onsdagenskadeområdet. UnderHercules-plan tillmed militärateras
har rycktvapenfria tjänstepliktiga justanländer också somen grupp

förutbildade till linjemontörerrepetitionsutbildning.till Dessain är
börja deltaoch kan omedelbartkraftföretagens krigsorganisation i

reparationsarbetena.
hurhar olikaLänsstyrelserna meningarSverigei västra om repa-

områden. Diskussionernamellan olikaska fördelasrationsresurserna
föränd-resulterarför elområdet någrainte imed ledningen Västra

arbetena. Elleverantörernasplaneringen strävan ärringar i attav
kan hjälpa flestsnabbaståtgärder de skadorförst vidta mot som

nödvändigt be-det förElomrädetabonnenter. övrigt inte attanser
landet. enligtfrån andra delarhjälp Det gårytterligaregära av

landshövdingar-Enelleverantörerna ininte sättaatt resurser. avmer
och Näringsdeparte-Försvarsdepartementetmedkontakttarna

föreslåroch ingri-för beskriva regeringensituationen attmentet att
samhället får tillbakaåtgärdernaför ström-gör attatt styra somper

men.
för13-tiden företrädare Svenskakallar vidkrisgruppRegeringens

Elberedskap tilloch SvenskVattenfall, ABKraftnät, NUTEK över-en
intervju i TV 2läggning. iFörsvarsministern säger attensenare

alla medska hjälpa tillFörsvarsmakten sinapågivetvis sätt resurser
fårhjälpa alla detoch förskyndaför på reparationerna attatt som

emellertid planerhargrund elavbrottet. ingaRegeringensvårt på av
samladeanvändningen deoch reparations-inpå styraatt av

bedömning hurunderlag förfinns ingetDet resur-avresurserna.
heller rättsligaharfördelas och någraskulle interegeringenserna

sådant beslut.för fattabefogenheter att ett
myndig-eftermiddagen kritiserabörjar underMassmedierna att

bl.a. Ekoåtgärderföretag för samhällets Dagensheter och att som-
förpresskonferensordnaruttrycker det Regeringenär attensega.- jstatsmakternaoch vadansvarsförhållandenaförklara hur är avser

göra.att
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kommunHändelseförloppet i Vara3.3

dygnetförstaMåndag3.3.1

drabbar elavbrottetdrygthar 000 invånarekommun 17I Vara som --
led-nedTräd fallercentralorten.utanförområden överenstaka som

måndag efter-underelförsörjningensmåningomsåningarna gör att
landsbygden kommunen.delar Detimiddag upphör inom stora av

har djur.jordbrukareför deprobleminnebär med gång stora somen
köttdjur, 000mjölkkor, 283 000bl.a. omkringfinns 2 000Det

slaktkycklingarochhöns 230 OOO200 000slaktsvin, 0005 suggor,
kommunen.i

formharjordbruken kommun någoni Varaknappt °o10Bara av
fjäderfänadöranläggningarnaflera dereservkraft. På storaavav
finnselförsörjningen.avbrotthalvtimmes Detiefter bara någon var-

fallende flestaklarareller sig iventilation Svinenken värme, vatten.
detkylan och bristendem påflera Föri timmar. är storavatten pro-

bliemellertidsvårigheternabörjartill tisdagenblemet. Natten att
Varaslätten.svinstallarakuta påmångai

Industrin stannar

TakpannefabrikBendersdemcementvarufabriker ärTre en av --
blir långva-elavbrottethalvtimmeha beskedbehöver inom omen

maski-bruketharFabrikerna på sigtvå timmar ösarigt. att ut ur
säkradetför alla företagenstelnar. Ledningendetinnan tartrenerna

chansaravbryta tillverkningen. Deoch beslutarföre det osäkra att
tiddenunder hela gårliggertillverkningensedan inte somutan nere

delardeAndra industriertillbaka. ivaraktigtinnan ärströmmen av
med verksam-upphöraocksåkommunen tvingasär strömutansom

industriföretagochmellan ifinns sammanlagt 300 400heten. Det
stilleståndetgrund iSkador produktionen påkommunen. i pro-av

lackerartillverkar ochhos industriduktionen uppstår somen
ytbehandlingsindustri.och hoskökssnickerier en

drabbasmed invånarecentralorten 4 000Själva Vara nära --
vadOsäkerhetenelavbrottet.direktframgått inte somomavsom

emellertiddess helhet Kommun-hända för kommunenska i är stor.
eldistributionsföre-kontakt medvid 14-tidenunderdirektören tar

Skadornamycket besvärlig. påbeskriver situationentagen, somsom
enligt distributörernaoch det inteledningarna går sägaär attstora

Telestationernaharalla kommunentid det igen.hur lång iinnantar
från demöjligt områ-och detbatterier ringapågår ännuär utomatt

vilka ställenkäntfallit ledningarna.träd har Det inteden där äröver
teleförbindelser.fortfarande harsom

bildeftermiddagenunderledning försökerKommunens att en



Första-andra dygnet42

vad hänt överblickar ochinte situationen avvaktarav som men av
det skälet med vidta åtgärder. delar den kommunalaFör någraatt av
förvaltningen det emellertid nödvändigt börjaär gäl-Detatt agera.
ler framför allt hemtjänsten, bedömer den under kvällenattsom

mobilisera allamåste försina hjälpa äldre och handi-attresurser
kappade klara och Förhoppningenvärme, äratt ström-mat vatten. att

ska komma tillbaka under Verksamheten präglasmen natten. av
Arbetetimprovisation. till början trevande.är

Tisdag andra dygnet3.3.2

Tisdag har vinden och det har slutatavtagit Detsnöa. ärmorgon
emellertid mycket kallare tidigare. ochRöjningän reparationer på
ledningarna har helapågått Flera distributörerna har till-natten. av

till s.k. stödstyrkorgång och kan lantbrukarnamångaäven om av-
har problemingår lösa fördubblai deattsom stort settegna nor--

mala Resultatenreparationsgrupperna. det begränsade.är trots
Änbörjar bliReparatörerna Arbetet allt långsammare.gårtrötta. så

länge har bara hushåll kommunennågra fått tillbakai strömmen.
Samtidigt har andra blivit underutan natten.

Problemen börjar under förmiddagen flera de-sig iatt torna upp
lar kommunen. far illa kylan.Många hari möjligheterDeav som
flyttar till anhöriga eller har braskamin eller vedeldadgrannar som

Flera de anställda kommunkontoret borpå de delaripanna. av av
kommunen berättar förDe kom-är påström.utansom morgonen
munalrådet och kommundirektören situationen hållpå många iatt
kommunen kommer bli mycket besvärlig. Hemtjänstens anställdaatt

andra för följdernasig elavbrottet. trygghets-än Attoroar mer av
larmen fungerar ochinte det längreinte tillgår ochringaatt attnu
från del de drabbade områdena det biståsvårare demgören av att

behöver hjälp.som

krisgruppKommunens

Kommunalrådet beslutar under eftermiddagen kalla ihopatt en
ledningsgrupp kallad krisgruppen består kommun-som av- -
styrelsens arbetsutskott, kommundirektören och cheferna för de olika
kommunala förvaltningarna. träffas förstaKrisgruppen klgången

Förvaltningscheferna17.00. redogör vid detta första sammanträde
för läget verksamhetsområden.inom sina

Socialchefen framhåller bostadshusenmånga lands-rått påatt av
bygden har braskamin eller helt vedeldade. bor därDe kanär som

Äldrehjälpligt hålla människor tål emellertidtemperaturen uppe.
kyla Bland de utvecklingsstördasämre än bor iyngre. som grupp-
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händelseförloppet framkallarutanför centralorten harbostäder stor
Ålderdomshemmen socialchefenenligtlandsbygden kommerpåoro.

bor där evakueras.och dekunna klara måsteinte värmenatt som
harhjälp anhöriga ochkunnakommerMånga att grannar somav

flesta behöver emelleridhus. några tim-Vedeldning inomi sina De
byggnader centralorten.flyttas till lämpliga iinmar

hans områdeRäddningschefen berättar situationen inomatt un-
besvärlig. Träd, tak, skyltarmycketder dygnet hargått varitsom

orsakat skador. Flerablåst ned har svåraoch tra-storaannat som
mindreinträffat ochfikolyckor har riksväg i20 på någrapå E vägar

hela tiden haft fulltRäddningstjänsten harkommunen. göraattupp
Ävenolycksplatserna.kunnat rycka tillalltid medoch inte gång uten

behövts.haft hinna detambulansen hari Vara svårt göraatt som
komma till läkare eller sjukhus.skadade har fåttFlera påvänta att

ambulanser ochmöjligheterna föraAlarm undersökerSOS överatt
fårtill bl.a. kommun.personal från delen länet TaxiVaraöstra av

för del sjuktransporterna.stor avsvara en

Ont vattenom

bliför krisgruppen det kanVa-chefen föredragningi sinsäger att
reningsverkennödvändigt låta avloppssvattnet i några rinnaatt av

problemblirbräddavloppet. ipåBristen ettvattenorenatut genom
finnskommunen, där detflera mindre någoninteitätorter reserv-

ocksåbl.a. uattenverketkraft vattenverken. gäller Leuene,Det ii som
Reservkraftaggregatencentralorten medförser del vatten.storen av

lagrasbensindrivna. fårvattenverken någrade Det inteövrigai är
hur länge de kanmängder drivmedel och frågan ärstörre attutan

föromkring literfår påfyllning. behövskommunen 50 i timmenDet
alla tillsammans.reservaggregaten

slagsva-chefen sannolikt nödvändigt medblir enligt någonDet
det kommunala alla Företagetiransonering tätorterna.vattnetav

enskilda gårdarhelt och hållet.kanTvättman Mångastänga som
hellerhar eller handdrivna kanvarken inteström vatten.pumpar

utanförTankar med kommer placeras platserpå någravatten att ut
sjunker ytterli-centralorten. Problem kan uppstå temperaturenom

behållarna fryser.och ivattnetgare
hemma från skolornaSkolchefen låta elevernaatt stannaavser

skolpersonal kom-under de dagarna. ochLärarenärmaste annan
uppgifter kommunala verk-kunna användas för andra deniattmer

stängda.samheten under tiden skolorna ärsom
de redovisade åtgärderna.har invändaKrisgruppen inget att mot

Skaraborgefter kontakt med Radio ochöverläggningenGruppen tar
fort-förklarar kommerNärradion Båda de givetvisVara.i attatt

informationförmedla till kommunen. Krisgruppeninvånarna isätta
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Ärosäker vad den därutöver börpå med. det nödvändigtär i ituta
skaffa ved dem behöveråt det finnasKommeratt attsom matvarm

och dryck till dem själva klarar mathållninginte sin Hur gårsom
det för de sjuka Måste centralorteni ransoneras Kommervattnet
det orenade avloppsvattnet förstörarinner någraut attsom
vattentäkter

dörDjuren

Under kvällen kommer bekymrade jordbrukaretvå till kommun-
kontoret. berättar för krisgruppenDe de flesta deras djur haratt av
dött. har deNågra avliva.varit döda djuren fort-De ärtvungna att
farande kvar ladugårdar och stallar.i de skaFrågan föras.är vart
Jordbrukarna har kontakt med andra djurhållarevarit i och med
slakterier Skara fått besked.i hellerinte några chefenInte förmen
miljö- och hälsoskyddsavdelningen har med lösninggång någonen

problemet.på uppdrar honomKrisgruppen åt så möj-att snart som
ligt komma med förslag.ett

samtidigtKrisgruppen uppdragi miljöskyddsinspek-åt tvåger av
kommunen undersökai hur läget blandtörerna jordbrukarnaäratt

kommunen. beskrivningari De får bekräftarsom attgruppen senare
flera gårdar med djurbesättningar har problem.svåra deBarastora
gårdar har reservel kan tillräckligt med och fodervattensom egen
till djuren och har möjligheter mjölka. jordbrukareMånga medatt
mjölkkor den desig situationen bestämmanärmar måste denär om
ska avliva djuren eller Allt hängerinte. kan kommapå när strömmen
tillbaka. får besked frånKrisgruppen eldistributörerna de med deatt

finns kan forcerainte reparationerna.resurser som
har framgåttDet uppgifter riksradioni ochreparatörerattav

materiel har till de strömlösa områdena.sänts vidKrisgruppen tar
20-tiden kontakt med Länsstyrelsen för höra beslutaratt vem som

hur och material ska fördelas. Länsstyrelsenreparatörerom svarar
den håller på hursig in isätta reparationerna organiseradeäratt att

och vilka områden Länsstyrelsenprioriteras. ska bl.a. under-som
söka det tillföragår ytterligare från olika håll iattom resurser sam-
hället det elområdet har begärtVästra frånutöver militärasom-
myndigheter och återkomma till kommunen.attavser-

blandOro många äldre

Tisdagskvällen anställda kommunengår. De framföri allt social--
personal-tjänstens efter det besvärliga första dygnet.är trötta Hem-
har börjat sökatjänsten alla äldre och handikappade påuteupp

landsbygden och de mindrei s.k.Den Posom-gruppentätorterna. - jstödgrupp företrädare för socialtjänsten, kyrkan,sammansatten av



dygnen 45Tredje-femte

läggerkommunenräddningstjänsten iochprimärvårdenskolan, -
handi-gamla ochframför alltoch lugnahjälpaarbetemycket påned

handfår efteroch25-tal deltagarebestårkappade. Gruppen ettav
allttiden går göra.attmersom

elleranhörigahandkvällenunderhar tagitsäldreMånga om av
sjuk-flyttas tillochoroligaemellertid mycketdelEn ärgrannar.

behovakutFlera äldre icentralorten.vårdcentralen äroch ihemmet
med ambu-Lidköpingbassjukhusettill ivård och transporterasav

lans eller taxi.
Åtskilliga lägetdet härmed ved har inteeldakan ihusägare som

vidbeslutardygn. över-bränsle för Krisgruppennågraän enmer
vedförrådordna med på någraklbörjar 22.00läggning attsom

bränsle.hämtamänniskor kandärcentralortenutanförplatser
tiden ska kunnahelaför kommunenräcker längreinteBensinen att

nödvändigtblirvattenverken.reservkraften vid Detköra är att ran-
andraoch flera Tvättmancentralorten tätorter.i pro-vattnetsonera

tillhelt kommerkommunen stänga vattnetattatt avtesterar mot
företaget.

Magsjuka

vattendragen.har Detiavloppsvatten runnithel delEn utorenat
20-tal människor ifått hörakrisgruppen, ettatt en avsomoroar

miljöskydds-magsjuka. Gruppenhar svårtätorterna en avger
hälsoskyddet,föreskrifter förutarbetauppdraginspektörerna i att

hosför sjukdomarriskernaminskamöjligtdetska göra attsom
miljö-åtgärden enligtviktigasteoch djur.människorbåde Den är

tillanvändade skakokar detallaskyddsinspektören vattenatt som
tillinformationsbladdelakommeroch matlagning.dryck Han utatt

detta.upplyserRadio Skaraborgtillhushållen och att omse

tredje-femte dygnenOnsdag-söndag3.3.3

harfrån delar kommunenmänniskor de inte strömMånga somav
skaffaförcentralortendagarna tilldeunder insig närmaste atttar
förtill kommunkontoretkommerförnödenheter. del dessaEn attav

medförstärker någraläget. receptionenbesked Krisgruppenom
be-och närradionLokalradioninformation.kantjänstemän gesom

förmedlar infor-ochkommunenfortlöpandeskriver situationen i
informa-trycker ocksåtill invånarna. Kommunenmation ettupp

talarställen. Bladetoch andrabutikerdelas påtionsblad iutsom
kommer till-osäkertfortfarandebl.a. det när strömmenärattom

skyd-vattenbehållare, hur kommunens invånaredet finnsbaka, var
frågorvända medde kanoch sig sinadar sig vatten vartmot orenat
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eller problem. lokala tidningarnaDe Västergötland innehålleri en
hel del råd kan hamånga glädjesom av.

blir efter handDet svårare till djurenännu på går-att vatten
darna. Fortfarande åtskilliga jordbrukare vad deinte ska göravet
med dödade djuren. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen attmenar
kropparna ned. och fårmåste självVar handgrävas sinataen om
djur. det grund tjälenOm på möjligtinte ned dem,är grävaattav
ska de läggas högar och täckasi Avståndet till vattentäktenöver.

fallmåste i så minst kommunen200 Om harmeter.vara vatten-en
täkt närheten får avståndeti understigainte 0001 Krisgruppenmeter.
kommer skicka personal informerar jordbrukarna.att ut som

tillbakaStrömmen

ledningsnätet fortgårReparationerna på med de stårresurser som
till förfogande. Länsstyrelsen har informerat kommunen detattom

framinte går personal. mycketReparatörerna äratt tröttamer
arbetar vidare. elanvändare kommunMånga fåri Vara undermen

onsdagskvällen tillbaka dröjer emellertid tillDet torsdagströmmen.
kväll alla inkoppladeinnan igen.är

Även under torsdagen ligger det hel del träd kvar över vägarna.en
frånDet går alla områdeninte ringa landsbygdenännu kommu-iatt

Sedan ovädret började och elavbrottet inträffade har parti-nen.
handeln Göteborg haft kommai medsvårt sina harDetatt ut varor.
drabbat butikerna börjari Vara, livsmedeläven ontsom om av
olika slag. Färskvarorna slut redan första dagen. tillBatteriertog
ficklampor och radioapparater finns heller köpa.inte att

bensinstationer helaDe tiden har haft till sina fårsom pumpar
påfyllning.inte någon innebär kommunenDet behöveratt som-

liter bensinminst dag bara200 till hemtjänsten skaffamåsteper -
drivmedel på kontaktKrisgruppen medsätt. Länsstyrel-annat tar

efter några ordnartimmar det torsdag kvällså skasen, som att
komma tankbil med bensin,m3 kommunen10 får dispo-en ca som
nera.

Ekonomisk ersättning

kommunenFör många i elavbrottet dygn.två-tre Under denvarar
tiden de belysning, tele, färskaär livsmedel ochvärme,utan vatten,
bensin. har batteriradioDe inte eller får slut batteriernapåsom som
har också haft informationsvårt läget. industrifö-Mångaatt om

och andra arbetsställen har hållatvingats harDe interetag stängt.
kunnat producera den omfattningi planerad. Avbrottenvaritsom
har fått konsekvenser för företagde de underleverantö-även ärsom

till.rer
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särskilt för alla äldrebesvärligtkommun har varitLivet i Vara -
fåttFlera livsmedelsbutiker harjordbrukare har djur.och för de som

oförsäkrat. Andrafrysvaror förstörda.kyl- och Detsina mesta var
bra. beror bl.a.förhållandevissvårigheterna klarathar Detsigtrots

har dethela har haftcentralorten tiden Kommunenpå ström.att av
haftverksamhet och bl.a.delarskälet kunnat driva sinstora av -

behövt hjälp olika slag.ordna för dem Attmöjligheter att som av
därdrabbat landsbygden och de mindreelavbrotten tätorterna -

bidragit tillmöjligheter elda med ved harhar svårig-många attatt -
hartillfredsställandeheterna kunnat hanteras Mångapå sätt.ett

förluster verksamhet,ekonomiskaemellertid intei singjort stora
hur dessajordbrukarna kommunen.de 300-400 i Fråganminst är -

de kostnaderfått frysskador hus ska bestridaallaoch i sinasom -
det frågaär om.som

StenungsundsHändelseförloppet i3.4

kommun

dygnetMåndag första3.4.1

har drygtStenungsund kustkommun, 19 000 invånare.är somen
och drab-med knappt ligger vid havetCentralorten 10 000 invånare

drarunder måndagbas med ingång övernär stormen morgonen
faller ned. farligt förland. Tak blåser och skyltar männis-Det ärav

ställen hållakor Personbilar har svårt sigvistas på utsatta attatt ute.
under förmiddagen för all trafik. FleraTjörnbronpå stängsvägen. av

olyckor med skador människor inträffar olika platsersvåra på på i
kommunen.

Processindustrin drabbas med gången

processindustrierna Stenungsund- Borealis Petrokemi AB,De istora
HydroplastBorealis Polyeten Akzo BerolAB, Neste Oxo AB, AB,

och reservkraft, den räcker huvudsakharGas iAB Aga AB men-
bara till det arbete fordras för personalen ska kunna avbrytaattsom
driften. besked från elproducenterna och eldis-Det svårtär att
tributörerna. Mycket tyder emellertid det kommer dröjapå att att

tillbaka. de bestämmerAlla industriernainnan strömmen är stora
det skälet redan under förmiddagen för avbryta verksam-sig attav

heten. kommer tre-fyra dagar produktionenDet igen.att ta att starta
dröjer företagen full kapacitet och uppehålletDet innan iär uppe

orsakar miljonkostnader. Skadorna skulle emellertid bli mycket stora
skede omedelbartdet blev nödvändigtiäven ett att stoppaom senare
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verksamheten. grund ovädret för människorDet på svårtär attav
Teleförbindelsernautomhus. företagen fungerar iblandvistas inom

heller den avveckling sker därförinte. Inte går utansom nu pro-
blem.

utförligare redogörelse för förhållandena processindustrinEn inom
Stenungsund följer börjar sidi i avsnittet på 55.som

ledningsgruppKommunens

Efter korta avbrott elförsörjningen redan under de förstanågra i
hela kommunen vid 14-tiden hartimmarna Deär ström.utan som

batteriradio får och lokalradion skadornariks- påveta attgenom
elnätet kan komma bli de drabbatnågonsin Sverige.värstaatt som
Reparationsarbetena har börjat, det klart hur lång tidinteärmen
det kommer tillbaka Människor fårinnan igen.strömmen äratt ta
bereda påfrestningar, framgår det meddelandenasig på istora av
lokalradion.

ledning KommunkontoretKommunens inser något måste göras.att
naturlig plats för ledningen kommunens åtgärder harär en av men

reservkraft. kommunalrådet kl kallar ihopinte någon När 16.00 en
ledningsgrupp består kommunstyrelsens arbetsutskott, kansli-som av
chefen och flera förvaltningschefer det mörkt och börjarär nästan
bli kallt huset. Ventilationen fungerar vidarei inteinte. Det går att

och heller mobiltelefon. Räddningschefen harringa inte utnyttjaatt
med radioutrustningar, ledningsgruppen kantagit sig några som

föranvända andra med motsvarande bl.a. poli-nå utrustningatt -
Alarm, hälso- sjukvården Länsstyrelsen.och ochSOS Via SOSsen,

Alarm kan kommunen komma telenätet.också det allmännapåut
Radioutrustningen kan användas länge batterierna basstationenså i

Svanesund fungerar.i
förvirringråder och för tillfället framDet går intestor att mera

information läget den Elverket redan och deni haränstortom som
riks- och lokalradion förmedlar.som

äldre behöver hjälpMånga

ledningsgrupp bestämmer för förstKommunens medsig ituatt ta
förproblemen de äldre och handikappade kommunen. Socialchefeni

kommunen ska försöka samla möjligtså många påattanser som
Tallåsen sjukhem med servicebostäder ligger centralorten.iett som-
Tallåsen har reservelaggregat och det fungerar ochgör värmenett att

det lagagåratt att mat.
Tallåsen räcker emellertid till alla harUtrymmena på inte som

hemsjukvård kommunen. Enligt socialchefen gäller det klarai att ut
vilka bostäder och andra byggnader kommuneni deti går attsom
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dessablir nödvändigtvedpannor.och påbraskaminer Detelda i att
äldrebehöverför andra Mångabereda platsställen värme.även som

Stadsbyggnadskontoretanhöriga.hjälpbehövakommer sinaatt av
ordna antalmöjligtundersöka detuppgiftfår i är ettattatt om

kommunen.olika platser ipåvärmestugor

Ransonering vattnetav

frånordnaStadsbyggnadschefen berättar det gått strömattatt
frånföroljekraftverk tillVattenfalls råvatten sjönpumpstationen

distributions-vattenverket ochdriver ocksåHällungen. Strömmen
emellertidVattenfalls område.ligger Detinom ärpumparna som

fortsätta och lednings-kunnadetta kommerosäkert hur länge att
skabeslutar iatt vattnet ransoneras genomreservoarernagruppen

Stadsbyggnadschefen ska under-tidsbegränsas.påsläppen i nätetatt
lämpligabehållare medplacera påsöka det går vattenatt utom

kommunen.ställen i
Även brädda vid fleraproblem. kommeravloppet blir Det attett

byggnaderEnstakatill och saltsjön. ris-åarnapumpstationernaav
miljöskyddschefenkällare. Enligtavloppsvattenkerar i sinainatt

människordet här sammanhangetdet verkliga problemet iär att
använda vattentoaletter.kommer kunnabor kvar sinainte attsom

hur de ska lösa det proble-hjälpa till klaraKommunen måste att ut
met.

behov informationStort av

allmänhetensinformation både frånmycket behovDet är ett stort av
helaAlla haroch från massmediernas sida. svårt situatio-att greppa

fårkommunen,Ledningsgruppen inågra tjänstemänutser somnen.
informationen. före-med den utåtriktadetill uppgift arbeta Deatt
informationsställen skaoch desshemskyddsorganisationenslår att

infogruppen kontaktdet här bildadeanvändas. påDen sättet tar
StenungsundFyrstad, har reservkraft. Närradionmed Radio isom

bereddRadio Fyrstadförfogar elaggregat.inte några äröver egna
alla harförmedla information kommunen. nåDet gåråt attatt som

för lyssna sändningarna.använder bilradionbatteriradio eller påatt
använda högtalarbilar ochvill vidareInformationsgruppen sätta upp

informationsställen ochfakta och hemskyddetsplakat med itips på
kommunhuset.

under kväl-företagens informationschefer harpetrokemiskaDe
uppgifter till anställda, kunderfullt med spridalen ägare,attupp

förekommer mycket kontakterkommunala myndigheter.och Det
denföretagen frågor. Vad skermellan de olika dessai inomäven

elrbrottet anställdas arbetenverksamheten påverkar deHuregna

15-02065
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med säkerheten produktionen Problemet förVad händer indu-i
mångfaldigakunna de dessa ochpåstrin är att texter som ger svar

från reservkraftenandra frågor. Ledningarna anpassade tillinteär
verksamheten.behoven den administrativai

fortfarande kraftigt.måndag kväll blåser det mycket harSent Nu
också börjat sjunker. mellan ochdet Temperaturen Det 15snöa. är

Påfrestningarna förgrader kallt ökar människor under20 ute. som
bostäder.försöker hålla äldrei sina Månganatten temperaturen uppe

oroliga. Flera behov vård och tillblir läns-iär transporterasav
jUddevalla. Vinden och kylan problem försjukhuset allai är ett stort

l
utomhus.måste vistassom

Storbrand polyetenfabrikeni

Borealis Polyeten fortsätter utlastningen del färdigaVid av en pro-
dukter till kunderna. Klockanmåste i 23.00. Långtra-ärvägsom

truckar trafikerar området.dare, personbilar och i Envägarna
belysningsstolpe viker den kraftiga blåsten och faller nedsig i över
körbanan. personbil undan och får sladd.girar FörarenEn iupp-

Akolliderartäcker den mötande långtradaren. Fordonen och lång-inte
rnagasinsbyggnad.tradaren trycker personbilenin i en

Personbilens bensintank skadas. och börjarBensinen rinner ut
förvaras säckarElden får fäste polyetenpelletsen ochbrinna. ii som

polyetenenkartonger mycket ochenergi iinne i magasinet. Det är
kraftig rök.branden snabbt. bildas också mycket denDet Iväxer en

rökmolnen bostadsområ-starka nordvästliga vinden driver in mot
Ekbacken, Kyrkenomm. Räddningschefendena och be-Högenorum

områdenslutar dessa skaatt utrymmas.
för genomförande detPolisen har härutrymningar. Iansvar av

läget finns det emellertid polispersonal Stenungsund. Rädd-iingen
ningschefen brandförman och brandmän påbörjanågrautser atten

Kungälv.och underrättar polisen Röken driverutrymningen z som
räddningspersonalenbostadsområdena kraftigin såäröver att tar

filtermasker,med hundratal förvaras civilförsvarsförrådetsig iett som
brandstationen. utrymmande, drygtpå De visar sig tusensom vara

får besked de Hotellmörkret ska tilli sig Sten-taattpersoner, om
ungsbaden och Nösnässkolan. Skolan sporthall,har och därsim- ien
kommunen provisoriskt med inkvarteringordna ochatt ut-avser

Ledningsgruppen avdelar 50-tal anställda kommunenspisning. iett
lärare och skolbespisningspersonal ska hjälpa demest ut-som- - krymmande tillrätta. det reservkraft.Förutsättningen gårär att att

förberedelser har emellertid ställena.på någotInga gjorts av
efterbrinner har plåt, börjarMagasinet väggar ett tagsom somav

bukta den starka kan tillBrandmännen börjansig i värmen. röraen ,byggnaden för bekämpa branden drasig inne i måsteatt snartmen
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brinnande fyra högaskedet har flera detillbaka. detIsig meterav
hamnat underned. brandman harmed polyetenstaplarna Enrasat

brännskador.med lättarestapel kommer undansådan menen
Räddningsinsatsensprider lokalen.Branden går påinnesig i ut

Borealisandra byggnaderlågorna frånhindra inomnåattatt om-
industriområdet medråde. brandvattenpumparna gårinomEn av

framströmförsörjningen fungerarel. Problemet inte ärnär att
krävande räddningsinsatsen.med släckvatten till dentillräckligt

och har frånräddningschefen räddningsledareStällföreträdande är
från den kåren.början 20-tal befäl och brandmän Han inserett egna

räcka till. Räddningstjänstenmed dessa kommergång inte attatten
rädd-själv hårt ansträngd ochallra kommunernadei ärnärmaste
förstaUddevalla och Trollhättan.ningsledaren begär hjälp från Den

deplats efter Underförstärkningen 10-12någon timme. tim-påär
finns det mellan ochbranden 40 50 imest manrasar sommar som

deträddningsstyrkan. hårda vinden och starkaden visarI värmen
tänderomöjligt hejda branden från sprida sig. Detsig att attvara

alldeles intill. personalde lager ligger Företagetsiäven ett av som
del polyetenen och brandenhar emellertid lyckats ut storen av
Ytterligare brandmän fårskadar bara drygt halva byggnaden. några

brännskador.

Tisdag andra dygnet3.4.2

kommunkontoret.Flera ledningsgruppen kvarNatten går. i i Detär
emellertid mycket de kan alla deltagarnainte När iär göra. gruppen

samlas vid 7-tiden tisdag läget mycket besvärligt. Mångaärmorgon
frusna. har ordentligt Flera harIngen sovit på många timmar. påär

till kommunkontoret människor sigvägen sett att spontant ger av
från Stenungsund. Trafiken stockar utfarterna.sig på

tillbakaDröjer innan strömmen är

Under börjar vinden längremenDet intesnöar äravta.morgonen
fortfarande mycket kallt. Ledningsgruppen kommerdetinser att att

längre tid den beräknat kommer tillbaka ochinnanän strömmenta
den med problemenmåste itu på organiserat sätt änatt ta ett mer

dagen hyggligt kan hållainnan. Många bo-i sinavärmensom uppe
städer låter släktingar och bo hos Socialchefensig.vännergrannar,
bedömer fler skulle kunna ställa och villpå sättatt attupp samma
kommunen ska knacka dörr för plats för andra behöveratt som

Nösnässkolan har reservkraft och blir vårmecentral,värme. nu en
där människor kan och dricka.någotäven ätavarmt att

Miljöskyddschefen använder radioutrustningen för infor-att
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från de regionala myndigheterna. Länsstyrelsen har undermation
bildat stabsgrupp, under tisdag förmiddag meddelarnatten en som

försökakommunerna länet den ska hjälpa till skaffa deti att att som
filtar, tält,kommunen eventuellt behöver, bränsle och anord-t.ex.

för tillfällig Länsstyrelsen kan behövaningar utspisning. prioritera.
framgårkan hjälp militär personal, det också.Kommunen av

Verkskydden hjälper till

sedanBranden hos Borealis Polyeten Räddnings-pågår i går.sent
Uddevalla och Trollhättan hjälper fortfarande till. Allatjänsten i i

räddningsstyrkan emellertid Avlösningar har vidär trötta. ägt rum
flera tillfällen sedan kvällen och det börjar bli räddnings-innan ont om
personal. det läget har flera de petrokemiska industrierna ochI Vat-
tenfall verkskyddens räddnings-kallat den personal ochin Samarit-ur

förbehövs säkra driften anläggningarna.inte inomgrupper attsom
det framför allt förrådsanställda,kan delta kontorsper-De ärsom -

sonal och förpackningspersonal hjälper till med dra slang, skötaatt-
hämta räddningstjänsten. haroch utrustning åt De person-pumpar

skyddsutrustning, lokalkännedom och kunskaper riskernalig iom
lätt arbetaföretagen. Verkskyddspersonalen gripbar och kan själv-är

ständigt i grupper.

förOhållbart de äldre

börjar under eftermiddagen bli ohållbar för de äldreSituationen att
och handikappade. flesta bostäderna helt utkylda. Flera husä-De är

bostäder vill andrahar i sina inte männis-värme ta emotgare som
ordna effektiv tillsyn de äldrekor. längre ochDet går inte att en av

handikappade och ledningsgruppen det skälet flyttaöverväger attav
Socialchefen kontakt med Länsstyrelsendem. och får vetatar att

kommuner funderar slagsandra på någon utrymning.även
Länsstyrelsen har med länsstyrelserna andra län ochiresonerat

får efter beskedledningsgruppen Trollhättannågra timmar attom
bereddaoch Vänersborg mellan och2 000 3 000är att ta emot

från Stenungsund. Ledningsgruppen meddelar Länsstyrel-personer
den vill polisen ska leda och militärutrymningenatt att attsen per-

till med och medsonal ska hjälpa demutspisningtransporter av som
själva klarar mathållning. Polisen Kungälvsin i åtarinte sig att svara

framför genomförandet till det kommeratt att transportresurser,se-
trafiken löper och informera anhöriga hör sig.attatt som av

Livsmedelsaffärerna, bankerna och försöker underävenposten
hålla perioder. manuellkvällen korta ochBetjäningenöppet äratt

tid för kunderna de eller behöver.det detjänsteratttar varor som
Ännu det brist färskvaror butikerna.inte på iär änannat
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de ska klararåd hurinformation ochMänniskor behöver om
kanslichefenuppdrag åtLedningsgruppen iproblemen. attgerav

Länsstyrel-medkanvad kommunen Hangöra.överväga resonerar
broschyrutarbetatjordbruzsuerzet harfåroch av-veta att ensen

Broschyrenmänniskor krig.förmathållningen iunderlättasedd att
skaffaförsökabörhushållen sig. Detvilkabl.a.visar matvaror som

fungerar.frysen Ihåller intesig närävenär texten germatvaror som
ökas ochhållbarheten kanhurrådJordbruksverket också om

skaffaLänsstyrelsen så mångaskötas.livsmedelshygienen attavser
den.kan delaönskarde kommunerbroschyren utatt somex av

för polisenSvårt

betonarmed ledningsgruppen.kontakt HanLänspolismästaren tar
säkerhet. Sönders-ordning ochupprätthålladet kan bli svårt attatt

Polisenstölder haraffärernafönsterrutorlagna visari ägtatt rum.
det blirska ökaverksamhetenbrottsligaför denorolig närär att

ochfunktion. Polisentidigarelarmenmörkt ochigen är ursom
för hindrapersonalharbevakningsbolagen inte upptrapp-att en

skydd. Poli-behövaegendom kanbevaka all denellerning att som
allaförstärkningarmedräknar någrainte utanatt uppmanarsen

egendom.tilldetsjälva sinså gårgottatt se
planeradebörja denkväll beslutar ledningsgruppenTisdag att

Trollhättan ochhandikappade till Vän-äldre ochutrymningen av
Arbetetverksamheten.för gårfår själversborg. Kommunen svara

fordon för demtillräckligt medfinnsskäl det inteEtt ärtrögt. att
behö-hitta allaproblemsängliggande. Ett ärär attannat somsom

de äldre defall detflyttas. svårtmångaI övertygaär attatt omver
ochfrån anhöriga går åthemifrån eller Detska sig i väg grannar.ge

denunder kvällen kommerpersonal förmycket Senttransporterna.
-förfrån Kristinehamnstyrkamilitära personalen iförsta A 9en-

utrymmandetalföre midnatt harhjälpa till. i 500Strax runtatt
fortsätteruppehåll underEfterkommit i väg. transpor-nattenett

hela dag.nästaterna

dygnetOnsdag tredje3.4.3

föregående dyg-besvärligare deOnsdagen blir alla avseendeni än
vattenledningarfortfarande mycket kallt MångaDet är ute.nen.

använda.längreflesta bostädernahar frusit sönder. går inteDe att
verk-Stenungsund mycketAlla kvar Ingeni trötta.ärstannatsom

radioapparaterna harnormalt.samhet fungerar längre Batterierna i
informationordentligför flesta.slut de svårttagit Det är att en

flera hoshar eftervad sker. Ledningsgruppen påstötningarom som
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Länsstyrelsen fått reparationsarbetena forceras, detveta att attmen
kommer ytterligare fyra-fem dygn tillbakainnan strömmen äratt ta
helt och hållet.

dem valtMånga till kommunkontoretsigatt stanna tarav som
för hur de ska klara svårigheterna. militäraDenatt veta av perso-
nalen hjälper till med hålla i gång vidutspisningen Nösnässkolan.att

del människor stundtals mycketEn upprörda, de flestaär men ver-
kar ha Flera äldre har blivitsituationen. allvarligt sjukaaccepterat
under det dygnet och hand sjukhusettagits Udde-på isenaste om
valla. demFör några tillståndet kritiskt. s.k.Denär Posom-grup-av

stödgrupp företrädare för socialtjänsten,pen sammansatten av-
kyrkan, skolan, primärvården och räddningstjänsten kommuneni -
lägger ned mycket arbete hjälpa och lugna framför alltpå gamla och
handikappade.

Polisens farhågor inbrotten och stölderna ska öka blirattom
besannade. finns tendenserDet till plundring inne irent centrum.av

affärsinnehavareTvå skadas samband med de vid inbrotti att som
onsdag kväll försöker skydda egendom.äger sinrum

Räddningstjänstens beredskap

Branden vid Borealis Polyeten under eftermiddagen såär gott som
släckt. har fordrat mycketDet krävande från räddnings-insatsen

undertjänsten, tiden haft svårt andra uppgifter.på sig Attatt tasom
det funnits harinte minskat uthållighetenström i organisationen -
räddningspersonalen har kunnat tillräckligt,inte haftsig intevärma
möjligheter torka kläder och ofta fåttinte ellernågonatt matvarm
dryck. Reservkraften brandstationen räckerpå egentligen bara till
larmfunktionerna och nödbelysningen. harDet inne-sammantaget
burit det alltid funnits fullgodinte beredskap för andra olyckoratt en

inträffat kommuneni under tiden släckningen hos Borealissom som
har förekommit flerapågått. Det mindre bränder, soteldar och tra-

fikolyckor, skadorna har dessa fall begränsade.i varitmen
Lagerbranden beräknas enligt Borealis Polyeten ha orsakat ska-

dor för milj. kronor.100emotupp

Torsdag-lördag3.4.4 fjärde-sjätte dygnen
Fler människor under de kommandesig dygnen tilli vägger orter
utanför det strömlösa området. slutet veckanI det bara mellanärav

och0003 kvar. flesta4 000 invånare De i Stenungsundstannarsom
det för kunna bevaka egendom.gör sin Livsmedelsaffärerna haratt
fått påfyllninginte sedannågon elavbrottet började och har till slut
mycketinte erbjuda. Stenungsund spöksamhälle,är närattvaror ett
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sker de för-tillbaka.kommaveckoslutet börjar Detunderströmmen
till flerafrån timmar.perioderunderdagarna växer ensomsta

sparlåga.tidvisverksamhet påtidenhela iLedningsgruppen är -
elleveranserna på sättdet gårFrågan ettär styra somattomnu

tillgodosedda.först blir Mångabehovenangelägnadeinnebär mestatt
och fö-affärsinnehavare-fastighetsägare,medkontakttar gruppen

påverkaförsöka kommunenförför industrinreträdare attatt-
detLedningsgruppende fårelförsörjningen justså ström. anseratt

sjukvårdensochhälso-till anläggningarna iviktigt centrum,att
räckerEffektenBostäderna kanoch telestationerna.lokaler vänta.

energibehov.för industrinstillvidaretills inte stora
fårföretagetmed denElverk räknarStenungsunds strömatt som

önskemål. Alla prioriteringarenligt ledningsgruppensanvändaskan
distributionsnnätet.omkopplingarfordrar i

processindustrinförKonsekvenserna3.4.5

Stenungsundi

delen detden centrala iPetrokemiBorealis ABKrackern hos är pet-
Stenungsund:industrikomplexetrokemiska i

ångkrackningsprocesstillverkarPetrokemi i sinBorealis AB eten,Cl
skeroch påplyrolysbensin Detbutadien,buten, vätgas.ropen,basis till företa-gasolja,nafta, LPG-gas transporterassomocav
sönderslåsländer.andra ifartyg från Råvaranpå processenget

tilloch hö småtryckbehandling vid hö i temperaturt tillverkningengenom
sker kompri-efterföljandemolekyler. I stegen ave

produkterna.och fraktioneringtorkningmering, av

indu-företagendeförsörjer flera inomPetrokemi övrigaBorealis av
kemiskadel derasförprodukterStenungsund medistrin stor aven

tillverkning:
polyetenslagflera olikaframställer iBorealis Polyeten AB avCl

etenmolekylerna ko plasinnebärpolyeriseringsprocesser. Det att
mängdertillsättning emi-kedjor. småihop till långa Genom av

och färger.egenskaperolikakalier får polyetenet
kontinuerligaetenoxid ochtillverkarAkzo Berol aminer iAB pro-D

etenoxid ochrespektiveochRåvarorna är eten ammo-syrecesser.
och katjon-producerar också anjon-, nonjon-niak. Företaget

vid tillverkninganvändsrestationskemikalier,tensider, s.k. somfettalkoholer nonylfenol.ochbl.a.av
koksaltmedkloralkaliprocesstillverkar klorHydro Plast iABCl en

vinylkorid,produceras sinkloret och iAvråvara. etenet somsom
polyvinylkloridomvandlas till PVC.tur

för till-Borealisfrånanvänder KemiOxoNeste AB attropenE oktanolkontinuerlioch Före-verka buturaldehyd i a processer.
s.k. ftalater.mjukningsmedel förframställer också aster,taget p

ftalsyraanhydrid.oktanol ochRåvarorna är



56 Industrin
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ProcessindustrinFigur 3.1 Stenungsund översikti en-



Industrin 57

Stenungsundpetrokemiska industrinförsörjningen iFör sva-av en
andra företag:också tvårar

lossningskajetenterminal, harEtenförsörjning AB ärEl som enen
med försörjerfartyg lastadeför kunna Företageteten.ta emotatt

kompletterar le-Pol och Akzo Berol medBorealis eteneten som
Borealisrån Kemi.veranserna

luft för tillverkaGas utnyttjar råvaraAga AB attD som syrgas,
från BerolKoldioxidöverskottet Akzo ba-kväv och äras argon.

levererar kvävgas tilltillverkning kolsyra. Företagetör avsen
levereraspetrokemiska industrier Stenungsund.samtliga i Syrgas

ochtill Akzo Berol Oxo.Neste

Risk för skador processindustrininom

vid redovisade företagengrafisk översikt produktionen deEn över
anställda finns figur Alla demed tillsammans omkring 500 i 3.1.2

Stenungsund får slagtillverkande petrokemiska företagen i samma
avbrott elförsörjningen. Anläggning-problem vid långvarigt iettav

längre finnsned det någon Trotsmåste intetas när ström.arna
till för alla åtgärder vidtasövertid räcker personalen måsteinte som

Följ-och ska förberedas.oväntade problem återstartenuppstårnär
vilket både denden kan bli olika slag felhantering, äventyrar per-av

anläggningarna.sonliga och materiella säkerheten inom
läckor anslutningar olikastarka kylan kan orsaka många iDen av

LäckornaRisken särskilt vid underslag. -10° C.är stor temperaturer
för allvarliga bränder. brist kvävgas blirökar risken påDen som

säkerhets-följden kan leverera skapar andra slagAga inteatt avav
avluftning förproblem. nödvändigt för bl.a. tankar,Kvävet är attav

och förska kunna hållas ersättningvissa i gångsystern som
Avbrotten driften leder vid delinstrumentluft till ventiler. it.ex. en

kraftiga brandfarligaanläggningar också till utsläpp kolväten,av
tjock sotande fackling.och rök, s.k.svartgaser

Särskilda problem riskerar vid de olika industrierna:uppståatt
Borealis Petrokemi oplanerad neddragning tillverk-kan vid en av

Återstartenbrott tuberna kan kommaningen på i attugnarna.
mellan till hur väl neddrag-och elva dagar med hänsynvariera tre
har lyckats hur kallt detochningen är ute.

Polyeten för reservkraft med diesel-Borealis har internt systemett
fläkt-drivna till säkerhetssystem: belysning,aggregat matarsom

luftkompressor, ochångpannnor, manöverutrustningar in-system,
rök-för säker neddragningstrument processerna, gasvarnare,av

detektorer brandlarm. Omkring belysningenoch 30 % i process-av
företagets reservkraften.områdena anläggningarinom går på

företagets fyra brandvattenpumpar dieseldrivna denTre ärav -
fjärde eldriven. Bortfallet den reducerar tillgången på vat-av senare
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dieseldrivnaför sprinklersystemet. deEn tar vattenten pumparnaav
Vattenfalls värmekraftanläggning.råvattenbassängenfrån inom Bas-

efter brandsläckning. bådaDe återstå-några timmarssängen är tom
får från brandvattendammende 000 m3på 3vattenpumparna en

slut bara saltvattenfabriksområdet. detta återstårNärinom ärvatten
krackeranläggningens brandvattensystem.från havet via

kan vidfinns tillräckligt med kvävgasdet återstarten Borea-Om inte i
lågtrycksfabriker fördröjas till veckors.k.lis Polyetens tvåtvå i upp ,kan komma bli reduceradefter strömavbrottets slut. Kapaciteten att g

Eveckor. Vid högtrycks-med omkring hälften under ytterligare två
efterverksamheten komma vecka.fabriken kan li gång en

fryserAkzo Berol får problem med vätskor understora som
lkommer lång tid.elavbrottet och återstarten att ta

får svårigheter grund ledningarnaHydro Plast ochpå attstora av
natriumhydroxid fryser har förtankarna med igen. Företaget närva-

rande begränsade möjligheter reservkraft. Tidigare skulle bl.a.att
lanskaffningha slagits diesel-brandvattensystemet Denut. av nya

skett under det har emellertid elimineraråretsenastepumpar som
det problemet ç

hos Hydro Plastleder till ångpannornaBristen på inteattvatten
hållas drift. Risken för överhettning både kracker-kan i iär stor

Återstarten finnsoch förbränningsugnen. dygn deti tar tre omugnen
reservkraft.kvävgas ochvatten,

har bergrum med brandvatten och diesel-m3Oxo 6 000Neste ett
Återstarten beräknas fall dygn fråndrivna bästa deti åttatapumpar.

krackern hos Borealis Petrokemi börjar gå.attatt
företa-anläggningar säkert läge.Aga Gas sina i Förstänger ett att

företagen ochska kunna leverera till de andra Stenungsund tilliget
Återstartenandra kunder det från Berol Nobel. tillmåste ånga

normal produktion åtta timmar.tar
Samtliga företag huvudsak slag säkerhetsssystemhar i samma av

detalj har redovisats för Polyeten.Borealisisom mer ovan

fulltid produktionTar nåatt

förProblemen processindustrin Stenungsund sammanfattningi iär
dessa:

kan till fem veckor från för hela industrinDet återstarten ita uppCI
Stenungsund komma till produktion.normal Tiden mins-att upp

fartygkar det med tillgår importera Stenungs-att t.ex. etenom
und.

Kylan kan orsaka skador anslutningar och ledningar.svåra påD
kvävgas kan skapa säkerhetsproblem.påBristen storaU

fordras dieselolja för reservkraftaggregat och brandpumparDet attEl
ska kunna drivas.
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bassänger och branddammar slut efteri tids släck-Vattnet tarC1 en
ningsarbete.

Kostnaderna för stillestånd industrin Stenungsundinom i uppgårett
till omkring milj. kronor dygn.20 per

Händelseförloppet Göteborgs stad3.5 i

Inledning3.5.1

Göteborg har läge det område drabbas ovädret.iutsattett som av
till början vattenståndet hamnenStormen och älvsi Götagör atten

kraftigt. Saltet stormbyarna läggermynning stiger isolatoreri påsig
och ledningar. Svårigheter detta slag har tidigare vid flera tillfäl-av
len infrastrukturen sårbar. blir till slutvisat mycketSituationenäratt
besvärlig för de land-, och flygtransporter, den offentligasjö- övriga
och kommersiella och de verkstadsindustrier ochservice stora
oljeraffinaderier finns Göteborg.isom

verksamheten staden påverkasDet ochimesta stormenav av av-
brotten elförsörjningen. Utredningen kommer naturligai skäl inteav

kunna behandla alla slag konsekvenser. följande redogö-Denatt av
relsen inriktad händelser berör omfattandepåär som mer grupper

eller viktigare verksamhetsområden.invånareav

Katastrofledningen verksamheteni

Räddningstjänsten följer från början mycket beskeden frånnoga
radio och och förberederSMHI för kallai TV delarsig att samman

stadens s.k. katastrofledning. den vanliga fall företrädareI ingår iav
för räddningstjänsten, stadskansliet, de tekniska kommunala förvalt-

och företagen, stadsdelsförvaltningarna,ningarna hälso- och sjuk-
vården, polisen och andra statliga verksamheter. Räddningschefen
leder arbete. Verksamheten reglerad den kata-ärgruppens genom
strofplan kommunen utarbetade efter år 1969.stormensom

deltagarna katastrofledningenNågra samlas söndag kvälli påav
huvudbrandstationen Gårda. Räddningschefeni lägetorienterar om
och varskor den politiska ledningen staden kom-i attom gruppen

vidta de åtgärder läget fordrar. Flera tidningar har erfa-attmer som
delar katastrofledningen samladrit och hör försigäratt av attav

vilka åtgärder planeras. Radio Göteborg sänder redan vidveta som
ZO-tiden de första med räddningschefenintervjuerna och polisens

chef.operative
före midnatt ökar vindhastigheterna.Strax Göteborgs harHamn

informerat fartyg planerat anlöpa hamnen de svårighe-attsom om
sannolikt kommer grund ovädret. Katastrof-uppstå påter attsom av
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vattenverket Alelyckan,talar med personalen vidledningen i som
tillsaltvattnet sannolikt kommer råvattenintaget.trängaattvet att upp

Räddningschefen Radio Göteborg för föremål olikai att avvarnar
från husfasader och detslag kan komma falla ned tak och kanattatt

Älvsborgsbron. Polisen harbli för bilarnasvårt sig överatt ta en
det bron, det skulleberedskap, snabbt bliså går stängaattatt av om

Katastrofledningen informerar slutligen Länsstyrelsensnödvändigt.
vakthavande samlad.tjänsteman ärattom gruppen

Göteborg bedömer det dåliga vädretinte iEnergi AB någonatt

iomfattning energiförsörjningen. Mindreska drabba avbrottstörre
komma inträffa ytterområdena, där bolaget fort-kan möjligen iatt lfarande luftledningar. skadas elleranvänder dessa ledningarOm inte

beror hur mycket det kommer blåsa, det kommerpå snöaatt attom
fastnar ochoch ledningarna dem.påsnön tyngerom ner

Måndag första dygnet3.5.2 i

åMåndag blåser det full till orkan.på Mångagränsenstormmorgon - ,åträd staden har fallit omkull. Flera tak skadade.svårti ärrunt om
ifulltRäddningstjänsten har under haft med detröjanatten attupp

hindrar framkomligheten och Flera trafikolyckorpå vägar.gatorsom
fall med döda och allvarligt skadade människor harnågrai in---

träffat hårda trafiken.det vädret. håller bli kaos Poliseni Det på i iatt
människor hålla inomhus. Räddningstjänsten ochsigattuppmanar

polisen har kallat all lediga personal.in sin
RäddningschefenKatastrofledningen full verksamhet. tilliär ser

kommunstyrelsens ordförande och ordförande informe-vice äratt
rade vad sker. Radio Göteborg följer katastrofledningensom som
arbete och sänder under hela och intervjuer.reportagemorgonen

framgår kollektivtrafiken mycketDet ochstörningarna i äratt stora
osäkertdet det fram med fordon.går sig Mångaäratt att taom egna

anställda företag andraoch verksamheter funderarinom depå om
Åtskilligaska försöka till arbetsplatser. har tidigt försöktsig sinata

för besked kommit fram. Försäkringsbolagenringa inteatt men
meddelar de kommer ha personal dygneti tjänst iatt att runt.

strömavbrott drabbar under förmiddagen delar staden.Korta av .Göteborg får frånbesked Vattenfall saltbeläggningenEnergi attom visolatorer och ledningar allt längre Vattenfalllandet.på går in i tror
emellertid det ska eltillförselninte några timmar innanänatt ta mer

stabil Göteborg räknar det skälet med kunnaigen. Energiär attav
hantera ovädret fortsätter dygn.situationen in påäven nästaom
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Raffinaderierna utslagna

strömavbrotten emellertid tillräckliga för slåkortaDe är att ut
förraffinaderierna Risken det redan vid avbrottpå Hisingen. är stor

Driftpersonalen tillfälligtsekunder. släckapå måste nerett par
säkert behålla alla aktivite-på Strävan ärsätt.ett attprocesserna

anläggningarna, dessa snabbt möjligt kan börjai så såterna att som
fulltproducera kommer tillbaka. Den optimismnär strömmenut

finns hos både Vattenfall och Göteborg Energi gör attsom
raffinaderierna håller kvar personalen för snabbt kunna kommaatt

med verksamheten kommer tillbaka.i gång igen En-när strömmen
raffinaderiernadast har reservkraft för kunna fortsättaett attav; produktionen.

Hälso- och sjukvården drifttekniskasamlar den ledningen som
finns vid sjukhusen. korta avbrotten har redan ställt till mycketDe

Östrabekymmer både Sahlgrenska sjukhuset och sjukhuset.inom
Driftledningen beredd kontinuerligt producera reservkraftär att en-
ligt de katastrofplaner gäller för de båda sjukhusen.som

sprida informationSvårt att

vid 14-tiden försvinner helt reservåtgärderNär i gångströmmen är
bara vid anläggningar Göteborg. lokala radiostatio-några i De

Radios Radio GöteborgSveriges medP 4 går strömtystnar.nerna - -
från reservkraftaggregaten. framgår och upprepadeDet intervjuerav
meddelanden läget mycket allvarligare tidigare. Beske-är änattom nu

elförsörjningenden kommer emellertid från olika håll och ärom
ibland motsägelsefulla. andra sidan omöjligt vanligtDet åär att som

bredd med informationen. Meddelandenagå på baranårut stor
dem har batteriradioapparater eller lyssnar bilradion.på Fö-som

stadens bussar har allmänheti och låteri tagit in P 4rarna passage-
lyssna sändningarna.pårarna

Alarm får antal larm frånSOS hissar harett stort stannat.som
Hissfirmornas jourpersonal har fullt med alla instängda.att ta utupp
Räddningstjänsten hjälper härdet läget till fall30-tal däri i situa-ett

bedöms livshotande.tionen får länge ochMånga sitta vänta.som
Panik bryter åtskilliga håll.på längre sedanSpårvagnarna går inteut

försvunnit helt. har lämnat därPassagerarna deströmmen vagnarna
Åtskilligahar linjerna.på spårvagnarna står istannat ute gatu-av

korsningar och hindrar trafiken. dröjer fall deDet i många innan
kan bogseras bort. Trycket busstrafiken blir mycketpå stort.

Med de moln drar fram det mörkt redan vidär 15-tunga utesom
tiden. Bilarnas lyktor det enda lyser Trafikljusen fung-är som upp.

Problemen trafikeninte. i tidigare.är ännu större änerar
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fjärrvärmeochanvändaretill allainformation ärBehovet avav
Göteborgmycketförstatotalavbrottetsunder timmeredan stort.
informa-kundernaförGöteborgRadiovill viaEnergi attut ge

beroendeemellertid matningenkommunala bolagetDet ärtion. av
ochfelsökning pågårVattenfall och kanfrån inte änsäga attattmer

oberäknelig.strömtillförseln är

fjärrvärme ochmedProblem vatten

verksamheterflera tekniska i Gö-påverkarStrömavbrottet givetvis
förbrukarna kantryck,har visserligenteborg. Naturgasnätet men

säkerhets-ellercirkulationspumpareldrivnaanvända sinainte
industrier.skäletdet mångainomProcessen stoppassystemen. av

kommerfungera. så småningomslutar DetFjärrvärmesystemet att
vid denReservkraftenbostadshusen. går i gångbli kallt i gas-att

alla hus-knappt %stadsgas. 10blandar Det görstation att avsom
och omkring 150Göteborg harhållen i sina spisari restau-attgas

fortsätta lagakan Vatten-begränsad utsträckningi att matranger .
reservkraft till självaharAlelyckan reningsprocessen.vidverket

verket kanochemellertid intefår ingen strömRåvattenpumparna
vattenverket Lackare-vidProduktionen inågot vatten.utpumpa jhär slutathardäremot.fortsätterbäck Pumparna även men an-

mängderhögt och relativt går iligger nätetläggningen utstora ge-
harområdenbelägna inte40-tal högtsjälvfall. Ett somnom

berörkranarna.emellertid Detblir i nästanvattenutanreservoarer
förbrukare.50 000

Göteborgfler automatiska larm iStrömavbrottet löser mångaut
underhar intefall. Räddningstjänsten någon timmevanligaiän re-

till alla anläggningarna.kunna ryckaomedelbartför utattsurser
och fråga detiblandledningscentralenoch ringamåsteLarm- om

larmet.har utlöstellerinträffat brandhar någonting annatomen
övervakningslarm orsakardrift- och många priorite-antaletDet stora

bevakningsföretagen.för polisen ochringsproblem även
hos Göteborgtrycker Energi,radio och SOSTidningar, TV på

händer. Radioför vadkatastrofledningenochAlarm att veta som
ochsänder oavbrutet intervjuer. MångaGöteborg reportage av

Aktivite-motstridiga.fältet fortfarandelägetbeskeden på äruteom g
försökerlokalradionintryckredaktioneninom styraattten avger

iinformationlitefinns mycketverksamhet.myndigheternas Det ännu
fVattenfall förkla-ochelområdet. Göteborgläget Energipåatt ge om

de har begärtinträffar hela tiden,störningar attatt repara- gnyarar
och kontakterfrån elleverantörer Sverige tagititionsresurser västra

bistånd från andra delar Sverige.avom
enligteftermiddagen ska va-verketunderläge råder sinadetI som

att;innebärlångvarigt.betrakta avbrottet Dettainstruktioner som
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mobila reservkraftaggregat kommer drift vid Lackarebåcksiatt tas
förvattenverk filterspolning och vid förserpumpstationerna 50m

ÖstraSahlgrenska och sjukhuset med Va-verket beslutarvatten. att
installera reservkraft vid för avledningnågra stationeräven av av-
loppsvatten. Syftet hindra källarnagår delär i iatt att vattnet upp en
bostadsområden. Kylan och den mycket hårda vinden emellertidgör

arbetet lång tid.att tar

Stockningar trafikeni

Trafiken fortfarande vid 16-tiden mycket Trafikljusenär fung-tät.
fortfarande Polisen har personal för dirigeringinte. vid någrauteerar

farligastede korsningarna. stockar bådeDet innerstadensig ochiav
anslutningarna tillpå de trafiklederna. Riksväg block-E 6 ärstora

erad nordgående riktningi mellan Mölndalgränsenstrax norr om
och Göteborg. blåser lika mycketDet tidigare. Vinden ökarsom

Åtskilligakraftigt byarna.i fönsterrutor har tryckts in. Lösastora
föremål flyger omkring. Ambulanserna har mycket Detgöra. äratt
köer vid sjukhusens akutmottagningar människor vill sinaav som
skador omsedda.

fotgängareDe hållauppmaningarna inomhussigtrotsar attsom
har framsvårt sig Polisen försökeri dirigera trafi-snöstormen.att ta
ken och flera ställen därpå takplåtar ochspärrar av annat ut attser
kunna falla ned. Flera skolorna vill släppa barneninte ivägav utan
håller kvar dem tills föräldrarna hämtar dem. Alla skolor kommer

stängda under tisdagen. Personal kommer emellertid fin-att vara att
där både för bevaka lokalerna och för kunna infor-attnas att ge-

mation Besked hurstängningen. det blir under de följandeom om
dagarna lämnas Föräldrarna hålla infor-sigattsenare. uppmanas
merade stadsdelsförvaltningarna.genom

butiker stängdeMånga redan försvann vidnär strömmen 14-ti-
den. del personalen harEn kvar de kanså öppnastannatav att om

skulle komma tillbaka.strömmen Bensinstationerna kan säljainte
drivmedel. flesta harDe stationerna kan erbjudaöppet intemen annan

fotogen,energi rödsprit och batterier.än

verksamheterMånga fungerar längreinte

Efter fyra-fem avbrotttimmars elförsörjningeni arbetar katastrof-
ledningen för skaffaintensivt bild lägetsig staden.i Grup-att en av

har till arbetet med de fyra s.k. informationspunkterna isett attpen
stadens informationsplan kommit innebäri gång. det finnsDet att
förbindelser till de stadsdelsförvaltningarna,21 harsom egna
informationsgrupper och kan uppgifter från människor olikainom
områden och besked vilka åtgärder stadens myndigheter pla-ge om
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Chefen för Västkustenssjälvaoch vad måsteinvånarna göra.nerar
ochkatastrofledningentillmarinkommando hör sigMKV sägerav
till förfo-personal ochbådeberedd ställa utrustninghan är attatt

myndigheterna.de civilagande åt
reservkraftenmed hjälpfungerarteleförbindelsernavanligaDe av

periodvis grund denBlockeringar påtelestationerna. uppstårpå av
be-flesta radio- ochöverbelastningen. TV-mottagarnaständiga De

och bilradio detanvända.och Batteri-höver går inte ärnätström att
helt utslaget.från börjanMobiltelefonnätet redangäller. ärsom
förvaltninga-de kommunalahosKommunikationsradion några av

heller.slag fungerarföretag olikaoch intetaxi avrna,
dethar Attvid de industrierna inteVerksamheten stannat.stora

användaskanoch datorernaarbetsbelysning intefinns någon att
verkstäder. delkontor och Enallt arbetepraktiskt på ihindrar taget

säkerhets-vidta viktigarereservkraft för kunnaharföretagen attav
säkerhets-enligt deoch brand skerstöldåtgärder. Bevakning mot

innebär bl.a. ständighar.företagen allmänhet Detplaner i ensom
byggnaderna.ochpatrullering inom runt

långvarigtAvbrottet blir

möjligheterkvällen börjarhar fortfarandeElleverantörerna intenär
Göteborgkommerlänge avbrottet Energibedöma hur att geratt vara.

tillbakakaninformationså småningom strömmenattut vara omom
Katastrof-besked.finnsKvällen det ingagår,några timmar. nyamen

tillsammans medeftervid ZI-tidenbörjar genomgångledningen en-
och planerar tillblir långvarigtavbrottetGöteborg Energi tro att-

bedömningsamladKatastrofledningenefter detta.slut också gör en
och konstaterar bl.a.konsekvenserna attav

förbyggnader behöverbostäder ochförsvinnerVärmen somD ur
cirkulationspumpar;eller för drivauppvärmning att

alla;kunna leveras tillkommerDricksvatten inte attD
finnas brandpostnätetheller inomkommer iDet inte vattenattD

blikan nödvän-för den brandsläcknmghöglänta områden som
dig;

säkerhetmed ordning ochkommerproblem uppståStora närattD
fungerar;inbrottslarmenochbelysningen inte

sedan 14-tiden;reservkraftaggregat kontinuerligtSjukhusens gårD
reservkraft och kanVårdcentralerna har däremot inteingen ut-D

för dem söker dit;mycket sigrätta som
länge demed information till människor såsvårt nåDet är att utD

still radio- ochhar TV-apparater.sinainte ström
imassmediernamycket tryck frånhela tiden på Göte-Det är stortett

har avvaktandekommunala bolagetborg varit i sin in-Energi. Det
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radio, tidningar hur länge avbrottet kanformation till ochTV om
försökt uttömmande beskrivningarkomma att mervara men ge av

problemen för katastrofledningen och de myndigheter planerarsom
för för människoråtgärder det lättare staden.i Förgöraatt massme-

den bild Göteborgdierna verkar det harEnegisom om som av
elavbrottet och den katastrofledningen förmedlar inte stämmersom

förtroendetRadio Göteborg det här skadar föröverens. attmenar
både myndigheterna och kommunala företaget. politiskadet Den
ledningen staden detta,i måste någonting åtgöra t.ex. attgenom

för verksamheten, flera företrädare för tidning-överta ansvaret anser
och etermedierna.arna

Påfrestningarna ökar

hos allmänheten ökar. behöver information. Stads-Oron Många
delsförvaltningarnas informationsgrupper har medsvårt nåatt ut
meddelanden till bostadsområdena. Efterinvånarna i några timmar

informationsgruppernas telefoner blockerade. Socialjouren iär ute
förstärkerstadsdelarna med personal.extra

Trygghetslarmen fungerar under kvällen akutSituationeninte. är
för äldre. gäller fall snabbt handDet i mångaett tusen att tapar om

Stadsdelsförvaltningar-dem överlever Flerainte natten.som annars av
kontakt med katastrofledningen. Ledningen för förvaltningar-tarna

fortsätter.besluta vad ska elavbrottetmåste Degörasna som om
flesta stadsdelsförvaltningarna drar under kvällen kris-gångi sina

för tillsyn och omhändertagande äldre. bör-Gruppernagrupper av
förbereda föråtgärder dem har behov hjälp.jar störstgenast som av

ÖstraSahlgrenska sjukhuset och sjukhuset kom redan vid 15-
tiden med reservkraftproduktion. Sahlgrenska hari gång sin reserv-

för lokalernahålla och deni 90 %värmenaggregat att av nor-
elförsörjningen.mala Stadens vattenverket inriktathar sina reserv-

åtgärder sjukhuset ska därförVerksamheten kanpå att vatten.
fortsätta. innebär sjukhuset hand människorDet att tar om som

för skadorråkar akutmottagningarna emel-i Köerna i ärut stormen.
Ävenlertid långa. ambulanssjukvården hela tiden mycket hårtär

Östraanlitad. sjukhuset har reservkraftresurser Sahl-inte samma som
Östragrenska och får hårdare. Personalen hinnerprioritera på av

det skälet hand lika personaleninte många patienter påta om som
Sahlgrenska.

bevakningpåKrav

Polisen Göteborg kl läget för det gäl-i går 22.00 igenom närnatten
ler ordning och säkerhet. har redan kommit alarmerandeDet in rap-

stölder. bli mycket bekymmersam.Situationenporter ut attom ser

15-02066
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nödvändigt för-tiden, blir dethändelseförloppet drar påOm attut
pfrån andra delar landet.till Göteborgföra polisersöka över av

fått för-följd elavbrottethar mångaBevakningsföretagen som en av
företag olika slag.från myndigheter ochuppdragfrågningar avom

flerfår betydligt larmföretagenFörhållandena också ängör att van-
till.och väktarna räckerde redan harfrån kunderna inte Deligt som

undersökerverksamhet hela landetharbevakningsföretag isom
områden.personal från andraförstärka med Tvåmöjligheterna att

och anställdasända mellantillsammans 400 500företagen kanav
deras arbetesnabbt hinnaGöteborg. Problemet organiseratill är att

de får och husrum.och till matatt attse
vid avloppsrenings-meddelar driftledningenföre midnatt RyaStrax

de skaAle och Partille kommunervere Kungälvs, stoppaatt pump-
och stället släppa detavloppsvattnet iRyaningen ut orenat.motav

Härryda kommu-Göteborg.kan också skeBräddpumpning inne i
fortsättadäremot låta Rya. Orenatrinnamåste motvattnet attner

förvattentäkt Möln-Rådasjön,bräddvatten igår ärut somannars
Ävenstad. Möln-reservvattentäkt för Göteborgsochdals kommun

låta avloppsvattnetdals kommun Rya.måste mot
för kraftiga överbelast-kvällen blivithar underTelenätet utsatt

slutefter handbatterierna,har slitit hårt tagit påpåningar. Det som
vid mid-Telia börjaroch företagsväxlarna.flesta knutpunkternade i

hjälp medvilka behöverförteckningar övergöranatt att somupp
upprätthål-samhällsfunktioner ska kunnaför viktigaladdning att

katastrofledningen.samråd med såsker Närlas. i strömmenDet
kommerUddevalla, Alingsås ochåterkommer Boråsismåningom

förfogar där flyt-Teliamobila reservkraftaggregatende över attsom
Alla kanområden saknar 90 000.till inte ringaström.tas nusom
radioutrustade fordon lämp-ställaberedd påRäddningstjänsten är att

staden.liga platser i

dygnetTisdag andra3.5.3

industrier de ska låtaefter midnatt fleraStrax överväger stora om
har haft kontakthemma dag. Polisenanställdasina nästastanna

det kommer bli. Polis-flera företagen för hurmed attatt vetaav
hålla borta frånmöjligt skaledningen vill sigså många gatoratt som

arbetet liggermorgondagen ochoch under gärnavägar attser nere.
ordförande uttalarKommunstyrelsens mening i intervjusamma en

dygnet.detRadio Göteborg sänder pånågon timme in nyasom

slutVattnet

flestaslut deUnder de itimmarnanärmaste tar vattnet reservoarer-
gällerhelt drygtFler högt belägna områden blir Detutan vatten.na.
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Högsbo, Biskopsgården och Guldheden.bl.a. Sam-invånare i70 000
bostäder.saknarmanlagt 120 000 i sina Va-ver-vattennupersoner

belägna platser, därantal brandposter lågtket på män-öppnar ett
Toaletterna fungerar bara med detniskor kan hämta vattenvatten.

dessa områden kan förse med.de boende sigisom
företag.verksamhet hos myndigheter ochHela detpågårnatten

regelbundet till. detReservkraftaggregaten Menmåste är ont omses
redan havere-personal och del Andra haraggregaten stannar.en av

tilleller kommit de skulle. Telia hör demgånginte i görrat som som
arbetarschema för anskaffning bränsle. VolvoHosett avupp

del med alla frys-underhållspersonal stor natten att tappaen av av
vattenbärande element och fordras allmän-hotade Det iapparater.

tryckluft för ledningarnahet personalen ska ochvattnetatt ut ur
Äventidskrävande. andra industrier vidtar åtgärderarbetet är som

skadasbyggnader och kylan.utrustning integör att av
-framförinför tisdagen mycket allt beroendeOron påär stor att

människor information.det alla med göteborgs-Någrainte går nåatt
kommer under morgondagen. Tillsammanstidningar inte att utges

räddningstjänsten håller polisen ordna rapportsamlings-med på att
informationspunkter,ställen vid stadsdelsförvaltningarnas där de

kan uppgifter informationbåde larm eller andra och tillta emot ge
allmänheten. har redan påbörjats äldre,Utrymning 3 000nästanav

sjukaakut och handikappade behöver hand omedel-tassom om
bart.

kommunalråden åker tidigt under tillNågra runtav morgonen
rapportsamlingsställena för skaffa bild hur människornasigatt en av
upplever och själva kunna informera dem har kom-situationen som

dit.mit

Katastrofledningen går lägetigenom

Klockan frisk vind och8.00. ordentligt kallt.är Det klartDetär står
för Vattenfall avbrottet kommer åtskilliga dagar. Göte-att att vara
borg meddelar följaktligen katastrofledningenEnergi detatt sanno-
likt dröjer vecka tillbaka fulltinnan Beskedenströmmen är ut.en
ökar problemen för alla myndigheterna och företagen redan ärsom
hårt pressade. ska planera och genomföraDe reservåtgärder ärsom

och frusna efter första Telia har dettrötta ström. sär-natt utanen
skilt besvärligt grund den överbelastningenpå telenätetistoraav
redan tidigt under Fler och fler blir dricksvatten.utanmorgonen.
Under tisdagen gäller det omkringså småningom 150 000 männis-
kor staden.i

Flera de ledande politikerna deltar katastrofledningens förstaiav
för dagen, börjar börjargenomgång kl 9.00. Genomgången vi-som

avbrottet blir långvarigt vecka:minstattsar en-
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byggnader medefter hand allt kallare husenblir iiDet ävenD -
fjärrvärme;

blifler hittills kommerBetydligt än att utan vatten;D
kommer fungeraTeleförbindelserna ännu sämre;attD

kunna användas barakommer i vissa90 000Larmnumret attD
områden;

sjukvården, blirvård hos hälso- ochsökerMånga ännuD som mer
ansträngd;

ökar hela tiden;problemen samhälletisanitäraDe uteD
äldre, sjukaske andra ochkommer behövaUtrymning ävenattD av

fråga 000-tals människor.handikappade det sannolikt 10är om- l
bliunder tisdagen besvärlig.Trafiksituationen kommer även att

förmiddagen tillsam-trafikavdelning underChefen för polisens gör
trafikkontoret planföreträdare för Vägverket ochmedmans enupp

nödvändigt för allaregleras.för hur trafiken ska Det är att ange-
förbjudakomma fram.ska kunnalägna De atttransporter enas om

och gällerprivatfordontrafik med på Detvissa vägar. attgator nu
trafiken enligtdetpolismänplacera gårså många styraatt attut

finnsbörjan det skyltararbetet fordrar tillplanen. innanDet en -
100-talsammanlagtoch avspärrningar ett man.-

,vid de företagenDriften stannar stora

har fått beskedindustriföretagen GöteborgiDe ström-attstora om
flera dygn. Volvo hör till dem redankommeravbrottet iatt somvara

beslutar verkstä-och tisdagen arbetet imellan kl 11.00 på10.00 att
skaverksamhetendel den administrativaochderna stor upp-en av

skäl först fr.o.m.förhandlingstekniska skekan 13.00.höra. Det av
anställda vid koncernens anlägg-hälften deOmkring 20 000av ca

underarbetsplatserGöteborg har kommit till sinainingar morgo-
under förmiddagstimmarna. undraroch sysslolösa Mångaärnen

utestängda frånmed lönen de blir arbeten.hur det blir sinanär
industriföretagendel underhållspersonal hoshel måsteEn stanna

Ävenblir förstört kylan. bevak-för tillkvar iingentingatt attse
fordrar personal, larm fungerar ochbetydligt inganingen när 1mer

finns anställda förbelysning. dessadet finns Detinte någon gott om
verkskyddspersonal sjukhusen,uppgifter. Sj, Posten, Spår-Den som

ochde livsmedelsföretagen, Volvo harSKFLastuagnzrstörrevägen,
företa-anspråk det börjar brinna.behöva Trekan i t.ex.tas avom

beredskap.den här personalen isättergen
fungera flyttardel Volvos administration tillmåsteDen somav

utanförkonferenscentrum ligger detföretagets Nääs,i ström-som
konsekvenserviktigt försöka bedöma vilkalösa området. Det är att

ifärdiga bilar underrättafår för leveranserna ochelavbrottet attav
förhindra underleveransernakunderna. gäller vidareDet påatt att
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fort-från industrieroch Sverigelastbilar ijärnvägsvagnar runt om
kraftigthär inverkarTorslandaverken.rulla påDetin påsätter att

utanför detFleraunderleverantörerna.hosverksamheten ström-även
delar personal.området väljer sinlösa permitteraatt av

förförmiddagen krisgruppunderGöteborg samlar siniPosten
saknar tele-flesta postkontorendeverksamheten.planera Attatt

kon-verksamheten.växel begränsar De småförbindelser via Postens
och bankkontorenAlla måsteunder dagen.stänger post- an-toren

Även bankernaoch utbetalningarna.förmanuellavända in-rutiner
detantal kontor därtill begränsatverksamhetkoncentrerar sin ett

Bankpersonalen löserordna ljus och inprovisoriskt går värme.att
för kända kunder.beställningar endasteffektuerar Iochcheckar

telefonordna transaktioneremellertidfall detangelägna går att per
informerarområdet. Polisenströmlösautanför detkontorvia om

första dyg-under det besvärligastadenstölder har ökatantalet iatt
det finnstillbankernaBåde och måsteström. attpostennet utan se

villför GöteborgLedningenbevakning. islags Postennågon extra
bevakningsuppgifter.för dessadriftvärnspersonalenanvända den egna

Postledningen får beskedskyddsvaktsutbildade.allaNästan är om
bestämmel-skyddsobjekt enligtcivilakan blipostkontoren inteatt

skyddslagen.iserna

förFörberedelser utrymmning

andra byggnaderhyreshus ochVid 13-tiden har inne itemperaturen
detsmåhusende flesta intesjunkit till omkring +10° C. I änär mer

mycket besvärligaGöteborgFörhållandena ocksågrader. iärett par
Även Stadsdelsförvaltningarnas hem-barn far illa.för alla äldre. små

gamlakrisplaner.håller samordna Depå sinatjänstorganisation att
enklare saker hem-hjälp medbehöver tillsyn kanbara avsom

ellersjälva till anhörigamöjligheterhar sigDetjänsten. taattsom
Andraområdet bör det.utanför det strömlösa måstebekanta göra

utanför detställenstadsdelsförvaltningarna flyttas till ström-genom
lösa området.

katastrofledningenfärjor hamnen och låterhar lagt två iStena Line
föruppehållsplatsdem. ska fungera 3 000disponera De närasom

Stadsdelsnämndernaplacerar där.äldre hemtjänsten attansersom
katastrofledningenoch villfler platser detta slagdet behövs attav

färjor tillytterligaremöjligheterna Göte-ska undersöka någraatt
Länsstyrelsen,förslaget vidare tillKatastrofledningen låterborg. gå

Danmark ochhör för hos olika rederier Norge.i Sverige,sigsom
fler förstärkningaremellertid åstadkommasvårtDet visar sig att av

omedelbart skicka färjormöjligheterdetta slag. rederi harInget att
de förhandlaförklarar kantill det strömlösa området, två attmen

under kvällen.saken. Förhandlingarna ska börjaom
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Stadsdelsförvaltningarna får uppdrag katastrofledningeni attav
före kvällen redovisa hur fler behövermånga ochutrymmassom
förbereda dem det. Katastrofledningen förvissarpå poli-sig attom

beredd för genomförandet samordnaär att att transpor-sen svara -
reglera trafiken och upplysningar till anhörigaterna, att att ge om

det finns besked och flyttat. Utrymningenattvar om var en som
börjar liten skalai några ställer efter handtimmar Spårvägensenare.
omkring bussar till förfogande för150 till antaltransporterna ett
kommuner utanför det strömlösa området. 50-tal dessa bus-Ett iav

förberedda för krig kunna liggandeiär patien-att transporterasar
Uppgifter vilka flyttats finns hos stadsdelsförvaltninga-ter. om som

rna.
Katastrofledningen har den överblick nödvän-svårt äratt som

dig för den ska kunna samordna användningen allaatt av resur-
Ledningen vill bl.a. besked till Telia vilka teleförbindelserserna. ge om

ska Information Radio Göteborg, stadsdels-prioriteras. går viautsom
förvaltningarna och de irapportsamlingsställen polisen ochsom

iräddningstjänsten Människor beredainrättat: måste detsig på att
blir veckolångt avbrott, heter det meddelandena. Påfrestning-iett

ikommer bli mycketatt stora.arna

Ska Länsstyrelsen överta

Under eftermiddagen diskuterar katastrofledningen också med Läns-
Ärstyrelsen vilka åtgärder statliga myndigheter vidta.kan densom

verksamhet fordras räddningstjänst Ska Länsstyrelsen fallsåisom
för verksamheten Vilza kanöver överta ansvaret statenresurser

huvud bidra med SamhälletsLänsstyrelsen tvekar inte: åtgär-taget
der räddningstjänst och Länsstyrelsen kaninteär inte överta ansva-

för verksamheten. kan däremot underlätta kommunernasStatenret
åtgärder ställa från det civila det mili-ochatt t.ex.genom resurser

försvaret till förfogande. Katastrofledningen Göteborgtära i måste
återkomma och önskemål denprecisera sina medverkanom som
staden eventuellt vill ha, framhåller Länsstyrelsen.

Under de ljusa det detaljhandeln. för-timmarna i Allarusningär
söker fylla med livsmedel, stearinljus och batterier.på deMen mest
eftertraktade efter hand slut och det långsamtgårtarvarorna att
manuellt expediera kunderna. Kollektivtrafiken håller medi gång
bussar enligt tidtabeller hast hari Länsstyrel-gjortsnya som en upp.

har efter samråd med katastrofledningen beslutat bensin-någraattsen
Göteborgs-området ska lånastationer i batteridrivna reservpumpar

avsedda för bensindistributionen under beredskap och krig.ärsom
Polisen har förråd och till de kommeri sina tillattpumparna utser

Totalt för hela Göteborg detstationerna. betjänagår tillattnu upp
personbilar700 å 800 och lastbilar300 Försälj-i timmen.ett ca
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drivmedeldet finnsljust och i stationer-detlängepågår så ärningen
kommaemellertidharbilisterna svårtflesta överDecisterner. attnas

kö-bråk de långablirdieselolja. iellermed bensin Dettillräckligt
frågarslags mångaske ransonering,det någonMåste inte somerna.

drivmedel alls.fått någotinte
har kommittrafiken.hinderbesvärligt Deti överSnön är enett

fastnat dri-hardygnet. iunder det Mångabarahalv senastemeter
fordonlämnar påbränslet ochslut sinaAndra har på ga-vorna.
under de ljusaskadenfungerar inteSnöröjningen enssomtorna.

finnsmörkt ochdet inteblir svårare ärnärDettimmarna. ännu
hållastrafiklederna kandegatubelysning. öppna.Baranågon stora

blockeradeAkutmottagningama

framgåttSahlgrenskasjukhusen klarar nästande tvåAv stora som
reservkraftaggregat.med Ingenochbehovet sinahela värmeströmav

reservkraft ochemellertidharvårdcentralerna ärtemperaturenav
katastrof-sjukvårdensochhälso-lokalerna.under Inom+10° C inu
samordnabefogenhetersjukvårdsbefälhavarenharorganisation att

och Bohus-stadhos Göteborgssjukvårdsresursernaanvändningen av
för LänsstyrelsenföreträdaremedEfter diskussionlandstinget. en

tisdag eftermid-sammanträde,tillkallar han äger sentett rumsom
framgår20-taldeltar Detdag. överläggningenI ett av re-personer.

delochtillfartsvägar,dogörelserna intagningsutrymmen storatt en
bli block-hållervid akutmottagningarna påverksamheten attav

Även ohållbar.situationenerad. vid många institutioner är snart
cheferna för sjuk-samråd medbeslutarSjukvårdsbefälhavaren i
överblick läget.skaffamedicinklinikerochkirurgi-husens att en av
nödvändigtdetfortsättertillströmningen patienter ärOm attav

barainnebär patienterstånd slags Dettill prioritering.någon att
sjukdomssymtom kommer Mångamed är tröttaemot.att tas som

särskildakommerdirekt sjuka ifrusnaoch inte stannaattmen --
militära förbandtälttill sjukhusen elleranslutninglokaler ii som

ochstund ochkan de vila något ätaDär varmt attsatt enupp.
behövakommer sannoliktdel dessadricka. En transporterasattav

hand.där de kanströmlösa områdetutanför dettill platser tas om
stadsdelsförvaltningarnas redogörelserframgår vidareDet attav

förvirradesjukhemmen blirde gamla ingentingpå ärmånga närav
tids-sjukhus.och fått föras tillhar kollapsat Detlikt. Flerasig är en

talflytta sjukhemmensnödvändigtfråga det iinnan ävenär runtatt
Katastrofledningenfinnstill områden dår det2 500 patienter ström.

efter andra länsöka kommunerLänsstyrelsen iåtar sig att genom
dessakan patienter.emottasom

kalla ochpersonal har iVårdcentralernas svårt någotuträttaatt
kraftigt neddragen,lokaler. Verksamheten ingamörka är centra-men
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ler har Behovet personal den uppsökande verksam-iännu stängt. av
heten hemtjänsten har ökat och flerainom Stadsdelsförvaltningar-av

börjar undersöka fårde använda de anställda vårdcentra-vidna om
lerna. sjukhusenDet visar sig intresserade den häräven äratt av per-
sonalen.

Skolorna och daghemmen heller längre. Föräldrarinteär öppna
får själva till de barn behöver form tillsyn fårnågonattse som av
det.

Frivilligorganisationerna en resurs

problem teleförbindelsernaEtt bara fungerar sporadiskt.ärstort att
teleanläggningarnaBatterierna i laddas medmåste mellan-jämna

leder periodvis till uppehåll den lokalaDet teletrafikeni inomrum.
flera stadsdelar. kommunikation myndigheternaDen hamåstesom
får med bud. begränsad del informationen kan förmedlasEn av

radio. Räddningstjänsten harvia antal radioapparatertagit ut ett
från civilförsvarsförråden fördelaroch dessa mellan kommunalade
förvaltningarna och stadsdelsförvaltningarna. Räddningsverket pla-

skicka från förråd andra delar landet tillutrustning detiattnerar av
strömlösa området. emellertid de anställdaDet hosinte mångaär av
de lokala kan hantera Flera Frivilligautrustningen.organen som av
Radioorganisationens medlemmar har kommerhört ochsig attav
hjälpa till de ställen där personalen skötapå själv kaninte materi-
elen.

Andra slag frivilliga också stadsdelsförvaltinga-förärav en resurs
Flera civilförsvarsföreningar har under tisdagen kontakttagitrna.

med katastrofledningsgruppen. hemskydds-Föreningarna attmenar
ombuden kan hjälpa till med kontakterna stadsdelsförvalt-mellan

och de boende bostadsområdena.ningarna Hemtjänstpersonaleniute
räcker till förinte ska kunna allaorganisationen och vilketnå iatt -

fall nödvändigtmånga förmå demvisar lämnasig hem.sinaatt-
Röda medlemmarMånga och åtskilliga bilkåristerKorsets med-av

verkar den arbetskrävande flyttningeni de äldre till andra orter.av
fordras mycket personal bussarnaDet under självaiäven transpor-
Sängliggande flyttas med ambulanserpatienter från deten. motta-

gande ändrar inredningenSpårvägen 30-tali sinaorterna. ett av
bussar dessa kan användas förså bårar.ävenatt transport av

Ännu kallare bostädernai

Elavbrottet har under eftermiddagen andra dygn.gått in på sitt Tem-
bostäderna fortsätterinne i sjunka. Underperaturen att natten som

kommer räknar Göteborg med boendeEnergi hyreshusi inteatt
kommer ha drygt inomhus. flesta°C de småhusen5 I bliränatt mer
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minusgrader. har kan möjligen hålladet De spisöppensnart som
där finns. det mycket ved.det Men går åti spisenvärmen uppe rum

till släkt ellergöteborgare har sig iMånga väg vännergettspontant
utanför det strömlösa området. har vinterbonadebor De somsom

andrafritidshus har sannolikt valt det alternativet. måsteNu även
framför allt de har barn.småsigge av som-

katastrofledningens begä-Västkustens marinkommando har på
fram tält och 50-tal vedeldade kokspisar. här300 Dettagit ettran ca

tillsdem vidare kvarmånga åtminstone måstegör att av som vara
uppgifter deför sköta viktiga har någonstans vägen näratt taatt

och vila. eller kommer gasol-behöver sig Devärma äger översom
hushållen Guldheden,har bra värmekälla. Många ivärmare en av

johanneberg och Södra Biskopsgården har och kan följakt-gasspis
ligen laga också del bostadenDet går värmaattmat.varm upp en av

förståsalla gaslågorna brinner. Risken trycket iär att systemetom
sjunker alltför mycket använder värmekälla.många gasen somom
Partihandeln levererar livsmedel till butikerna från andra orter utan-
för det strömlösa området. Katastrofledningen bedömer detatt se-

bitti nödvändigt organiseradgångi iär sättanast attmorgon en
för andra de äldre.utrymning även än

företrädare för Marinkommandot underrättar under tisdags-En
kvällen Länsstyrelsen de militära förbanden Sverigei västraattom

mobila dygnhar antal reservelverk gårinom ett attett transpor-som
till Göteborg. Katastrofledningen förutsätter det finns möj-tera att

elförbrukare.ligheter koppla dem hos lämpliga dettaOmin inteatt
förberett fordras det installationer. Göteborg Energiär rätt stora

för litekommer kunna dessa arbeten, det tid.taratt svara men
Katastrofledningen börjar hur reservkraftaggregaten bästöverväga

fördelasska mellan användarna.

Sanitära problemen ökar

Vid ZI-tiden konstaterar va-verket Gårdsteniatt vattenreservoaren
tömd. innebär ytterligare människorDet 30 000är attnu sam--

manlagt bostäder. Drabbade200 000 i sinanära är ärutan vatten-
framför allt de högt belägna områdena staden. hari De stannatsom
kvar får hämta vid de tappställen och tankar va-verketvatten som
har ordnat med. räcker till matlagning. EnklareVattnet tvättning
kan också ske. det med toaletterna. Spolningen kräverSvårare är
mycket för det ska bli ledningarna längre nedinte ivatten att stopp

Avloppen fungerar, Va-verketi inte.systemet. vattnetmen renas
brädda flera ställen. ochtvingas på Orenat åarrinner iatt vatten ut

andra vattendrag.
automatiska hanteringen de bostads-Den inne i storaav soporna

husen fungerar det finns tillinte inte utrustningen.när ström
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Fastighetsskötarna manuellttvingas efter handtömma tunnorna som
de blir fyllda. Sopförbränningen för Göteborg och kranskommune-

anläggningi GRAAB:s stillaSävenäsi står på grundstora uterna av
elavbrottet. Renhållningens bilar hämtar demkör tillsoporna men

deponeringsplats har försäkratGRAAB Avsiktensig ären som om.
dem sopförbränningen.tillatt transporterasenare

finns flyttbara torrtoaletter s.k. bajamajorDet 400 i Göte-ca - -
borg. militära förbanden har ocksåDe antal toaletterett av samma

här torrtoaletterna har redan placerats deDe områdenityp. ut som
först blev räcker långt. Ytterligareinte 700utan vatten torr-men
toaletter kan dag. emellertid alltid framförköDetsättas nästa ärut
toaletterna föroch renhållningen hinna ochsvårt tilltömmaatt se

det behov parker ochMånga andrasina i påär uträttaratt rent.
ställen. här kommer leda till problem längreDet sanitäraatt stora
fram har och det plusgraderstigit Miljö-när igen.ärtemperaturen
förvaltningen förorolig konsekvenserna och beslutar rådär att utge

hur ska ordna och sköta latringropar.invånarna detGår inteom att
använda skyddsrummens torrtoaletter

med bränsleSvårt till bilarna

kan med början tisdagReservpumpar kväll delas till flersent ut
bensinstationer tidigare. Länsstyrelsen har fåttän in ävenpumpar
från de delar länet ligger utanför det strömlösa området.av som
Kontakterna med länsstyrelser andra län dessai visar även äratt
beredda skicka del till Göteborg.sina Länsstyrel-att en av pumpar

kommer också begära ska bidra från denNUTEKatt attsen reserv
den centrala myndigheten förfogar över.som

Katastrofledningen vill de fordon används viktigainomatt som
funktioner samhället ska den tilldelningi dessa behöver. Frå-som

emellertid hur den fordras ska komma tillstyrning stånd.ärgan som
personalBensinstationernas säkerhetsskäl medverkamåste vidav

påfyllning.all kommer vidare sköta all redovisning med hjälpDe att
manuella tanka fordonrutiner. Att kommer därför betyd-ett att ta
ligt längre tid vanliga fall. flesta bensinstationernai har lagerDeän
för veckas försäljning. från oljeupplagenLeveranser Göteborgien

åÄvenkan ske med självtryck, lastningen lång tid. redovis-tarmen
de här volymerna tekniskt krånglig.ningen Ungefär fjärde-ärav en

del distributionen fortsätter tills vidare. och olja kommer 5Bensinav
det behövs kunna köras till Göteborg från depåer andraiattom

delar landet.av
All eldriven tågtrafik har under tiden elavbrottet pågått varitsom

inställd. kanSå begränsad godstrafiksmåningom komma i gången
jmed dieseldrivna lok från hamntrafiken. linjerna AlingsåsNär mot

och Trollhättan blivit klara för eldrift det möjligt släppa framär att
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Fjärrblockeringenoch godstågen.fjärrgåendedel de person-en av
beslut chefenmanuellt. Efterexpedierasfungerar och tågeninte av

persontrafiken tillslokalaligger denBanverketsför regionvästra
vidare helt nere.

LänsstyrelsenPresskonferens på

kväll. Ord-presskonferens kl tisdagLandshövdingen håller 22.30en
räddningschefen, sjukvårds-Göteborg,kommunstyrelsenföranden ii

för polisen, Vattenfall och Västkus-företrädarebefälhavaren samt
medverka.till Länsstyrelsen förmarinkommando har kallats atttens

myndigheterna för krisplaneringenMassmedierna kritiserar inteatt
frågarfrån Göteborgs-Postenbättre. GP inteEnvarit reporter om

hållerkatastrofområde. längeklassasGöteborg ska Hursnart som
fort-myndigheter och företagdagar kanmänniskor mångaut Hur

undantagstillståndbeslutarhär Varförså regeringenintesätta om
ordning tillämpaupprätthålla lag ochdet verkligenGår attatt -

råderalla bestämmelser denrättssamhällets -i situation som
lagstiftning meddet finnsLandshövdingen förklarar inte någonatt

Råddningstjänstlagen tillämpasfrågar efter.det innehåll GP omsom
människor ocheller begränsa skadordet handlar hindra påattom

räddnings-riksdagens beslutegendom eller miljön. ii Det är sagt om
oljeutsläpp,tjänstlagen det ska bränder, översvämningar,att vara

har uttryckli-liknande händelser. Statsmakternatrafikolyckor och
elavbrottska vidtas vidförklarat de åtgärder t.ex. ettatt somgen -

viktiga samhällsfunktionerbrukar kallar allvarligadet störningar i
enligt statsmakterna klara detta medräddningstjänst. skaVi-inte är

olika myndigheteroch de befogenheter ochdet resurser somansvar
företagoch har.

förvånad kommuner och företagLandshövdingen självär över att
fall ställer han de ska hardel De intei inte göra.attanseren upp som

förfogar sannolikthjälpa till med develat överresurser som men
Ännuråder. förvånarbehöver deninte just i situation som nu mer

med hänvisning till kost-det landshövdingen del kommuneratt en -
tvekar hjälp.naderna för det andra bidrar med begäraattsom -

flestaför både och radion berättar deFöreträdare tidningar att
vad myndigheterna den härmänniskorna väldigt lite igörvet om

framför allt hur det kommer bli de dyg-situationen närmasteatt-
till hårtföreträdare för TV-kanalernaEn går moten av angreppnen.

Är det förbättrade myndigheterna för detta. möjligtlokala inte att
informationen där folk finns.bostadsområdena Ra-i Det ärute

lyssnardion bra nyhetskälla för alla har batteriradio ellerär somen
skaffa information hos dem harbilradion. Andra börjarpå sig som

Företrädaren för meddelar det sammanhanget tid-radio. GP i att
fr.o.m. ijönköping.kommer tryckas Fråganningen i ärattmorgon
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hur den ska distribueras Göteborg. kommer fallinom Det i varje
lika smidigt vanligt. ska tidningsbudeninte I-Iuratt som upp

ellås myndigheterna hjälpa till medKan personal ellerportarnas
andra för distributionenresurser

Landshövdingen sammanfattar laget och det finns mångasager att
problem just nu:

klart kommer tillbaka;Det inteär når strömmenD
saknas bostäderna förDet i människor;minst 200 000vattenD

Antalet överfall och stölder ökar hela tiden det verkarD som om-fler fleroch brottslingar söker till Göteborg den härsig i situatio-
nen;

alla informationmed hurDet svårt nå läget och vadär ärattD om
myndigheterna gör;
Teleförbindelserna litainte på;är attD

blir mycket långt efter kommitDet tillbaka,göra strömmenattD att
grund avloppssystemet;på it.ex. stoppenav a

ekonomiska konsekvenserna detDe sker blir sannoliktD av som
mycket stora.

Samtidigt finns det också del glädja sig åt:atten
Sjukhusen klarar det de ska -till del tack vädjandenastorD som vare

lokalradion bara de akut behovi vård skaiär sigatt tasom av
dit;
Butiker, och banker har del dagen ochnågon trafi-öppetpostD av
ken rullar;

har alltDet evakueragått även männis-trotsD att stora grupper av
kor till andra där det finns ström.orter

Enligt landshövdingen det viktigt människor försökerär att vara
lugna och lyssnar beskeden från myndigheterna. Personalenpå inom
hälso- och sjukvården dem verkligenmåste sig åtägna årsom
sjuka. Andra söker hjälp bör vända till desig övriga isom organ
samhället hjälp eller till alla enskilda har devisatsom attger som
kan medverka till minska påfrestningarna.att

Onsdag tredje dygnet3.5.4

till onsdagen börjarNatten det tredje dygnet landetsiströmutan
stad. ledningsnätetReparationernanästa påstörsta pågår, detmen

kommer finnasinte utsträckningigen i någon förränstörreatt om
dagar. starka kylan hållerDen hari sig. De tjänstgjort iett par som

katastrofledningen under får tyder på si-natten rapporter attsom
håller förändras.tuationen Fler fler funktionerpå och samhälletiatt

kommer sannolikt börja svikta.att
harTemperaturen sjunkit ytterligare husen.i håll underPå många

det minusgrader bostäderna.inne i Va-verket harär haftmorgonen
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blirreservkraften och ytterligare områdenproblem med utan vatten.
Även viddet köer hämtnings-familjer redan sigmånga ärgett avom

har placerats ocksåvid de torrtoaletterställena och Det ärut.som
här platserna.med ordningen deproblem Trotspåstora uppma-

olika slag.försöka svårigheter Männis-uppstårningar att avsamsas
hållaköerna och detkor kivas svårti är att rent.

Överfall inbrottoch

Ännu till. Poli-påfrestningar leder den växande brottslighetenvärre
verkaröverfall och inbrott.får allt fler anmälningar Det inteomsen

företag och andra ordnat medbevakningden mångasomsom om
anställda haft till uppgift vakafall blev deräcker till. I attett som

och tvingade lokalerövermannadeanläggning öppnaöver atten
för överfallvill kylan, riskernasäkerhetsskåp. Polisenoch trots-

möjligt kvarpåfrestningaroch andra mångaså att stannasom-
fritt fram förfall blir detbevaka detoch går. sig.I att taannatsom

hårt och får efter hand allt flerall personal mycketPolisen utnyttjar
utanför strömlösa området.från polisdistrikt detförstärkningar

dygnets flerahar efter det utrymningHemtjänsten senaste tu-av
handikappade omkring människoräldre, akut sjuka och 50 000sen

bl.a. dem villkvar hand gällerDet inte utrymma.att ta om. som
tillunder onsdagen hjälpa möjligtAvsikten så mångaär att som

vill lämna hem. Svårighe-andra sinainteävenorter personer som-
finna villiga demytterligare kommuner ärär att ta emotten att som

flyttas. flesta kommunerna håll har redanbehöver påDe närasom
det blir nöd-del inkvarteringsresurserså sinautnyttjat stor atten av

kommer fram till dessvändigt söka längre bort.sig Många attatt
förläggas de militära förbandenkan ske tältutrymningen iatt som

fältkök anslutning till tälten.finns torrtoaletter och iDetsatt upp.

Reservkraft fördelasska

Under förmiddagen kommer det fler reservelaggregat till Göteborg.
elverk förband, eldistributörerhjul militära ochDet påär stora som

förfogande.uthyrningsföretag ställer till Göteborg Energi gör upp
prioriteringslista tänkt underlag för beslutenär att etten som vara

fördelas. Katastrofledningen emellertidhur elverken ska läggerom
andra synpunkter hur ska användas.på Det visar sig vi-resurserna
dare personalen installationerna till.ska räcker Såintegöraatt som

kan det allaockså bli bränsle tillsmåningom svårt att aggregaten.
finns redan från början antal bärbaraDet småäven ett stort reserv-

hundra småhusägare regel till hus därEtt ägareaggregat. par som-
det elda ved till sådanmed har tillgång Elagg-går utrustning.att -

belysning och driver cirkulationspumpenviss i värme-regaten ger en
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Åtskilligatill oljepannan. husä-får ocksåMånga strömsystemet.
betydligt drägligarefamiljer lever det häroch deras på sättet ettgare

förfogardel demandra. gäller ocksåliv vin-Det överän av somen
tillräckligt med gasol för flera dygnsoch harterbonade husvagnar

och matlagning.uppvärmning
fjärrvärme-nödvändigt delarveckan detTidigare i tömmaatt avvar

frysaskulle ledningarnaRisken påinätet. att vattnetstorannarsvar
till tunnlar där dessabroar och anslutningde ställen gåripå --

sannolikt blifall uppstod skulle mycketjord. skador i såDe somovan lställenhotas frysning på iFjärrvärmenätet ävenutsattastora. nu av
nödvändigtdygn blir detmarkkulvertarna. i gångInom attett

Katastrofledningenreservkraft, det finns cirkulation.vissså äratt en
för staden skaklar ansträngningar måste görasöver attstoraatt

fjärrvärmenätet.kunna skydda

skalaiUtrymning stor

harunder eftermiddagenframkommer många inte någraDet att som iiströmlösa områdetutanför det villellersläktingar påvänner orter sl
Erfarenhetenallt barnfamiljerna.gäller framförlämna staden. 5Det l

beslutarilla. Katastrofledningenbarn far särskiltsmåvisar att latt
för andra äldreskalarekommendera iutrymning änävenstoren

under det dygnetböroch sjuka. Strävan närmaste utrymmaattvara
hushållensammanlagt omkringde i Göte-200 000000minst 60 av

medLänsstyrelsen hjälp hittaKatastrofledningen berborg. attom
kommunalamottagningsområden och tjänstemänutser grupp somen

får uppgift samarbete med polisentill organiseraatti transporterna.
hälften kommer kunnaBedömningen mindre iänär attatt resa egna

skälet också antal bussar.bilar. fordras det GruppenDet ett stortav
ska30-tal platser staden från vilka bussarnaväljer gå.iut ett

beskedKatastrofledningen får under onsdagskvällen att ettom
kunna handantal kommuner Jönköpings län kommeri att ta om en

hushåll eventuellt kom-del- kanske hälften de 50 000stor somav-
polispatruller kommer köravilja Flera iatt runtatt utrymma.mer

högtalare lämna informationdelar bostadsområdena och medav
bl.a. Jönköping.det finns möjligheter till inkvartering i Deattom

de informationsställenåker bil kan vidi någotstannaegen avsom
där personal från polisen ochutefter riksväg bortom Borås40 strax i

stadsdelsförvaltningarna Göteborg anmälningar ochi tar emot ger
de utrymmande kan begebesked sig.vartom i

auktoritet behövskatastrofledningens denHar som

chefen för framförbanden har efter beslutmilitära tagitMKVDe av
för koktrossar och för kunna hjälpa till med drivmedels-utrustning att
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finns militär personal både värnpliktigavidareDettransporter. -
frivilliga kan tält och hålla dem. ord-och i Desätta värmeuppsom-

flera parkerna.också latriner inar av
stadsdelsförvaltningarna ifrågasätter emellertid beslutenFlera av

de militära ska användas. Under onsdag efter-hur resursernaom
flera katastrofledningenmiddag kommer andra tecken påäven att

för leda verksamhethar tillräcklig auktoritet kunna allinte att som
behöver samordnas. Flera lokala förvaltningar förklarar de inteatt

katastrofledningen.vill låta åtgärder den kommunalasina styras av
det skedetbörjan gick det bra beroende problemenI på i inteatt var

Andra kommit med verksamhet. Efterhade gång sinså inte istora.
i hand svårigheterna ökat har blivit angelägnamångasom mer om

för. sannoliktdet och här sammanhängerDet isom var en svarar
i utsträckning med katastrofledningen har överblickasvårtatt attstor

felaktiga.allt. del besluten har efterhand upplevtsiEn somav
kommer katastrofledningen hela tiden harTill detta svårtatt att

med information till alla vad sker. Radio och TVnå sän-ut om som
der lokala nyheter, mängden information och effekternaär stormen

myndigheternas meddelanden blir skälet begränsade.det Mångaav av
upplever de massmedier har särskilt aktiv rapporteringatt som en

myndigheternas åtgärder.styr

Torsdag-söndag ñärde-sjunde dygnen3.5.5

myndigheter och andra har under onsdagen kommitMånga iorgan
fler hjälpåtgärder.med allt bidrar till detgång Det svåraregöraatt

för katastrofledningen överblick vad sker. härDeöveratt en som
problemen till under torsdagen och under freda-ännuspetsas mer

börjar komma tillbaka. Liksom ochi Vara Sten-när strömmengen,
ungsund sker det först under korta perioder. Förhoppningar finns
hos det ska finnas mycket de kan drivamånga såatt snart attom
verksamheten fullt åtskilliga företag har den veckanFör gångnaut.
inneburit ekonomiska förluster. Myndigheterna har fått im-stora

viket arbetet besvärligt. flesta anställdaprovisera, gjort mycketDe är
slitna.

ska fördelasHur strömmen

Flera de företagen och de lokala myndigheternanågrastörreav av
trycker under lördagen hos den politiska ledningen Göteborgpå i

kräveroch deras verksamhet ska först. Skälenjust strömatt som
framförde deras verksamhet viktig och måste prioriteras.är äratt

Göteborg förklarar för katastrofledningen detta teknisktEnergi att
hantera hur helst.inte Högspänningskunderna kangårsett att som
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bolaget bestämmer enligtden ordning måsteiström mensom
Lågspänningskunderna kopplas områdesvis.lika.avtal hanteras in

sammanhang hur de olika områdenabedömas iDet måste ett even-
bolaget visserligenGöteborgtuellt ska prioriteras. Energi attmenar

dessa kan användasför roterande bortkopplinghar planer intemen
Leveransavtalen och de tekniskaråder.deni situation systemensom

för kommunala bolaget och dessdet hela. sak detDet ärstyr en
hur ska ske.kunder bestämma leveransernaatt ,jföretagen kräver överläggningarLedningen för de istörreett av

produktionen.för kunnaomedelbart återuppta Fö-ström attatt
har försäkrat hög leveranssä-det avtal sigiretaget att om enmenar

lever till detta.kerhet och energibolaget Stämningeninteatt uppnu
deltagarna överläggningenstundtals mycket upprörd. iEnär menarav

imiljonerkräva skadeståndföretaget kan komma mångapåatt ettatt
kronor.

verksamhetenfå igeni gångSvårt att
z

för diskussioner hurhelgenkommande går i åtDen stort sett om
användas. Under tiden ökar perioderna medfinns skaden isom

strömförsörjningen intaktveckan kommerbörjanI ärström. somav
kommer kunna släppasinnebär bl.a. på iigen. Det attatt vattnet

nödvändigt spola de delarledningarna. iDet är systemetatt rent av
ihus-på visarDevarit atttas vattnetutan vatten. somproversom

tillska användas dryckvidare koka dethållen tills måste vatten som
veckanhar fryst sönder underoch matlagning. Ledningar somsom

åtskilliga vattenläckoroch det uppstårgått tinar så småningom upp
staden.irunt om

till de industri-fjärrvärmensvårt i gångDet visar sig att stora
serviceföretagen och bostadsområdena. delEn rörsystemenaverna,

fordras verksamhe-har fryst sönder. mycket reparationer innanDet
bedömer det kommerfungera den ska. Göteborg Energi attten som

det Värmeledningar-till vecka innan ärmesta reparerar.att ta upp en
frystbostäder och andra lokaler har också sönder.mångainne ina

flyttamänniskor det veckor de kan till-åtskilliga dröjer innanFör
jhittaFörsäkringsbolagen harbaka. intresse reparatörerett stort att

och hjälper till med detta.
jhandikappade slogs tidigtAlla trygghetslarmen hos äldre och ut.
7tillbaka alla anordning-kommitDe sigvisar när strömmen attnu

själva. Socialtjänsen besökagång sig måste mångainte går iarna av ;
iför kontrollera de fungerar.dem har larmav som om

vecka för fullRaffinaderierna behöver kommaminst iatt uppen
andra det dagarproduktion. industrier går påFör iett attpar jverksamheten. dröjer flera veckor allt liktDet innan sig igång är g

Göteborg och fungerar normalt igen.
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efter avbrottet tillveckanLänsstyrelsen kallar sluteti över-enav
framkommer vid överlägg-för staden.med företrädareläggning Det

för avsikt under-harhauerikommission inteStatensningen attatt
elavbrottetkring Sverige. Länssty-söka omständigheterna i västra

under-och begära sådantillkommer skrivarelsen regeringenatt en
sökning.

IS-OZOF7





DelscenarioKapitel

4 storkraftnätetSabotage mot

Angreppet4.1

femoch isolering harmed silar gjortProblemjanuari.Det är att
Elproducenternaavställda sedan månader.kärnkraftsreaktorer tvåstår

oljekondensdrift och hårdmed deträknar importatt avgenom
klara elförsörjningenvattenkraftenkörning Sverige gåri attnorraav

med mycketåtgärder. Enstaka dagarkonsumtionsdämpandcutan
storkraftnätet räcker till,överföringsförmågankyla, intestark inär

problem södraemellertid blikan det Sverige.i
sjunkandefredagen den i21 januariSMHI aviserar temperaturer
fortsätta under hela denmed kylan skahela landet och räknar att

veckan.kommande

organiseradeFlera angrepp

Götaland ochMåndag det omkring grader kallt20 i 25ärmorgon
skadas storkraftnätet fleragrader Svealand. det lägetIi genom orga-

kärnkraftverkenniserade sabotageåtgärder. kollapsar och allaNätet
söder Dalälven blir el.snabbstoppar. Hela Sverige Genomutanom

emellertid delaromkopplingar det mångagår i -iström nätetatt av
fall s.k. ö-drift. Nätdriftledningen vid Svenska Kraftnät för-genom

sammanhållen drift.söker bygga kopplarOperatörernaatt upp en
efterområde område. attacker ledningarna emeller-in Nya görmot

det ytterligare tillgängliga effektentid uppstår störningar. Denatt
för behoven.räcker till allainte

informerar nätdriftledningenmeddelande till allmänhetenI ett om
landsomfattande strömavbrott: hela berordet Det påäratt ett

ledningsfel storkraftnätet. Felsökning har börjat. Beskedi närom
kommer tillbaka kommer lämnas möjligt.såströmmen att snart som

elektriska element, torkskåp och andra elkräuandeStäng spis,av
belastningen blir för kom-så inte när strömmenstorapparater, att

tillbakamer
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Linjepersonal från Vattenfall inspekterar skadornasom en av ser
det fråga sabotage och larmar polisen distriktet däriäratt om an-

fo-staben. Affärsverkethar Polisen kontaktarägtgreppet rum.
Elberedskap fårSvenska kraftnät och Svensk olika uppgif-på vägar

sabotagen.ter om
elförsörjningen.eller vill systematiskt skadaNågon några på sättett

febril verksamhet olika lokalt, regionalt ochpå nivåerEn startar -
Säkerhetspolisenoch försvarsmakten.centralt både poliseninom-

omfattande efterforskning och kontroll.börjar militäraDenen
skaffar uppgifter bedömningarunderrättelseorganisationen och gör

vilka harellerenligt utförtrutiner. Frågorna många: Vemsina är
Ärsyftet följassabotagen Vad flerKommerär angreppet att av

början till omfattande Ska försvaretdet på Sverigeett angreppmer
skyddsobjekt Fordras detutöka bevakningen vid militära be-en

anläggningarvakning antal civilaäven ettav
rikspolischefeneftermiddagen får överbefälhavaren ochUnder

harföredragningar grundade knappa uppgifter framkom-depå som
bedömningfinns till början översiktligmit. Det inte änmer enen av

avsiktenskadornas omfattning. känt medIngenting ännuär at-om
Överbefälhavarenutfört dem. informe-tackerna eller vilka harsom

regeringen.rar

Internationella terrorister

måndag kväll internationell samtalterroristgrupp iSent etttar en
för sabotageåtgärderna.med GruppenIT på sig sigsägeransvaret

kan lamslåvilja den nation.visa sina Detatt engenom angrepp
skada elektriska anläggningarframgår uttalandet den attatt avserav

Försvarsmaktende storstadsområdena. och poli-i någotäven treav
bedömer längremycket allvarligt hotet detpå inte attmensen ser

det inledningenhar säkerhetspolitisk bakgrund tillinteär etten -
härmilitärt landet. Försvarsmakten minskar det lägetimotangrepp

aktiviteter.sina
nätdriften ökar risken för snabbstopp kärnkraft-Störningarna i i

och vid midnatt beslutar reaktorernaverken fårSKI ingenatt av
inspektionens tillstånd. också hänsynSKI tilligenstartas utan tar att

finns risk för sabotageåtgärder.det en nya

Konsekvenserna de drabbade4.2 i inomstort

områdena

Strömavbrotten drabbar under huvuddelen måndagen omkringav
miljoner människor.6
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från förloppetdelscenario skiljerHändelseförloppet i2 sigi sce-
avseenden:framför allt dessanario 1 i

utslagen perioderheltElförsörjningen inte strömär utan varvasCI -
fungerar;elförsörjningenmed perioder när

landet huvudsakdelbetydligtElbortfallet drabbar -istörre avCl en
södra och mellerstahela Sverige;

tiderna för leveransregel beskedkanElleverantörerna omsom gec:
elförsörjningen;respektive avbrott i

betydligt kallare;ochblåser inteinteDet snöar ärmenEl
till-betydligt längre tidhåll innan ärå många strömmenDet tarEl

och hållet.baka he t

kom-periodvisbedömadetde områden där går strömmenI näratt
olika verk-efter hand planeramöjligtbör dettillbaka attvaramer

och sjukvården,Hälso-hjälpligt fungerar.samhälletsamheter så att
postkonto-bankerna ochdetaljhandeln,televerksamheten,delar au

för-under detillfredsställandesannolikt fungerakan på sättettren
bl.a.högspänningskundernadelråder.hållanden En stor avsom -

avtal skyldigaenligthela tiden-fårindustriermånga årström men
minska likaalla skaAvsiktenförbrukning.begränsa sin är attatt

mycket relativt sett.
Även lokalalöpa.förutsättningarjärnuägstrafiken har Den tra-att

fjärrtågendelvisserligen bussarfiken glesas ersätterut men en av--
hållakunnaangelägetgodstrafik det itrafik.i Den ärär attsom

diesellok.sker medgång

sammanfattningElläget i

helhetstorkraftnätet kommerdelarnaskadade i siniDe att vara
provisoriskatre-fyra veckor.reparerade tidigast åtgär-Genominom

elsäkerhetsföreskrifternafrån tillämpningender och enklare avsteg av
tillkunna minskadel platser kanskeskulle reparationstiden på en

ungefär vecka.en
efterfrågan fortsätterkylanhårda påDen gör att stor.att vara

starttillstånd,intakta fårkärnkraftsreaktorerde fem inteOm ärsom
förbrukarna söderflestakvarstå.bristenkommer Depå att om

kommande veckanhela denDalälven kommer under strömatt
Förhållan-dygn.mellan fem ochunder sammanlagt timmar15 per

lokalt. Informationsrutinernaemellertiddena kommer varieraatt
oftare.kommer alltoch perioderna medförbättras ström

felgrund delånga återstarttiderFlera industrier har på istora av
elförsörjningendriften de återkommande istörningarna orsa-som

beroendeför industrierkar. problem uppstår minstStora inte ärsom
Kostnaderna förandra företag.underleveranser frånlöpande pro-av

konkurrenssvårigheter,tillduktionen ökar och leder småningomså
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hårt utnyttjade. FörstärkningarReparationsresurserna kommerär
ske med personal och reservmateriel från andra delar landet. Enatt

svårigheterna alla de till skadeplatserna.är att ut extraav resurserna
mycket kallt och finns alltidinteDet är vågar.

Alla elleverantörer landet för dialoger med kunderi sin stora om
dessa ska förbrukningen till förhållandende råder.att anpassa som

Massmedierna framför allt lokalradion får kontinuerligt infor-- -
bortkoppling olika områden då och då kommermation attom av

Ävenske och de perioder leverantörerna deväljer. lokalaatt som
myndigheterna får information från elleverantörerna läget. Sammaom
sak gäller länsstyrelserna och regeringen.

kraftnätSvenska etablerar katastrofledningsgrupp med före-en
Vattenfall Elberedskap.trädare för och Svensk Katastroflednings-

ordnar fr.o.m. eftermiddag regelbundetmåndag presskon-gruppen
ferenser.

Bevakning förekommer vid åtskilliga Elområden,anläggningar.
elleverantörer, fo-befälhauarelänsstyrelser; och polisenstörre sam-

råder hur de ska förbättra bevakningen vid anläggningar där detom
angeläget. anlitar skyddsvakter ocksåellerFöretagen väk-är egna

från bevakningsföretagen.och skyddsvakter Andra anläggningartare
uppgiftbemannade anställda driften har tillinomär göraattsomav

ochiakttagelser det de eventuelltatt rapportera som ser.
får under måndagskvällen tillSödra och tisdagenSverige natten

tillbaka Effektbristen emellertid de flestasuccessivt strömmen. gör att
förbrukarna försörjdabara periodvis med el.är

krisgruppRegeringens

tillsätter detta delscenario krisgruppStatsministern i medäven en
företrädare för olika departement. ska följa utvecklingenKrisgruppen
och till det hos finns beredskap för snabbaregeringen be-attse en

informationsinsatser.slut och för ledning ligger emellertidAnsvaret
det tidigare lokala myndigheteroch regionalai scenariot på ochsom

de företag producerar och distribuerar el.på skaGruppen vi-som
dare följa arbetet hos Säkerhetspolisen med klargöra vilka terrorist-att

verksamma deras internationella förgre-i Sverige,ärgrupper som
efteroch vilka mål de sannoliktningar uppnå. Ettsträvar att samar-

bete ska också ske med Försvarsmakten, överväger terro-som om
ristattackerna kan inledningen till fientligt företagnågot störrevara

Till krisgruppens uppgifter hör slutligenSverige. i samrådmot att
med Rikspolisstyrelsen och Försvarsmakten detöverväga ärom
nödvädigt utöka bevakningen viktigare objekt.att av

Tisdag exploderar gasturbin för produktion påmorgon en av
mellerstai Sverige.orten
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haftelanvändarnadygnet harUnder det strömgångna merparten av
enstakabara timmar.

kommunHändelseförloppet i Vara4.3

till omkringtillgång % sindelscenario 30har 2kommun iVara av
emel-kommunenlokalaelförsörjning. inormala variationerna ärDe

under 2 timmar,finns genomsnitt 112 âlertid iDet ström menstora.
det härElbortfallet drabbar iden bortasedan 4-5 timmar.iär scena-

centralorten.riot även
till börjanblirlandsbygden kommunenHändelseförloppet ipå en

Svårigheterdelscenariohar skildratutredningenungefär det isom
för jord-blir allraProblemenochmed störstuppstår värme.vatten

fjäderfän och intebesättningar svinharbrukare stora menavsom
förFjäderfän och dörreservkraft. mångasvinförfogar någonöver

klarar bättreMjölkkornadagen. sigredan under förstauppfödarnaav
med förhållande-tillbakakommersedan det sigvisar strömmenatt

för underberedskapharjordbrukarnamellanrum.vis jämna atten
det behövs.mjölkafoder och Deochskaffaden tiden attvatten om

från gårdarflytta djurockså möjligheternaundersöker utanatt reserv-
har det.till ställenkraft som

Takpannefabrik behöverBendersCementvarufabrikerna bl.a. --
elavbrottethalvtimmebeskedhadetta inomscenarioiäven omen

bruketFabrikerna har på sigtvå timmarblir långvarigt. ösaatt ut ur
det säkraför företagetLedningendet stelnar.maskinerna innan tar

tillverkningen.avbrytabeslutar Företagetosäkra ochföre det att
hela den tidunderliggertillverkningensedanchansar inte utan nere

industriföre-tillbaka. Andravaraktigtgår innan ärströmmensom
elförsörjningen,tillkan variationerna ikommunen sigitag anpassa

detkortatill början inteperioderna med så ärström är attenmen
verksamheten.hålla i gångmeningnågon att

Kommunen agerar

den krisgruppdelscenariosammankallar dettaiKommunen även
kommundirektörenarbetsutskott,kommunstyrelsensbestår avsom
måndagen vidundersamlas 14-förvaltningscheferna.och Gruppen

läget.bildmöjligtförsöker snabbtochtiden så att avensom
emeller-BeskedenutförligtbeskriverMassmedierna situationen. är

redan underKommunalrådetmotsågande.och iblandtid många tar
kontaktavbrottetefter det förstaeftermiddagen timmarnågra --

fullständig bildharsjälvLandshövdingen,med inteännu avensom
medLänsstyrelsen överläggerför justläget. Företrädare represen-
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för elförsörjningen och den under dagen ska hörasägertanter att av
till kommunernasig länet med informationi och eventuellt antalett

rekommendationer.
krisgruppKommunens del måndagen deägnar äldresåtstoren av

och handikappades problem. Socialcbefen de bor påattmenar som
ålderdomshem, sjukhem och gruppbostäder efter handi kommer att

hållasvårt kallaresig det tidigareDet iär än scenariot.att varma.
gengäld återkommerI med mellanrum.4-5 timmarsströmmen

flyttarKommunen under måndagskvällensuccessivt antalett pa-
till sjukhemmettienter och vårdcentralen centralorten, däri det finns

reservkraft. ökaDet går antalet de sjukhemsav-påsängar 3att tre
delningarna. Sammanlagt från200 ålderdomshem och sjuk-personer
hem behöver andra övernattningsställen, socialchefen.anser

50-tal hemtjänsttagareEtt bor bostadi inom central-som egen
har vårdbehov ska också flyttas till vårdcentralen.orten ett stortmen

Uthålligheten bland hemtjänsttagarna landsbygdenpå därär större
det vanligare med strömavbrott och där detär i oftaän tätorterna
finns braskaminer eller vedspis. utvecklingsstörda gruppbostäderDe i
kan bli oroliga blir alltför låg och socialchefentemperaturenom me-

de bör placeras de lokaler deras dagcenter.i Erfa-utgörattnar som
renheten det alla byggnadervisar har bliri reservelinte svå-att som

hålla dräglig längre längreochDet tidatt temperatur. tarrare en att
under den tid tillbaka deströmmen är värma utrymmensom upp

människor ska vistassom

Problem med vattnet

Va-chefen detta föri krisgruppenscenario det kanäven attuppger
bli problem med leder tillDet i sin sanitära svårig-vattnet. tur stora
heter. alltidDet går användainte vattentoaletterna. Omt.ex. ström-att

det verkar periodvis kommer tillbaka ska vattenverkenmen som
emellertid då och då kunna för fullt. Människor kommer att
möjligheter fylla badkar, hinkar och Va-chefenatt annat.upp avser
emellertid placera behållarenågra med centralorten.iatt ut vatten

kan bli nödvändigtDet sänka trycket vattenledningsnäten.i Ran-att
kommer behövasoneringar ske samtligai kommunen.itätorteratt
ocksåHan det kan bli nödvändigt släppasäger att att ut orenat av-

loppsvatten från reningsverken.
Räddningstjänsten har det häri detscenariot blåserintenär-

eller betydligt mindre och personalen kansnöar göra utnyttjasatt-
för sådana uppgifter räddningstjänst.även inte ärsom

livsmedelsbutikernaDe två centralorten har batterieri förstora
kunna driva verksamheten under fyra-fem timmar. De måste emel-att

lertid försöka hushålla med den kapaciteten och tidernautnyttjar
det det finnsvisar sig Kommundirektörennär ström.att resonerar
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företrädarnamed för livsmedelshandeln beredda hållaär attsom
för människor under dygnet skanågra gånger kunna deöppet att

de behöver. kommer bliDet så bristsmåningom påattvaror som
enstaka slag färskvaror. informerarKommunen bl.a. när-av genom
radion vilka tider butikerna har öppet.om

Länsstyrelsen har under måndagen endast översiktligsenare en
information åtgärder behöver vidtas för elförsörj-Deatt attge. som

ska fungera kan varkenningen Länsstyrelsenigen eller kommunen
påverka.

behov informationStort av

människor dettaMånga tillsig i centralorten förscenario inäventar
skaffa förnödenheter. kommer allmänhet också till kommun-De iatt

kontoret för besked läget. förstärkerKrisgruppenatt om recep-
med kan information.tionen några tjänstemän Kommunensom ge

trycker också informationsblad delas butiker ochuti påettupp som
andra ställen. Bladet talar bl.a. hur länge det kan komma attom
dröja tillbaka, finnsinnan det vattenbehållare ochströmmen är var

kommunens kan vända med frågorinvånare ellersig sinavart pro-
blem. lokala tidningarna innehållerDe hel del råd männis-en som
kor kan ha glädje den hari situation uppstått.av som

Efter tid blir mycket verksamhetenDagarna går. Efter-rutin.en av
det drar tiden blir bostädernapå detuppvärmningenutsom storaav

problemet. har möjligheter eldaDe med ved och har till-attsom -
till bränsle handgång anhöriga och människorFåtar om grannar.-

far direkt illa, det för frestar Efter fem-sexmånga dagaräven på.om
Ävenblir perioderna med allt längre. kylan hållerström i sigom

minskar svårigheterna under den ytterligare vecka det elför-innantar
huvudsak tillbakasörjningen i del problemen kommerigen. Enär av

emellertid kvarstå. Konsekvenserna kommer förbl.a. de industri-att
företag kunnat utföra deinte leveranser de åtagit sigsom attsom

kännbara under lång tid kommun.i Varavara

Händelseförloppet4.4 Stenungsundsi
kommun

Stenungsunds kommun har detta delscenario tillgångi till omkring
% normala elförsörjning.40 sin innebär finnsdetDet strömav att

under i genomsnitt och2 â 3 timmar uppehållen ofta 4 ä 5äratt
långa. Förhållandenatimmar blir det lika besvärligapå intesättet

i ibland bristscenario Det och kylan kanpåärsom vatten ettvara
problem. emellertid huvudsakDet går kommuneni inom handatt ta

de äldre och handikappade. processindustriernaDe avveck-om stora
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Stadsbyggnadschefenverksamhet.heladetta sinlar scenarioiäven
använda delmöjligtdetundersökafår uppdrag äri att en avatt om

ska fallproducera. i såföretagen kan Denreservkraftden varasom
verksamheterför andra iperioderunderkomplement strömutanett

kommunen.

strömlöstdet blirSvårt näratt veta

ialltid möjligtdettaStenungsund det scenario inte äriProblemet i är att
det kommertillgänglig ochförväg närär ii när strömmenvetaatt

dygn levaefteremellertid någotAlla lärströmlöst. sig attatt vara

3och detillförselnökar ruti-Efter veckaförändringarna.med aven
allt bättre.fungerarskaffatharmänniskor sigsomner

delscenario 2 iheller iOrdningsproblemen såinteär stora som
nattetid detförekommerinbrottdel närtidigaredet scenariot. En

tidi-likaförlusterna intefinns ärnågoninte ström, stora sommen
med inbrotten.sambandskadadbliroch iingengare

verksamhe-olika slagmedsamhälle mångaStenungsund är iett av
hand ska tillgo-förstabehoven iprioriteringarpåKraven somter. av ,ifördela. Flerafinnsdetdetta scenario strömdoses i närär större att

helatillför energielleverantörernatrycker hosindustrier på åatt
den bak-tillbaka.kande MotAndra ståproduktion.sin attanser

allahand stödjaförstauppgiftdet ikommunengrunden attsomser
elleveran-meddiskussioneranvändare ochandra slag tar uppav

mellan olikafördelasbörtillgängligahur den strömmentörerna om
kommunen.områden i

stadGöteborgsHändelseförloppet i4.5

elenbrottetVerkningarna4.5.1 av

omkringÄven tillgång till %detta delscenario 40Göteborg har i av
finns underdetinnebär ielförsörjning.normala Det strömsin att

oftauppehållenoch 4 å timmar5å 3 timmar ärgenomsnitt 2 att
lindrigarebetydligtProblemen blir det ilånga. på änsättet scena-

rio
avtal minskaska enligthögspänningskunderna sin300De ca

för alla.procentuellt likautsträckningelanvändning i är settsomen ;
tillförbrukningenden högsta tillåtnafastställerGöteborg Energi

för-dem kanförsökernormaladet60 % attuttaget sommenav
raffinaderiernabl.a.Flera industrier tvåmindre.bruka ännu av --

andra detverksamheten.drivakunna Förändåkommer ärinte att
tillå-tillgångendrift den skalamed pånackdelarsådana i somen

verksamheter därgällerföretagen väljer avstå. Det stör-attter att
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blirningarna deså riskerar skadaantingen utrustningenstora att att
eller allvarligt sänka standarden produkterna.påatt

Roterande bortkoppling

Göteborg vill frivilligaEnergi inskränkningar förbrukningenigenom
skapa för spårvagnstrafiken den be-strömutrymme t.ex. att som
hövs för drift normal omfattning.i också angelägetDet ären att
begränsa problemen för lågspänningskunderna framför allt hus-l -
håll, mindre industrier, kontor, butiker och Dessa tvingasrestauranger.

de flesta falleni minska elförbrukningen högspännings-änatt merai
kunderna.

g s.k.Genom roterande bortkoppling det kommunala energi-ser
bolaget till alla lågspänningskunder bliri princip strömatt utan un-
der lika lång tid. Tekniskt det nämligen försesvårt enstakaär att
mindre lågspänningsområden med lågspänningsförbrukarenär

angränsandeinom områden har Till börjaninte försökerström. en
Göteborg hittaEnergi detrutiner möjligt prioriteragöratt attsomil lågspänningskunder behöveräven el. fordrarDetta mycketsom
manuellt arbete. längre avbrottetJu blir det för-svårare attvarar
söka mellan elanvändarna.prioritera Lågspänningskunder finnsg som

i närheten högspänningskunderi kommer, de behöverantingen detav
eller kunnainte, andra.ström änz att mer

j Göteborgarna lär emellertidsig leva med avbrotten.rätt snart att
gäller både hushållenDet och de arbetsplatserj på sina måstesom

| fortsätta verksamheten. flesta tillDe de periodvisasig till-anpassar
och frånkopplingarna. fordras emellertidj Det mycket information
för alla ska förstå hur fungerar och det. Män-att systemet accepterar
niskor planera bådemåste privatliv och arbete efter förutsättning-|

j för eltillförseln. dagar.Det någraarna tar
l

Problem tekniskai verksamheter

praktiskaDe problemen blir emellertid för de flestal enskilda män-
niskorna betydligt lindrigare delscenarioiän Fjärrvärmen prio-ärl
riterad husen helai går tiden ochinte det blir kallaremen pumparna1
och kallare bostäder och lokalerl i under perioderna ström.utan

kommerMånga tycka det besvärligt flestade farär inteatt att men
illa. Någon den skalautrymning i nödvändig delscenarioi 1som var
behövs Efter dagarinte. kannågra det bli lämpligt flytta ihopatt ett
antal äldre till sjukhem ochvissa servicehus där förhållandena är
drägligare andra håll.påän

reservkraftDen redan från början finns installerad i gång.ärsom
emellertidDet nödvändigtinteär delscenario körai 1att som reserv-

från andra delar landet till Göteborg.aggregat av
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undertill börjanuattenledningarna sjunker perio-Trycket i en
acceptabelkan hållas på iderna ström stort settutan uppe enmen

med vilka behö-underfundkommitva-verketnivå när pumpar som
eller fårdeoch till prioriteras viaantingen nätetström attserver

början blirteletrafiken förekommer ireservel. Störningar i men mer
telexoch behövertelefonerna.gällersporadiska. Faxoch Detmer
ocharbetsplatserna fungerarandraoch dekontorenpåström ute

företagsväxlarna kraf-flestaeltillförseln.avbrottenunder i De ärinte
störda.tigt

undersläcktutsträckning perio-Gatubelysningen i ävenär stor
problem med ordningskaparderna med Detström. typsamma av

trafiksignaleroch tidvisdelscenariooch säkerhet Larm äri ursom
ochbåde bevakning trafik-det gällerpolisenfunktion. Kraven på -

vanliga fallvad deblir betydligt ireglering är.änstörre-

svårigheternamedlevaMänniskor lär sig

och andra serviceställenpostkontorbanker,Butiker, bensinstationer,
finnsdetoch kvällenunder dagende perioderhar när ström.öppet

deunder tiderdemMänniskor lär är öppna.utnyttjasig att som
olikaochGöteborg serviceorgan spri-information EnergiDen som

människornastidningar underlättarochradio,der TV var-genom
för informationenuppgift för demdagsliv. viktig ärEn svararsom

dentekniskt fungerar härelförsörjningen iförstå huralla attatt
ibland leder tillskeroch de prioriteringarsituationen attatt som

Människor allmän-fårförbrukare står ioprioriterade ström.även
allakräver intemed inskränkningarna rättvisahet att somut men -

framgår redanlika. mångadrabbasprioriterade Detär attnu av
förluster grundekonomiskarörelse och pådriverdem gör avsom

Göteborgskadeståndkräva Energi.kommerelavbrottet att av

4.5.2 Hot angreppnyaom

Norrland har framgåttstorkraftnätet nedreskadat iDe somsom
deelförsörjningentill direkt någonhotat slå i storstä-tremotatt av

vilket områdebörjanfinns tillderna. ingetDet säger somsomen
ske. Polisen Göteborgskadrabbas och hurkommer iangreppetatt

bör allvar.Rikspolisstyrelsen hotetfrån påfått beskedhar tasattom
träffar ledningensäkerhetschefenochChefen för Göteborg Energi

händelseför-och tänkbarahotetoch får beskrivingför polisen en av
lista målantalöverläggningenlopp. Deltagarna i övergör ettupp en

särskilt känsligatransformatorstationerframför allt de iärsom-
här sammanhanget.det

viktig fråga förolika anläggningarnaSkyddet alla de är enav
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Göteborg emellertidEnergi, har kunnandeinte eller försom resurser
praktiken klarai detta. kommunala företagetDet utnyttjaratt av

bl.a. densina del driftvärnspersonalen äregna resurser av som-
skyddsvaktsutbildad har begärt hos Länsstyrelsen förstärktmen om-
skydd anläggningar.sina kommunala katastrofledningenDen iav
Göteborg samlad för minska effekterna deär periodvis åter-att av

Ävenkommande avbrotten. katastrofledningen dettaiöverväger
delscenario vilka åtgärder skulle kunna begränsa verkningarnasom

syftar till åstadkomma totalavbrott.ett attav angrepp som ett

Polisen har inte för bevakningresurser

Ledningen för Göteborg betonar totalavbrottEnergi skulleatt ett
komma slå hårt hela samhället och det måsteatt mot att vara en
uppgift för de myndigheter normalt har för ordningansvaretsom
och säkerhet för skyddet. Göteborg kan hjälpa tillEnergiatt svara
med planering och del kompletterande skyddsåtgärder. poli-Fören

har klara alltsvårt redan grunduppstår depåattsen, som som av
periodvisa avbrotten, finns det möjligheteringa med polisperso-att
nal bevaka alla känsliga elanläggningar Göteborg. Avbrotteni drab-
bar hela mellerstaså och södra och det finnsSverige integott som
heller mycket personal frånså andra polisdistrikt. Länspolis-att

hotet diffust tiden och Ständigmästaren i be-ärattmenar rummet.
vakning med personal kräver alltidDet är avväg-stora resurser. en

hur mycket det kanning lämpligt dra på.attsom vara
Länspolismästaren framhåller polisen och andra myndigheteratt

hittills har försiktiga med informationvarit hoten. harDet varitom
angeläget undvika rädsla och panik hos människor. Frågan äratt om
det bättreinte och stället förbereda förbru-är iöppenatt vara mer
karna det kan blipå totalavbrott. dettaMeningarna bryteratt ett om
sig.

dygn.Det går något hörTerroristerna telefon till polisen.sig iav
hotetDe någon storstäderna. Detettupprepar motom angrepp av

finns meddelandeti antydan någonting eventuellt kommeratten om
hända Göteborg.i Ledningen för Göteborg Energi iatt upprepar

överläggningar med polisen bolaget kan förinte allt skyddatt svara
fordras. Polisen har och får enligt Göteborg Energisom ansvaret

bedöma vad behövs. Polisens uppfattningar blimåste avgörandesom
skulle kommameningarna skilja sig.om att

Polisen utarbetar samrådi med Göteborg plan förEnergi be-en
vakningen. framgårDet planen Göteborg ska bidraEnergiattav
med den personal bolaget kan behövs för vägled-Densom avvara.

denning polispersonal kommer Vägledningenin.sättasav attsom
viktigt för polispersonalenär ska känna den farligasig iatt trygg

miljö med elinstallationer där den ska sig.rörastora
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medverkapersonal kan inteMilitär

ochbevakningsgrupperantalavdelabeslutarPolisen ett var enatt -
ochuppgift iaktta dettillfårhögstpå att omett sommanpar -

självade bliranvända inteskaslå larm. intebehövs De vapen om
allaemellertid till anlägg-räckerstyrkorna intehärDeangripna.

föreslagit militärtidigareredanharGöteborg Energiningarna. att
har det längstaPolisen imed bevakningen.tillskulle hjälpapersonal

detenergibolagets Genomtill propå.ställningundvikit senastetaatt
Göteborg kanindikationtydligaremed någothotet attomen-

läge.emellertidfrågan ikommerdrabbaskomma ett annatatt -
för ichefen Västkus-medkontaktlänspolismästarenBiträdande tar

iskyddslagensförklararemellertidmarinkommando, attsomtens
militäradenlåtamöjlighethonombestämmelser inte att perso-ger

fred bara gällapersonal fårmilitär imedBevakningdelta.nalen
härsådanaiblandtalas iskyddsobjekt. Detcivilamilitära, inte sam-

skyddsobjekten,civilavid deförbandenlåtatalasmanhang öva gattom
5knep.till sådanavillmarinkommandot inteförchefen tamen

hålleroch Security påPartenaBevakningsföretagen Securitas att
Göteborg ochtill bl.a.delarandra Sverigepersonal frånföra över av

skyddsvaktsutbildade väk-drygt 100tillsammansmedbidrakan
området ochfinnsredan iväktareförstärka dekanDessa somtare.

bevakningsarbetet.deltaför iplaceraskan attomsom
polisen hållerinsatsstyrkavälutrustad imycketochEn större som

anläggningarna skullenågonkunnaska gripa inberedskap avom
förutsättas ett angrepp.

hotytterligare hörsemellertid.händer NågraTiden går. Ingenting
ochPolisentillbaka. Göte-kommer småningomsåStrömmeninte.

bevakningen.neddrar stegvisborg Energi
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DelscenarioKapitel

5 Kärnenergiavställningen

Bakgrund5.1

5.1.1 Ett programmeringsfel
Kärnkraftverken fortlöpandegenomgår modernisering. dettaIen
delscenario har till kärnkraftverken sedanägarna något inriktatår

förbättrasig på och reglersystemen, framför alltatt styr- attgenom
införa programmerbar logik.en

dag börjanEn i oktober inträffar snabbstopp reaktorniav ett
Oskarshamn det2. sammanhangetI fungerar den hydrauliskainte
styrstavsinskjutningen den ska. åstadkommaFör den avställ-attsom
ningsmarginal fordras personalenmåste genomföra s.k. skruv-som ett

hindraDet går inte bränslet skadas.stopp. att att
Både Kärnkraftinspeztionen ochSKI innehavarna kärnkraft-av

verket misstänker felet avställningssystemeti berott påatt ett prog-
rammeringsfel, fått betydelse under de speciella förhållandensom

uppstod inträffade.störningennär Tester genomförs i Bar-som som
sebäck och1 Forsmarki verkar bekräfta2 antagandena. Detsenare

driftpersonalenvisar sig kan åstadkomma felfunktionen konst-påatt
lad Åtgär-simulera förhållandenaväg Oskarshamni 2.attgenom
derna tyder emellertid orsakssammanhangenpå helt klar-inte äratt
lagda.

ytterligareDet går några dagar. vecka efterEn snabbstoppet i
Oskarshamn har det framkommit2 de först orsakernaatt antagna

förklarar helainte förloppet. beslutarSKI det skälet beordaattav
avställning samtliga kokvattenreaktorernio till dess frågan blivitav
helt klarlagd, erforderliga säkerhetsåtgärder vidtagits och god-SKI
känt dessa.

5.1.2 avbrottLânguarigt

Det fastställagår inte hur länge reaktorerna ska behövaatt vara
avställda. första bedömningarnaDe tyder ellerpå veckor.etten par
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längre tidutredningsarbetet så.emellertid änsigvisarDet taratt
omkonstruerade komponen-deÄven förleveranstiderna några av

långa.relativtblirterna
till drift vid detillståndgranskning SKIomfattandeEfter geren

Oskarshamn.händelsenefter iveckorForsmark elvareaktorerna itre
under veckoråttasuccessivtkommer gångreaktorerna iövrigaDe sex

reaktorernaavställdalängstdeForsmark. ärbeslutet Förefter om
månader.fyraochmellanalltsåveckor,alltsåavbrottet 19 tre

elförsörjningenförKonsekvenserna5.2

beräkningarförFörutsättningar5.2.1 av

elkraftbalansen
endastdelscenario 3beskrivningenkommer iUtredningen attav

behandla
beordrade avställningen;denelkraftbalansenförKonsekvenserna avEI

Återverkningarna roduktionenförkostnadernasamladedepåCI
ochproduktions örmåga;kärnkraftverkensförändringarna iav

elbristenreglera uppstårförfordrasärderVilka åt att somsomCl
produktionsbortfallet.på grun av

samarbetsorgan förKGSSamkörning ABKrångedegruppens ett-
Kraftdatamed ABhar tillsammanskraftbolagende privata ut--

beräknakunna hurförkraftbalansmodell 90KRvecklat atten
tillgångenbl.a. på ipåverkaselkraftproduktionlandets vattenav

kärnkraft,producera impor-möjligheternaregleringsmagasinen, att
förbrukningenkolocholjael,och priset samt avexportenten av

modell den fak-dennaenligtvattenmagasinenTillrinningen ärel. i
elkraftbalansen. Under årförändrarallranormala falli mesttor som

vattenkraftmycketlikadetnederbörd intemed liten går utatt
mycket.detellerregnmängdernormalamedunder närår regnarsom

fall minskarsådana intebehovet iförutsättningUnder att av -
sjunker frånallmänhet inteförbrukningen ierfarenheten visar ettatt

kraftslag produ-andralåtanödvändigtdetblirtillår attett annat -
energi.mercera

från uppgif-kraftbalansmodell KGSutgårVid tilllämpning sinav
tillrinningsstatistik.de 40 årensvattenmängden enligt senasteter om

hardelscenario 3utredningens KGSförberäkningar gjortsdeI som
för helatillrinningenvärde 40-års-genomsnittligt pådelsanvänt ett

driftåretvärde för 196970delsmittår,perioden 1950-90 ett som
Redovisningentorrâr. itillrinningen 40-årsserieniden lägstahar

börjar dendriftårtabellernaochfigurernaföljandede ett somavser
Fördelen medapril påden 1995.slutaroch sista1994maj1 ett
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och analysen täckerdriftår beskrivningendetta brutet ärsätt att en
delalltså densammanhängande höst- och åretvintersäsong, närav

för kunnaelkraft ochbehovet magasinenär störst tappas attsomav
efter snösmältningen.vattenta emot

Normalbalansen

utredningen redogör förför driftåretberäkningar i199495De som
börja meddetta kapitel skildrar tillfortsättningen situationatt enav

kärnkraftproduktionen medkallad normalbalansen gårnär nor---
med ledninghar beräknatstillgänglighet. tillgänglighetmal Denna

kärnkraft-svenskadriften vid destatistikde tio årens översenasteav
enligt dennaicke revisionstidProduktionsförmägan underverken. är

för deochför de kokvattenreaktorerna %statistik 92%94 nio tre
revisionstid dettaMed fem veckorstryckvattenreaktorerna. iger

för fyraproduktionförmåga desammanlagdnormalbalansen en
TWh.kärnkraftverken 73på ca

elproduktionenden sammanlagdadelen figur 5.1 visarDen övre av
till-driftår med normalkärnkraftreaktorerna underde svenskai ett

frånnormalt under tidenRevisionsarbetenagänglighet. äger rum
produktioninnebär det alltid finnsvecka till vecka19 41. Det att en

de reaktoreromkring i6 000 MW ipå minst ärsammantaget som
för kokvattenreaktordrift. allmänhet fyra veckorRevisionen itar en

fem veckor för tryckvattenreaktor.och en

Avställningsbalansen

utredningens arbete kallad avställningsbalansendenFör situation -i
framgått allanormalfallet ska jämföras med kommer niosomsom-

drift.kokvattenreaktorerna med dagars mellanrumnågraatt tas ur
Samtliga avställda från oktober tilldessa reaktorer mitten åretsär av

Återstarten veckan efterslut. sker med början första nyårsuccessivt
drift slutet fe-för de reaktorerna. Samtliganio i igen iärtre avav

bruari.
frånsammanlagda årsproduktionen för kärnkraften minskarDen

avställningsbalansTWh enligt normalbalansen till TWh den73 i57
följer beordrar kokvattenreaktorerna.SKI i Somatt ett stoppsom av

framgår avställningenden nedre delfiguren figur leder tilli 5av en
omfattande nedgång produktionen under hösten.i

Elförbrukningen landet beräkningar elkraftba-ökar KGSi i av
lansen från produktionsåretTWh till TWh under133 år 1993 136

förbrukning ligger nedre intervallet dendet199495. Denna i av
elanvändningsprognos elproducenterna har utarbetat försom pe-

framrioden till år 2000.
beräkning elkraftens rörliga produktionskostnader harFör KGSav

8 15-0206
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för värmekraftens del från olja1993 och kol.utgått års priser på Till
frågade belopp det har lagts miljöavgifter ochär transport-som om

koldioxidavgifterkostnader. däremotNågra deingår inte beräk-i
kostnaderna.nade

Resultaten beräkningarna5.2.2 av

Produktionen under driftåret kärnkraftreaktorer-199495 närav
avsikten de ska och tillrinningen reglerings-går iär göraattna som

för demagasinen genomsnittet 40 åren normal-mot senastesvarar -
balansens framgår den delen figurmittår Vattenkraf-i 5.2.övreav w-

och kärnkraften de helt dominerande kraftslagen. finnsDetärten
under praktiskt hela och beroråret import. Det påtaget exporten

eldistributörerna tillfälligahar både utbyten och långsiktiga leve-att
ransavtal med köpare respektive säljare Danmark, Finland ochi

Kraft måttliga mängder produceras också underi delarNorge. stora
både kraftvärmeverken och industrins mottrycksanlägg-året i iav
samband med värmeproduktion eller ångproduktion.ningar i Större

kraftslagendelen dessa och de andra kostnadskrävande iav av -
figuren rubricerade utnyttjade produlztionsresurser behö-som -

emellertid anspråk.inte itasver
Förhållandena blir utsträckning annorlunda under deti stor torr-

nedre delen figur reglerings-år 5.2i Det går inte att tappasom avser.
lika mycket mittårsalternativet.magasinen på Underivatten som

frånhösten blir det nödvändigt tillföra elenergi deännuatt mer an-
dra kraftslagen undermittåret. bara gasturbinerna och de-Detän är

produktions-lar kondenskraften med högamycket rörligasinaav
oljedrivnakostnader deinte utnyttjas. Däremot måste storasom

kondenskraftverken bl.a. Karlshamn och Stenungsund produ-i- -
åtskilligt med ökar beräkningarnaenligtImportenström.cera men

också mottryckskraften från industrins anläggningar och kraftvärme-
verken.

förändringar elenergiproduktionenStora i

under auställningsbalansens och redovisasSituationen mittår itorr-
figur Redan under med normal tillrinning5.3. denmittåret övre-
delfiguren blir det förändringar energiproduktionen. Kraft-istora-
producenterna anspråk del den olje- eller kol-tvingas ita storen av
baserade kraftproduktionen. Produktionsförmågan kommer räcker
emellertid huvudsak räcka till. Endast under några veckori straxatt
före och under julhelgen brist, dvs behovuppstår inte gåretten som

tillgodose.att
den nedre del figuren förhållandenaTorråret -innebär däre-att-
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blir mycket besvärliga. Under lång period från mittenmot en av
november till slutet februari det brist el. behovpå Det inteärav som

tillfällekan tillgodoses vid Alla kraftslagså 35 %.är ett stort som
och möjligheterna till långt detimport utnyttjas så går.

sammanställning årsbasis de siffror beräkningarnaEn på av som
följer tabellresulterat Med de förutsättningar gäller föri i 5.1. som

normalbalansen framställer elproducenterna välenergi gottsom
räcker till den beräknade årsförbrukningen. Vattenkraften emel-ger
lertid under drygt TWh mindre undertorråret 17 mittåret. Detän
innebär kraftvårmeverken och mottrycksanläggningarna produ-att

och också blir underimporten mittåret. Somstörre änattcerar mer
framgår tabellen förekommer det båda fallen el.i exportav en av

Tabell Landets energibalans5.1 enligt normal- och avställnings-
alternativen driftáret 199495

Mamma: TWh

Krattslag Fillgánglig utnyttjad produktion
Mittár Tonårproduktion

NORMALBALANSEN
Vattenkraft 64,8 47.4..Kärnkraft 72,8 71 72,8
Övrig vånnekraft 39,6 7.0 13,3
Import 8.5 3,9 6,2
Summa tillförsel 147,3 139,7

Ellörbnrkning 136,1 136.1
Brist - - -
Export och elpannor 26,3 11,2 3,6
Summa användning 147,3 139,7

AVSTÃLLNlNGSBALANSEN
Vattenkraft 64,8 47,4..Kärnkraft 56,8 56,8 56,8
Övrig värmekraft 39,6 14,1 23,8
Import 8,5 5,4 6,6
Summa tillförsel 141,1 134,6

Elförbrukning 136,1 136,1
Brist 0,6 -4,7- -
Exportoch elpannor 26,3 5,6 3,2
Summa användning 141,1 134,6

Brist under torråret

slag siffror för avställningsbalansenSamma den nedre delenav av-
tabellen kårnkraftproduktionenvisar minskar kraftigt dettaiatt-
alternativ. de kraftslagen framgåttTrots övriga förutnyttjasatt som
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avställningsperioden blir bristen underfullt under torråret så stor
däremotunder innebärTWh. Tillrinningen ba-mittåret4,7 attsom

tabellenbrist redovisasihop.lansen igår Dennästan ettsom som
inträffa under begränsad tid. Underårsvärde kommer någraatt en

högst förbristen allaveckor kommer 10 %. Genomsnittetatt vara
till vårflodentidpunkten för avställningen kom-veckorna frånde 28

elanvändning.landets normalaomkring %5att avvaramer
produktionskostnadernatabell ökar inormal-framgår 5.2Som av

miljarder kronor.med Merkost-från tillbalansen torrår 2,4mittår
miljarderavställningsbalansen kro-under 2naderna mittåret i är ca

miljarder kronor. avbrotts-underoch Omtorråret 4,7nästannor
räknasför uteblivna leveransernahos kunderna dekostnaderna in -

kronorkWh blirtill merkostna-kostnaderdessa uppgå 3antas -
Till detta kommerhela miljarder kronor.underderna 18,6torråret

sparkampanjer,för elkonsumtionenkostnader reglering ranso-av -
milj. kronor.storleksordningen 100inering m.m. -

Ökad normallâgejämfört medproduktionskostnad ettTabell 5.2

Máltenhet. Milj. kronor

TorrárMlttárTyp balansav

2 385Normalbalansen -
4 6762 013Avställningsbalansen

18 623bristkostnad 4 676Dito inkl

Åtgärder produktionvidvidtasmåste5.2.3 ensom
avställningsbalansenmotsom svarar

åtgärderBehov av

delscenariokärnkraftreaktorernnadeAvställningen i 3nio orsa-av
alla möjligheter till produktionel.periodvis bristkar Trots att

den produceraderäckerlandet och har utnyttjats inteimportinom
erfarenhet underförbrukning enligtmängden till den äger rumsom

begränsad under det redovisadeförhållandevisBristensäsongen. är
relativtblir under torråretmittåret stor.men

producerasögonblick likaEl kan lagras. måste i varjeDetinte
produktionen tillgodo-använder.förbrukarna intemycket Omsom

ned. sådan balan-användningenförbrukningen, tvingas Enmåsteser
och frekvens enligtmednödvändig för spänningsering är att

ska kunna levereras.och Omstandardnormen inte230 V 50 Hz --
tekniskadriftcentraler och denelleverantörernaspersonalen i auto- :

kollapsar el-denna balans,kan åstadkommatillsammansmatiken
.inträffar s.k. nätkollaps.detsystemet en-
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Effektbrist och energibrist

kan effektbrist eller elenergibrist.Bristen antingen Elle-vara en en
talar effektbrist de vid tillfällevisstverantörerna när ett trotsom en -

det finns kraftverksmagasinen kan tillgodosei intet.ex.att vatten -
vidbehoven. kan inträffa begränsningar överföringenDet i som i

delscenario eller vid avställningar produktion2 delscenariosom iav
effektbrist kan jämföras med det händer3. bil-En när trotssom en

det finns bränsle tanken orkar för brant backe.i inteatt upp en-
tillräckligt stark det finnsoch kanMotorn inte hjälpaingenär som

till skjuta på.att
elenergibrist uppkommer tillräck-En intenär ärresurserna

liga för tillgodose alla behoven under händerDetsäsongen.att t.ex.
regleringsmagasinen räcker till.i kaninte Leverantörernanär vattnet

välja mellan tid förbrukningen till bristeni i magasinenatt anpassa
eller fortsätta producera. leder till tillDet magasinenatt attsenare
slut och det då effektbrist.står elenergibristuppstår Entomma att en
kan jämföras med det händer bränslet bil räcker föri intenärsom en
hela sträckan och det finns möjlighet tanka underinte någon att
vägen.

finns minska elanvändningen.Det två innebärDetsätt att attena
förbrukarna själva sänker förbrukning. andrasin Det sättet är att
leverantörerna kopplar bort delar förbrukningskällorna, hela fas-av
tigheter, område eller innebärregion. En anpassningett atten som
användaren själv vidtar åtgärder ställer mycket krav infor-påstora
mation.

Åtgärder effektbristenmot

har förberettLeverantörerna huvudsak följande åtgärder föri att
kunna effektbrist:möta en

Avkopplingsbara abonnemang användning elpannor förCl t.ex. av-fjärrvärme kan bränsle avkopplingutnyttja annat samtsom av
förbrukningskällor medvissa automatik s.k. rundstyrning;

Vädjan från leverantörerna till abonnenterna massmediernaviaCl
dämpa förbrukningen;attom

Direktiv till leverantörs högspänningskunder förlika allaCI en om
minskning förbrukningen;av
Roterande bortkopplin områden med lågspänningskundera av
bortkopplingen kan gälla högspänningskunderså inteoc som
följer direktiven;
Automatiska åtgärder enligt rogrammerad instruktionE en som
kopplar bort förbruknin frekvens eller spänningnären

under fastställdagår gränsvärden.

Samtliga åtgärder syftar till effektbristen sker denmöta inomattsom
ordinarie drift- och försäljningsorganisationen. frågaDet åt-är om

9 15-0206
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med kort varsel och mycketgärder regel kan vidtas snabbt.isom
från elanvändarnasförståelse för sida.kräver situationenLä eter storg

Åtgärder elenergibristenminskarsom

åtgärder förberedda1970-talets energikriser radfinns sedanDet en
vid elenergibrist:för reglering elförbrukningen enav

Sparkampanj;El
förmed förbud belys-Måttliga restriktioner motorvärmare,t.ex.CI

ochskyltfönster, fritidshusuppvärmning vissning i väg-av
belysning;

iårsförbrukningför kunder medCentral kvotransonerin övera en
industrierkWh huvu sak månadsvis000500 000 i 4 somca -- årsförbrukningen;relation till den tidigarefår tilldelning ien
myndigheter ochCentrala överenskommelser med vissa organisa-CI iKommunförbundetBanverket och dessationer attt.ex. om-- områden och dessaverka för minskningska inom sina fatt om-en

frånråden ska undantas kvotransonering;
årsförbrukningför kunder medLokal kvotransonering överCI en
företaghuvudsak småhus och mindre fårkWh000 -i5 som en-

tidigare årsförbrukningen;halvårsvis relation till dentilldelning i
föranvändningmed förbud förHårda restriktioner t.ex.El av

belysninfastställd momhustemperatur,uppvärmnin över aven
ochrottsplatser och delar uk-och i tjänsteprovägar av varu-

tionen.

skattehöjningar har diskuteratstillfälliga ingårpå inteStora men
konsekven-avsedda minskade åtgärderplaneringeni är attsomav z

elenergibristen. iserna av
ikräverSamtliga energibriståtgärder sparkampanjen sär-utom en 2

omfattanderansoneringsmyndigheter,skild med ad-organisation en
verksamhet föreskrifter, överklaganden och sanktionerministrativ -

Tillförberedelser för databehandling. detta kommeroch att-
får omfattande arbete med avläsning före ochelleverantörerna ett

efter tilldelningsperioden, till ransoneringsmyndighe-rapportering
information till kunderna.ochterna

olika åtgärdernas besparingspotential beror vilketgivetvisDe på
förbrukarna.åstadkomma hoskrismedvetande det möjligtär attsom

sparkampanj uppskattas besparing Måttligapå 5-10 %.En ge en
förstärkaunderstryka allvaret ochrestriktioner avsedda att spar--

skulle kunna resultera minskning ytterligarekampanjen i påen-
effekten central kvotransonering förLika beräknas3 %. stor envara av

årsförbrukningen.industrin med tiondel den tidigare Det.ex. aven
sammanställningen redovisade centrala överenskommelserna be-i

förendast mycket reduktion. kvotransoneringdöms liten Enge en
företag kunna minska förbrukningen medsmåhus och mindre skulle
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Hårda restriktioner%. har slutligen4-5 möjligheter kanskeatt ge en
minskning med ytterligare samhället10 % helt har upphörtutan att

fungera. Med dessa metoder, bruk efter hand, deti gåratt tassom
sannolikt besparingaruppnå omkringpå 30 %.att sammantaget

Strävan enligt tidigare beslut statsmakterna sparkam-är attav
restriktioner ochpanj, centrala överenskommelser ska kunna börja

verka veckor efter besluttvå den ska genomföras. kvot-Enett attom
har bedömts fordraransonering månaders förberedelser.två En spar-

kampanj kan drivas elleverantörerna ellerantingen av av ransone-
ringsmyndigheterna eller båda samarbete. föri Ansvaretav res--
triktioner och ligger Avsiktenransonering på NUTEKärstaten. att
och Elförsörjningsnämnden efter beslut ska förregeringens svara ge-
nomförandet centralpå nivå.

Åtgärder under scenariots mittår

bör underSituationen kunna bemästrasmittår åtgärderett genom
syftar till eleffektbrist. förutsägbarBristen ochmöta ärattsom en

leverantörerna kan det skälet förbereda både själva och abon-sigav
vad fordras.på förhandlaLeverantörerna pånenterna attsom passar

med kunder återköp och minskning förbruk-större om annan av
vädjar också begränsningarningen. De förbrukningen och bör-iom

för roterandejar trimma rutinerna bortkoppling.
Elförsörjningsnämnden oktobergår i mitten vid ordinariesittav

sammanträde elförsörjningslåget.igenom Nämnden informerar cen-
trala och regionala myndigheter hur fördelat mellanäransvaretom
dessa. Elleverantörernas börjar förberedaorganisationer att en spar-
kampanj. tillsätter krisgruppRegeringen med företrädare för fleraen
departement. ska följaGruppen utvecklingen och till finnsdetattse

underlag för snabba beslut informationsinsatseroch frånett reger-
sida det skulleingens behövas. kan bli nödvändigtDet t.ex.om att

ändra ellernågon de författningarnågra gäller.av som
frånIntresset massmedierna för elsituationen mycket Enär stort.

bred allmän information, början november, syftaristartarsom av
till alla ska minska förbrukning el.sin ocksåDenatt tarav upp
behovet reservåtgärder. skerKampanjen samarbete mellaniav

och elleverantörerna.NUTEK
Risken för elavbrott uppenbar under den kommande julhelgen.är

Försäljningen batterier, fotogenvärmare, gasolvärmare ochav reserv-
kraftaggregat slår alla rekord. julklapp.Det Civilförsvars-åretsär
förbundet genomför omfattande kampanj för informeraen att om
hur människor ska bära för påfrestningarnasig åt ska bli lindrigaså

möjligt.som
Elanvändningen minskar under veckorna framnågot till julhelgen.

Under mellandagarna det emellertid nödvändigt med roterandeär en
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bortkoppling. leder till kraftig sänkning förbrukningen.Den en av
genomför omfattande bortkoppling vidLeverantörerna till-tvåen

fällen södra under månad.i Sverige januariäven

Åtgärder under scenariots torrår

Elförsörjningsnämnden diskuterar läget elområdet vidpå ett extra
sammanträde september. ovanligt litei mitten Det är ivattenav

tillrinningenregleringmagasinen och dålig. Kärnkraften emel-gårär
ska och finnslertid den det teckeninga på störningar inom densom

internationella oljemarknaden. Elenergibalansen för säsongen utser
klara produktionen blir dyr för producenterna.sig, Kon-att men

denskraftverken förbereder för skaffa olja desig tidigareänatt mer
planerat. tillsätter krisgrupp med de uppgifter iRegeringen en som
har redovisats föregåendei avsnitt.

kärnkraftproduktionen loppet dagar blirNär inom någraav rasar
med mycket allvarlig. kraftbalansersituationen gång Nya visaren

bristen kan bli faktum redan veckor. Efterpå någraatt ett ettom
Elförsörsörjningsnämnden får ordförandeni i uppdragmöteextra

efter överläggningar med föreslå förbere-NUTEK regeringenatt att
der konsumtionsreglerande åtgärder med stöd ransoneringslagen.av

beslutar förslag krisgruppen Elförsörjnings-Regeringen attav
nämnden ska träda funktion och samråd med NUTEK föri i svara

förberedelser förde kunna nödvändiga. Före-äratt spara som
skrifter restriktioner och överklaganden ska kunnaprövningom av
utfärdas den november. Förberedelser ska också ske för15senast en

fr.o.m.central kvotransonering den för kunder för-1 januari som
brukar GWh.5änmer

Elförsörjningsnämnden, och branschorganisationernaNUTEK tar
till bred sparkampanj, börjar slutet oktober.initiativ i Sam-en som av

tidigt överlämnar Elförsörjningsnämnden hemställan tillen reger-
medel för första och förslag tillkrismånadingen ettom en ranso-

neringsförordning med överklagandeordning. Enligt förslageten ny
till förordning ska länsstyrelsen regionalt ransoneringsorganvara

Elförsörjningsnämnden.under Branschorganisationerna kommer att
medverka till länsstyrelserna får från elleveran-törernapersonalatt

kan bistå med kunnande elfrågor.isom g
början november sker utbildning central denI på nivåav av per-

sonal har rekryterat. Information lämnasransoneringsorganensom
lockså till elleverantörerna och elområdena.inom vart ett av
lTiden kärnkraftreaktorernaallt osäkert allagår. Det år närmer

kommer kunna för fullt Människor har goda möjligheterigen.att
följa vad händer den mycket omfattande bevakningenatt som genom

från massmedierna. Daglig statistik och upprepadei inter-pressen
de regelbundet förekommervjuer i magasinsprogram i TV görsom
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människor väl problemen.många dettainsatta i Det gåräratt trots
med elkonsumtionen till det lägeanpassningen råder.trögt av som

slutet november inträffar förstade elavbrottenI grundpåav av
effektbrist. sparkampanjen skjuts.Det elleverantörernaNärextrager
begär minskningar förbrukningen hos företag med elanvändningi stor
vill förhandladessa specialavtal.om

beslutar den december efter överläggningarRegeringen med1
Kärnkraftinspektionen, Elförsörjningsnämnden och NUTEK att
ransoneringslagen med följdförfattningar omedelbart ska börja til-
lämpas.

Elförsörjningsnämnden bestämmer dagar förbudtvå att motsenare
användning ska gälla för bl.a.av

fritidshus används;Uppvärmning inteav som
Motorvärmare;
Uppvärmning av garage;
Skyltbelysning och belysning skyltfönster;i

och vägbelysning hälften fårGatu- drift;ivara
Större värmepumpar;

Bostadsupâvärmningmed vattenburna det finns kombi-system om
möjligheter använda olja, eller ved.ävenattpanna me gas

Länsstyrelsen kan begäran besluta fråndispens förbudet.på om
Överklaganden länsstyrelsens beslut Elförsörjnings-prövasav av
nämnden. Rikspolisstyrelsen de lokala polismyndighete-uppmanar

medverka övervakning bestämmelsernas efterlevnadi ochattrna av
överträdelser. omfattande informationEn ägeratt rapportera ev rum

massmedierna.genom
Åtgärderna omedelbart effekter.goda Roterande bortkopplingger

emellertid genomförasmåste under delar dygnen fram till jul-av
helgen södrainom Mycket talar förSverige. ska kunnasituationenatt
hanteras. beslut kvotransoneringEtt central skjutsatt startaom upp,
bl.a. grund industrins aktiva förpå åtgärder minska förbruk-attav

Vattenföringenningen. älvarna ökar under sedan kraftverks-i januari
företagen fått tillstånd till långtidsmagasinentappningextraen ur
nedanför den normalt tillåtna sänkningsgränsen och för-situationen
bättras efter hand kärnkraftreaktorerna igen.startassom

Utredningen vill framhålla beskrivningen delscenariot deniatt av
verksamhet förekommer vidtar från dagens förutgår system stat-som
ligt reglerade åtgärder vid fredstida energikriser. Ellagstiftningsut-
redningen har uppdragi och befogenheter för olikaöveratt se ansvar
myndigheter. åtgärder utredningens förslagDe leder till kansom
komma förhållandena.ändraatt
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Problem olikaKapitel skedeni
6 händelseförloppetav

för analys6.1 Ett problemensystem av

Elkraft oumbärligt det moderna samhället.i avbrottär denEtt i nor-
mala eltillförseln leder del håll tillpå reservförsörjningen går iatten

Reservkraft finnsgång. emellertid vid förhållandevis anläggningar.
hosKapaciteten regel begränsad och den till-ärreservsystemen som

fälliga produktionen allmänhet bara deli den reguljäraersätter en av
tillförseln.

Påfrestningarna vid avbrott elförsörjningen bliri utredning-iett
delscenarion mycket för samhället. Svårigheterna varie-tre storaens

mellan beror framförscenariona. Det allt periodernapårar att utan
lika långainte de händelseförloppen.ström i Delscenarioär 1tre

vad skervisar vid långvarigt avbrott i Göteborgtätorterettsom som
och Stenungsund och landsbygdsområdei det utanför Vara.ett som
Delscenario innebär2 bl.a. roterande bort-strömmenatt genom
koppling borta för lågspånningskunderna helaär södrai och meller-

underSverige perioder till början fyra-fem timmar ista en taget.-
Intervallen med allmänhetiström är två-tre blir eftertimmar men
hand längre. kommunI Vara drabbar avbrotten delscenarioi 2 även
centralorten och problemen där blir det skälet hanterasvårare attav

delscenarioi Avställningenän reaktorernio de svenskainomav
kärnkraftverkan delscenario lederi till andra3 slag störningar änav

de båda andrai delscenariona.
bedömaDet svårt de olikaär verksamheter förekom-att om som

i verklighetenscenariona i skulle komma fungera på såmer att ett
tillfredsställande händelseförloppen illustrerarsätt ellersom om-
påfrestningarna blir allvarligaså samhället kollapsar. Klart äratt att
långvariga avbrott elförsörjningen fåri verkningar fleraisom avse-
enden skulle kunna bli dem utredningen beskriver.värre än Detsom

egentligen bara fantasinär för omfattningen desätter gränsersom av
svårigheter upphovscenariona till. ska andraDet sidanåettsom ger

10 15-0206
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vadsjälva kommermänniskor ängörauteslutasinte ut-att meratt
händelseförloppen.beskrivavalt iharredningen att

problemen vidövervägandenförharUtredningen sina ettom
verksamhetenochtidsskedenhändelseförloppet idelatelavbrott in

verksamheter.i
händelse-utredningen gjorttidsskedenuppdelning iDen avsom

följande:delscenarioförloppet 1i är

störningarKorta1

skedelånga fråndettaoch då timmardå sjuförsvinner iStrömmen
vilketunderdagtill kl 14 ärmåndagkl stormen7 sammamorgon

inträffar;elnätetskadornade första påochkraftigastsom

kortvarigtblibedömsTotalavbrott2 som

eftermidda-förstadenbehandlarhärutredningenskededetI som -
borta,helt avbrottetochkvällen strömmenärnatten mengen, -

länge;kommabedöms inte att vara

totalavbrottLångvarigt3

fortfarandedetfredag finns ingen strömtisdagFrån t.o.m.morgon
beskrivningenområdendeinom avser;som

Återkommande eltillförseloregelbunden4

hållerelproducenternalördag-måndag påomfattarSkedet när att
elförsörjningen igen;bygga upp

Återställning samhälletverksamheten i5 av

full omfatt-tillbakaveckanandra ifr.o.m. tisdagen iStrömmen är
olikanormaltfungerar igen inomallttiddet innanning, tarmen

samhället.verksamheter i

under de olika tids-vidtaroch andramyndigheteråtgärderDe som
verksamheter:följandedelatutredningen i tioskedena har in

allmänheten;tillInformation
reservkraft;medFörsörjning

räddningstjänst;säkerhetochOrdning -
handikappade;äldre ochbarn,Omsorger om

Utrymning;
sjukvård;ochHälso-

kommunikationer,medFörsörjning värme, vatten, varor nm.
olikaDriften företag näringsgrenar;inomav
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Åtgärder hos producenter och distributörerD av
Ledning.c:

de följandeMatrisen sidorna innehåller översikt deöveren pro-
blem enligt utredningens bedömning förekommer olika tids-isom
skeden och verksamheter för delscenarioinom Enramen motsva-
rande för delscenariogenomgång skulle komma2 visa påatt unge-
fär slag svårigheter redogörelsen för Skill-scenariosamma av som
naderna analysen skullei huvudsakligen bero olikheternapå i pro-
blemens omfattning och svårighetsgrad. Utredningen inte attanser
det nödvändigt betänkandeti redogörelseär matrisformiatt ge en

för problemen delscenario olikheteräven i föreligger2. De mel-som
lan de båda behandlarscenariona utredningen ställeti i avsnitt 6.2
med kommentarer till i matrisen.texten

till6.2 Kommentarer i matrisentexten

delscenario och1 2

Information6.2.1 till allmänheten

effektiv informationsverksamhetEn avgörande för myndighe-är om
och andra vid långvarigt elavbrott ska lyckas med sina åtgär-ter ett

der. Hushållen och andra förbrukare kommer ha mycketatt ettav
behov information. Mycket lite har för förberedagjortsstort av att

det omfattande informationsarbete kommer krävas dei svåraattsom
situationer utredningen skildrar. skulleDet sannolikt kommasom

brista den samordningi informationsverksamhetenatt t.ex. av -sektoriellt och geografiskt behövs för myndigheterinte ochattsom-
andra ska dubbla budskap.ge

grundläggandeDet problemet med informationen till allmänhe-
elavbrott tillär början de flesta radiomottagarnaten att ett tystar en

och praktiskt alla TV-mottagare. Till detta kommer detaget pri-att
radio- och TV-kanalerna i till Sveriges Radio ochvata TV 4motsats

ålagdainte vidarebefordraär meddelanden från myndigheterna.att
flestaDe privata harstationerna andra sidanå reservkraftingen och

kommer det skälet kunnainte sända. skulleDet vid andraav att
händelser elavbrott kunna minska informationsutbudet,äntyper av

de i situation delscenarioi gick1 inte med lämnapåom en som att
meddelanden från myndigheterna. Samma sak gäller vidgivetvis ett
elavbrott beror på roterande bortkoppling enligt händelse-som en
förloppet delscenarioi

Tidningarna har reservkraftinte för kunna trycka uppla-sinaatt
teleförbindelsernaAtt störda påverkar ocksåår kommunika-gor.

mellantionen människor och mellan människor och myndigheter-
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hjälporgan. Isoleringen skapar hoseller andra Beskedenmånga.oro
direktinformationoch behöver kompletteras med muntligradio TVi

från till sannolikt dettaDet går organisera iatten person en annan.
ochkommuner eller Stenungs-på inte Varaär änstörreorter som

information medverkanund. sprida massmediernas blirAtt utan
mycket storstad Göteborg.svårare iavsevärt en som

allaRykten och desinformation kommer slaginom orterannan av
försvåra verksamhetoch områden hög grad den myndighe-iatt som

och andra bedriver.ter

med reservkraft6.2.2 Försörjning

reservkraft mycket mellan olika verksamhets-Tillgången på varierar
verksamhetsområde mellan olikaområden och anlägg-inom ett-

detaljhandelsbutiker har batterier detningar. Många möj-görsom
för klara expedieringen kassorna under kortare avbrottligt dem iatt

företagens televäxlar.elförsörjningen. sak gäller diesel-Samma Dei
hålldrivna finns avseddamångapå möj-ärreservaggregat attsom

uthållig försörjning. regel har det emellertidliggöra Som inteen
verksamheter skaför arbetet olika kunna fort-kapacitet inomatt

omfattning normalt sker.denisätta som
alla andra arbetsplatserAlla industrier och praktiskt behö-taget

driften.för kunna upprätthålla processindustrierMångaattver
huvudsakreservkraft de har föranvänder den säkerti påatt ettsom

behövs för den allraställa produktionen. nöd-Strömsätt t.ex.av
för de viktigaste säkerhetssystemenvändigaste belysningen, skaatt

för anordningarfortsätta fungera och ska förstörasinteatt att av
raffinaderiernakyla eller hari SverigeEtt västravärme. av reserv-

kraft för fortsätta driften medde andra gång avbrytamåsteatt en-
verksamheten. dessa fall lång kommatid tidiDet itar att upp nor-
mal produktion och de ekonomiska konsekvensernaigen ettav av-
brott kan bli mycket allvarliga. petrokemiska industrinDen Sten-i
ungsund beräknas förlora elavbrott.milj. kronor dygn20 på ettca per

jordbrukare och andra företag djurhållareFör inteärsom men
har skaffat och förberett användningen kan längrereservaggregatav
avbrott elförsörjningen bli förödande. har framkommiti Det genom
uppgifter från jordbrukarnas relativt djurhållareorganisationer att
har anordningar för kunna reservkraft.producera Andelenattegna
beräknas bland dem fjäderfäbesättningarharstörre storavara som

andra djurhållare.inomän grupper av
hälso- och sjukvården finns normaltdet reservkraftInom ingen

vid primärvårdens vårdcentraler och verksamheten där kommer att
kraftigt.reduceras Förhållandena betydligt bättre vid sjukhusenär

mellan olika anläggningar. Göteborg har Sahlgrenskavarierar Imen
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reservkraft den normala förbruk-sjukhuset %90motsom svarar av
kan fortsätta oförändradinnebär vården iDetningen. stort settatt

Östra sjukhusetunder totalavbrott delscenario Göte-i iäven som
självförsörjningsgrad. Verksamhetenhögstborg har däremot 50 %

ned betydande omfatt-det skälet behöva draskommer iatt enav
ning.

akutsjuhus. Alla har formfinns hela landet någonDet i 90ca av
alla akutsjukhus handreservkraft. Socialstyrelsen påattanser egen

till förbrukningen underska kunna försörja med 65 %sig av
eller Reservkraft-tiden. kanden vinterDetvärsta sommar.vara

kontinuerligt under vecka, helstska kunna minstaggregaten en
veckor. tredjedel akutsjukhusen till de kravnårtvå En upp somav

har ligger intervalletSocialstyrelsens Många i 15-40 %angett. av
förbrukningen.

Reservkraften den ska fylla funktion driftsäker.måste sin varaom
förhållandevis sällan. provkör dåMångaReservaggregaten utnyttjas

dessa kontroller blir de emellertidoch då anläggningar. Vidsina inte
frågaför de påfrestningar det kan bli understora ettutsatta som om

Erfarenheten det efter dygnslängre elavbrott. någravisar att oav-
avhjälpas.drift ofta fel med kanbruten uppstår inte gångsom en

kunskaper hur reservkraftförsörj-har tillräckligainteMånga om
för elolyckortekniskt ska ske och riskenningen är stor.sett

rörligafinns olika håll landet antalpå iDet reservaggregatett som
fördelas mellan anläggningar behöverunder avbrott kanett som

exempel hur militäraUtredningen har påi scenarionaström. gett
för tillfället Problemetkan där deutnyttjas gör mest nytta.aggregat

eller innehavarnamed sådana improviserade lösningar är ägarnaatt
förberett installationertill anläggningarna någrainte gör attsom

enkelt kan kopplas Till detta hörin. ingenpå sättaggregaten ett att
del lasten kan läggasknappast heller har beräknat hur stor av som

eller förberett kopplingar avvägda medpå ärreservaggregaten som
hänsyn till sådana beräkningar.

effektiv reservkraftaggregaten for-användning de rörligaEn av
förberedelserdrar planering och andra slag gjorda.inte ärsomen av

dengäller också användningen detDet utrustning möj-görav som
ligt ladda batterier. finns myndighet ellerDet ingen någotatt annat

förhar samlat sammanställning uppgifterettorgan som ansvar av
tillgången landet.på ireservaggregatom

Ordning och säkerhet räddningstjänst6.2.3 -

Uppgifterna verksamheten ordning och säkerhet kommerinom att
bli mycket gäller också räddningstjänsten. långt utdra-Det Ettstora.

förlopp med väder och elavbrott resulterar mycketiget extremt ett
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olyckorantal och skador. händelseDen scenariotstort typ av som
skildrar den belastningen larmcentralernasvåraste kan råkaär som

Älvsborgsför. Alarm Göteborg betjänarSOS bådei och Göte-ut
borgs och Bohus län. Larmoperatörerna i genomsnitt 2 500tar emot
samtal dygn. Antalet sannolikt under de förstastiger dygnen iper
utredningens alla larmcentralerna landet harscenario i reservkraft-

till mellan och0005 7 500.-
problem utredningen beskriverDe sammanhängeri matrisen med

tekniska skyddsanordningarmånga bl.a. brand-, stöld- ochatt -
driftlarmen fordrar för fungera.de ska Drift- och över-att-
vakningscentraler olika slag viktiga delarär Omsystemen.av av
trycket vattenledningsnätet sjunker grund allai på att pumpsta-av

har kommer räddningstjänstentionerna inte ställenmångaström
ha för kunna släcka bränder. Sprinkleranläggningaratt ont vatten att

kommer kunna fungera. Riskerna för bränderinte ökar ocksåatt
efter hand elavbrottet och försökermånga värmasom varar upp
bostäder och andra lokaler med olika slag eld.av

svårigheter trafiken.Stora vidare Tågtrafiken bliruppstår i tidigt
utslagen. Biltrafiken flyter den brukar deinte i större tätorternasom
sedan trafikljus och gatubelysningar slocknat. Spårvagnarna i Göte-
borg där de befinner avbrottet inträffar ochsig kommernärstannar
efter hand bort de hinderså trafi-inte utgör iatt transporteras att
ken. Trafikolyckorna kommer bli betydligt fler vanliga fall.iänatt

det utredningensAtt delscenario mörkti och1 in-ärsom att
brottslarmen fungerar antalet inbrott ökar.inte Riskengör äratt

för plundring butikerna och deras skyltfönster. kontanteri Merstor
vanligt omlopp det längrei köpeninte går registreraän är när att

med betalkort. Förhållandena kan komma locka delar denatt av
organiserade brottsligheten andra delar landet till dei strömlösaav
områdena. borMånga dessa områden kommeri attsom vara oro-
liga samhället har skydda demsvårt olyckor,över att att mot t.ex.
överfall, och skador egendom. dåligarån skyddet berorpå Det på

de automatiska larmen fungerar, det överalltinte inte gåratt att att
ochringa 90 000 polisen och bevakningsföretagen harinte såatt

mycket personal det räcker för skade kunna upprätthålla ord-att att
och säkerhet.ning
driftvärn företag eller myndighetDe några har kan intesom an-

vändas däremot den personal driftvärnen ochingår i ärsom som-
skyddsvaktsutbildad.

barn, äldre6.2.4 Omsorger och handikappadeom

elavbrott leder tillEtt produktionenstörningar i värmestorasom av
och drabbar framför allt de äldre och handikappade. gäl-Detvatten
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ler dem bor bostäder och vanliga fall får hemtjänsti isom egna men
Ävenockså normalt klarar själva. denmånga sig mångasom oro som

känner det mörkt och bostäderna börjar bli utkylda kannär är vara
mycket påfrestande. för myndigheternaDet svårtär att en upp-
fattning vilka det gäller. Teleförbindelserna störda.ärom personer

fungerarRadion bara fall vid totalavbrott -för dem-i varje ett som
har batteriradio. Trygghetslarmen obrukbara. Erfarenheten visarär

de alltid kommit tillbaka. his-inte igen Attnär strömmenatt startar
det eller omöjligt för deminte går svårt många siggör att tasarna av

ut.
fordras mycket skapersonal bistå alla behöverDet hjälp.som som

har tillräckligt med anställda denKommunerna inte i organisation
ska dessa uppgifter. arbete personalsig Det inomtasom an som

andra delar den kommunala verksamheten, ärav personer som
inlånade från andra kommuner frivilligaeller ska utföra detinom
sociala området behöver och ledas.organiseras

Efter tid blir svårigheterna med bl.a. och såvärme vatten storaen
det nödvändigt börja flytta äldre och handikappade tilläratt att

utanför det strömlösa området. gäller vårdasDet många iorter som
hemmen också alla bor sjukhemmen och servicehusen,på imen som

Ävendär undantagsfalldet bara finns reservkraft. själva genomför-i
andet fordrar mycket personal.utrymningenav

finns planering eller andra förberedelser för de olikaDet ingen
slagen hjälpåtgärder de bostäderna, sjukhemmen eller-i påav egna
vid snabbt skapautrymning. Det svårt organisationär atten en som
klarar hjälpverksamhet den skala det kan bli frågai storaen som

Behovet personal kommer mycket deäven näratt stortom. av vara
har utanför det områdetströmlösa ska återvända.vistatssom senare

särskilt problem uppkommer det bland de äldre och han-Ett om
dikappade finns lämna bostäder.många sina Ingenvägrar attsom
myndighet har befogenheter med flytta människor tilltvångatt orter
utanför det strömlösa området.

6.2.5 Utrymning
de äldre och handikappade framgåttI ingår attomsorgerna om som

det behövs ordna med uppehälle platser utanför detpå ström-om
lösa området. antal människorDen utrymning ett stort ut-av som
redningen behandlar under den här rubriken omfattar invånare i
alla åldersgrupper. omfattande sker först för-En utrymning närmer
hållandena allvarliga det klara försörj förså inte går ningenär att att

befolkningen. del denna skeri En utrymningstora storgrupper av
sannolikt kan också försörjningen enligtDet såspontant. attvara
myndigheternas bedömningar bryta inom någotut attser samman
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kan det läget minskaorganiseradeller idygn utrymning svå-så. En
befogenhetermyndighet har emellertid medrigheterna. tvångIngen att

skulle bli nödvändigt.detgenomföra utrymning, omen
förmyndighet skaoklart vilkenocksåDet är som svara genom-

enligträddningstjänst liggerdetförandet. Om över-år ansvaret en
och Rikspolisstyrelsenmellan Räddningsverketenskommelse på po-

skett för demotsvarande bedömning har situatio-lisen. inteNågon
kallar allvarligaomfattar och utredningendelscenariot somner som

utredningenviktiga samhällsfunktioner När i matrisenistörningar
andra förberedelserplanering ellerdetpåpekar inte gjorts någonatt

mottagandeeller deinformation,för registrering, transporter ut-av
allvarligaverksamheten fred vidgäller detrymmande i störningar i

krig finns det riktlinjersamhällsfunktioner.viktiga För utrymning i
till.kanbeskriver hur utrymningensom

vid olyckorförpolisen har utrymningenAtt ett som upp-ansvar
det för sådanakriterier innebär hän-räddningstjänstlagensfyller att

Ävenoch regional planering.lokalförekommerdelser viss öv-en
Rikspolisstyrelsen allmänna råd tillgenomförts.harningar utger

frågor.polismyndigheterna dessai

sjukvårdHälso- och6.2.6

utredningenssjukvården blirhälso- och iSituationen inom scena-
Vårdcentralerna fallervanliga fallvad denhelt i är.rion änannan

delscenariosjukhusen ökar.och trycket Stormen i 1bort på gör att
allvarliga skador. hygie-människor får lätta eller Bristerna imånga

bl.a. dessa skälsjukdomar.kan orsaka Detsmittsamma är avnen
Väntetiderna blir långa. sjukhussöker vård.fler vanligt Deän som

denmindre reservkrafthar betydligt än motsom svarar nor-som
verksamhet.grunden planeramala förbrukningen sinimåste om

flera sjukhusenblir nödvändig detinom iutrymningDen avsom
arbete. Omplaceringområdet kommer kräva mycketströmlösa att

förutsät-sjukvårdsområdetutanför dettill sjukhuspatienter egnaav
frivilligt dessa. finnssjukvårdshuvudmänandra Detemottarter att
fram mottagandekanbestämmelser i situationertvingainga ettsom

beskriver delscenarioutredningendet slag isomav

kommunikationerfjärrvärme,medFörsörjningen vatten, m.m.

fjärrvärme beroende det finnsmed ochFörsörjningen är attvatten av
förhållandena det avseendetreservkraft. har framkommit iDet att

mellan olikaoch dessamellan olika kommuner inomvarierar geo-
försetillfälligt medgrafiska områden. pumpstationergårDet t.ex.att

emellertid installationer ochkräver tid.reservkraftaggregat. Detta tar
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Problemen blir här vid totalavbrottäven större än när strömmenett
delscenario återkommer intervaller.i 2 isom
omfattande avbrott vattenförsörjningen kanEtt i så småningom

innebära förorenat det trycklösa lednings-in iträngeratt vatten
delar fjärrvärmenätetVattnet i riskerar frysa. Detsystemet. att tarav

tid de försörjningssystemeni gång slutade funge-att stora attsom
delscenario föll bort helt och hållet.i 1när strömmenra som

Även delar kommunikationssystemen bryter detnärav samman
finnslängre gällerinte spårvagnstrafikenDet Göteborg.iström. Järn-

får från storkraftnätet omformarstationer bl.a.vägen via iegna
Göteborg, Alingsås, Varberg och Uddevalla.Borås, Problemet del-i

det kommerscenario till1 inte någon dessa omformar-är strömatt
varken kontaktledningenstationer. Det går för tågdriftatt mata

eller förse hjälpkraftledningen för bl.a. signaler och ställverkatt
med Ledningar och isolatorer för belagda med salt.ström. övrigtär

blockeras ställenBanorna träd fallitpå många ned.av som
Elavbrotten delscenario drabbar omkring telefonstationeri 1 800

50-tal telefonstationeri Sverige. Ett regelvästra i större ortersom-
och knutpunkter har reservkraft, fungerar länge detsåegen som-

Övrigafinns bränsle till har batterier medstationerreservaggregaten.
kapacitet för mellan och finns6 också mobila12 timmar. Det ladd-

begränsadningsstationer utsträckning kan hållai antalettsom sta-
drift under långt elavbrott.tioner i teletrafikenStörningarna iett

kommer bli mycket landsbygden och mindrePå i tätorteratt stora.
detgår kommerinte ringa. trafiken fungeraI större tätorteratt att

endast del områden.inom med televäxlarFöretag hamåsteen egna
reservkraft för kunna använda dessa.att

Mobiltelefonnätets basstationer har reservkraft och blir heltingen
utslagna. sak gäller minicalltiänsten.Samma enstaka mindreI områ-
den närheteni ochFMTV-master andra telekomplext.ex. av- -
kan mobiltelefontrafiken emellertid komma fungera. Störningaratt

datex- och telextrafiken.uppstår i
Konsekvenserna för teletrafiken blir betydligt lindrigare del-i

fortfarandescenario 2 mycket kännbara. Mobiltelefonernaärmen
kommer heller dettainte fungerai scenario områden däri detatt

finnsinte ström.
del livsmedelsbutikerEn har batterier reservkraft till kassa-som

kapaciteten begränsad. delscenarioDetär i 1apparaterna men tar
tid expediera kunderna. Många slut efter dagaräratt ettvaror par
och butikerna har påfyllningar.svårt Banker, postkontor ochatt
försäkringskassekontor har reservkraftingen kommermen sanno-
likt hålla länge kylan ochså mörkretöppet hindrar.inte Data-att
terminalerna fungerar emellertid och personaleninte användamåste
manuella rutiner. människor fårMånga skaffasvårt kontanter.att

behöver bensinDe köa länge vid demåste bensinstationersom som

11 15-0206
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Alla de härbatteridrivnafår lånasmåningomså pro-reservpumpar.
detdelscenariodelscenario i1 närbetydligtblir i änblemen större

kan planeras medöppettidernaochifinns timmarnågra taget
till detta.hänsyn

olikaföretagen näringsgrenarDriften inom6.2.7 av

tillverkning.med Förupphörindustriföretagen sinallaNästan pro-
raffinaderie-delscenariona. Ettallagäller detcessindustrierna i tre av fandrafortsätta.för kunna MångareservkraftharGöteborgi attrna
perioderunderproduktionslagsbedriva närkan någonindustrier
alltför korta.perioderdessa inteförutsatt ärfinnsdet ström att-

produkterna.kvalitetenmed Deproblem påbliocksåkanDet stora
och kundermed leverantörerkontakthållabehöverföretagflesta

garbetet tilladministrativadetdelareventuelltoch flyttar orterav
förlora mark-deriskerarområdet.strömlösa Annarsutanför det att
de flesta före-förblirkonsekvenserna Öekonomiskanadsandelar. De

denframhållithar redanUtredningenmycket petro-attstora.tagen
milj. kronorförloraberäknas 20Stenungsundindustrinkemiska i 5

dygninnebärVolvo varjeelavbrott.vid Fördygn som pro-ettper
kronor.milj.kostnad 60på minststilladuktionen står en

fårreservkraft ochharlivsmedelmed ingenPartihandeln stora
helt.försvinner Frys-delscenario 1isvårigheter strömmennär som

dessa gårdelförstöras. Enkommerkylvaroroch varor even-att av
Truckarna kom-säker.förvaringenutomhus,lagratuellt äratt om

heller fin-kommerladdas. intekunna Detemellertid inte attattmer glagren.arbetaska på Dedetför gåmed ljustillräckligt attattnas
detaljhandeln medkan försepartihandelskedjornarikstäckande va-

blir underområdet.strömlösa Detutanför detterminalerfrånror
Efterbutikerna.flera slag iförhållanden brist påalla ettvarorav

fung-vecka alltinnanytterligaredet minstveckaavbrott tar enen
Äveckor,tilldet två innanSannolikt gårdet ska igen. uppsomerar

vill ha.defått deharbutikeralla varor som
verksamhetendel parti-inomkommerdelscenario 2I stor aven

el. Inköps- ochfinnsdetfortgå intekunnahandeln närävenatt
ochmed Upp-försäljningspersonalen noteringargör penna.papper

kommer tillbaka.datorernagifterna i när strömmenregistreras
med reservkraft be-försörjningenharUtredningen avsnitteti om

djur-jordbrukareförproblemen mångamycket ärderört somstora
hållare.
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Åtgärder hos producenter6.2.8 och distributörer

av

lång tidDet delscenario borti saltet från1 Detnäten.tar att som
också tidsödande alla ledningarär sönder.gått Pro-att reparera som

blemen delscenario förvärrasi det mörkt1 och kallt.ärattav
och saltsaneringenReparationerna fordras delscenario tilli 1som

följd ovädret kräver mycket personal och finnsutrustning. Detav
andra delar landeti kan för förstärkautnyttjasresurser attav som

Ävendet strömlösaorganisationen området.inom mycket dettaom av
förberett kräver det åtskilligt arbete. tillkommandeär Den persona-

len ska emellertid ha ledning, och husrum. demIngenmat av som
kommer utifrån har lokalkännedom.någon

Bedömningen hur reparationsresurserna ska användas skerav en-
bart hos kraftföretagen. myndighet har befogenheterIngen att om
det behövs kunna reparationsverksamheten med hänsyn till destyra
övergripande målen för samhällets åtgärder elavbrotten.mot

Ledning6.2.9

avbrott elförsörjningenLångvariga i det slag utredningenav som
skildrar delscenariona och orsakari 1 2 problem prak-inomstora
tiskt hela samhället. fungerarNästan heltingenting dettaget som
ska. åtgärderKraven de olikapå samhällsorganen behöver vidtasom

mycket blir framför allt nödvändigtär Det samordna detstora. att
myndigheter, företag och enskilda Riskengör. ärsom stor attannars

aktörerna fattar beslut detvisar sig förenainte gårsnartsom att- -
och elförbrukarna får motsägelsefulla besked. Bristen påatt avväg-

mellan olika hjälpbehovningar kan också leda till den personalatt
och materiel till förfogandestår inte utnyttjas på sättsom ett som

helheten. De avvägningar utredningen syftar på måstegagnar som
ske lokalt kommunernai och denpå regionala lännivån ellerinom i
områden omfattar flera län.som

Kommunala ledningsgrupper kommer enligt utredningens beskriv-
delscenarionaning i bildas den lokalapå nivån. Länsstyrelsernaatt

efter utvecklingensträvar denpå regionala nivån.att ta ett grepp om
förhållandetDet myndighetingen har klart uttalad skyldighetatt en

medgripa samordnandein åtgärder och hellerinte befogenhe-att -
vidta åtgärder griper andrain i normala arbeteter att som organs -det sannolikt snabbtsvårtgör i gång samverkan mellanatt en

olika samhället.i Utredningen håller för uteslutetinte denorgan att
kommunala katastrofledningens beslut, grundadeinte är påsom ett

lag reglerati kommer ifrågasättas andra iattansvar, av organ sam-
Ävenhället och enskilda. kommunala olikainom verksam-av organ
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kommunala företagen, kan kommadehetsområden, inte minst att
organiseradekommunendenhävda sina intressen gentemot sam-av

länsstyrelsernaåtgärdergäller desakordningen. Samma som anser
myndigheter områdeneller andralänen inomvidtabehöva inomsig

länen.änär störresom
elförsörjningsområdet hur den stårfråga ströminom ärEn som

eventuelltförbrukare skaanvändas vilkaförfogande skatill som-
under avbrottet detproblemkan närprioriteras. Det ettvarasenare

efteruppbyggnadsskedet total-fördela ellerreservkraftfinns i ettatt
sak dettillbaka.börjar komma Samma äravbrott närströmmennär

räcker förhela tiden intedelscenario pågår2imätningen mensom
behoven.allatillgodoseatt

myndigheteråtgärder ochalla delyckas medsamhälletOm som
påfrestningomfattande detsamband med isåandra vidtar i somen

det finnshög gradberor påelavbrottenskildrade iscenariot är om
för led-och deledningsorganisationeffektiv personer som svararen

myndighetuppgifter.för dessatränade Enlämpade ochning är som
befogenheterochtydligthaledningför ävenmåste ett ansvarsvarar

detLedning kan härkräver. iåtgärderde situationenvidtaatt som
andrastyrande förbåde beslutomfattabehövafallet är myn-som

enskildasoch beslut iåtgärder ingrepp rätt.digheters utgörsom
vid bl.a.kommunenåläggerRäddningstjänstlagen 1986:1102 att

ochskred,trafikolyckor, översvämningarexplosioner,bränder, ras,
eller begränsa ska-hindraförskadliga ingripautsläpp ämnen attav

fordrasmiljön. detelleregendom Ommänniskor eller idor på om-
länsstyrelsenskakommunal räddningstjänstfattande iinsatser ta

berörda.de kommunerför räddningstjänsten i äröver somansvaret
ellerÄven för räddningstjänstenkanregeringen utse en annansvara

rädd-Skyldighetdet.länsstyrelsen göramyndighet göraän attatt en
med hänsyn till behovetdetendastföreliggerningsinsats ettavom

förvikt, kostnadernahotadedet insat-ingripande,snabbt intressets
kommunen ellerpåkallatomständigheternaeller i övrigt är attsen

hör deomständigheternaTill i övrigt möj-för insatsen.staten svarar
själv ellerharegendomenshotade avvärjadenligheter ägare attsom

anlitar,hankan ske någonskadorna.begränsa Det t.ex.somgenom
reparationsföretag.ellerentreprenadföretag ettett

blanddelade deskede delscenario meningar1råder iiDet ett
fordrarelavbrottetåtgärderdemyndigheter ärsomagerar omsom

grundadRäddningstjänstlagen för-påellerräddningstjänst inte. är
slutbetänkandeRäddningstjänstkommittén, SOUi sittslag somav

räddningstjänst-föreslogräddningstjänstEffektiv1983:77 att
vid allvarligaåtgärder vidtasomfatta störningarskullebegreppet som

Departementschefen konstaterade emel-samhällsfunktioner.viktigai
kandet knappastlertid 198586:170prop.i propositionen att vara
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räddningsorganen ska förlämpligt de kommunala ingri-att svara
fall då viktig samhällsfunktion blir störd ochpanden alla de någoni

för skador kan uppkomma. Vid avbrott el-,skador eller risk iett
enligt departementschefen deeller värmedistributionen skavatten-

avbrottet upphör.för nyttighet till Enattse an-som som svarar en
departementschefenframhållersak, i propositionen, är att av-nan

kräver rädd-kan leda till detbrottet situationeruppstår ettatt som
ingripande grundat räddnings-ningstjänstingripande. sådant påEtt är

hindra och begränsa skador.allmänna skyldighettjänstens att
Åtgärder händelser följdsamband med enskildai ärsom en av

räddningstjänst de uppfyllerelavbrottet kommer således att vara om
skyldighet föreliggerräddningstjänstlagens kriterier. ingripaEn att

har redovisat det med hänsyn till behovetutredningen omsom nyss
kostnaderna föringripande, det hotade vikt,snabbt intressetsettav

omständigheterna påkallat kommuneneller övrigtinsatsen i är att
räddningstjänsteneller för Bedömningeninsatsen.staten av omsvarar

flexibel och tillkunnaskyldig måsteingripaär att vara anpassas
Mycket det kommerbehovet den aktuella situationen.i attsomav

sannolikt rädd-kommer den bakgrundenbehöva göras attmot vara
ningstjänst.

emellertid kunna vidtasAlla åtgärder kommer inominte att
för det första händel-räddningstjänstens Förutsättningen är attram.

skaöverhängande fara för denhar inträffat eller det är attattsen
utredningensinträffa. behov åtgärder dei situationerEtt somav

detemellertid redanöverväganden kan uppstå innan är över-avser
alla åtgärder skafara. skäl talarhängande Ett mot attannat som

fall kom-räddningstjänstbetraktas störningarna i mångaär attsom
Långtgående åtgärderpraktiskt hela samhället.lamslå tagetattmer

och sjukvården och social-kommer fordras hälso-inomatt t.ex.
landstinget och kommunen vidtar åtgärder liggerBådetjänsten. som

vid sidan det kan hänföras till räddningstjänsten. Departe-om som
mentschefens uttalanden stöd föri propositionen inte något attger

olika behov åtgärder utredningen här syftar skullede påav som
finnskunna tillgodoses med räddningstjänstlagen. hellerDet inte

behovstöd för de mellan olika verksamhetersnågot avvägningaratt
kan behöva ske det nyckelpersonal ellernär är ont t.ex.som om

viktig materiel skulle räddningstjänst.vara
kommer under alla förhållanden be-i många situationerDet att

och räddnings-dömas oklart vilket de kommunala statligasom ansvar
sak kan gälla dehar det här sammanhanget.i Sammaorganen cen-

förvaltningsmyndigheterna. Oklarheter leder till förseningar ellertrala
åtgärder, det rättsliga stödet, vidtas.inte Bristen pågör att oavsett

mellan behoven olika verksamheter och olikaavvägningar inom inom
kommuner leder till de till förfogande denstår iatt resurser som
aktuella för samhälletsdet hela behovsituationen inte utnyttjas på
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kan också leda till ambitionernaeffektivaste Det in-sättet. att att
mellan olika kommuner och mellan olikabåde län.varierargripa

finns myndighet meddet gårinteOm överett somen ansvar
kommer informationsutbytetverksamhets- och kommungränser mel-

fungera. myndighetenmyndigheterlan olika inte Denatt vetena
kommerInformationen till allmänhetenvad den andrainte gör. att

för motstridiga uppgifterofullständig och splittrad. Risken ärvara
människortilltron till samhällets åtgärder hosminskarDetstor. som

påfrestningarna.hjälp för klara debehöver svåraatt

elavbrott krigKonsekvenserna i6.3 storaav

Inledning6.3.1

omfattande elavbrott under beredskap tillrisk förDet ävenär stor -
konsekvensoch krig direktföljd sabotage it.ex. ensom avav -

har utformat särskiltkrigshandlingar. Utredningen inte något
tilloch krig begränsarelscenario för beredskap isig attutan texten

förhållande freds-verkningarna tillföljer peka skillnaderna ipå isom
skildrat.utredningen harhändelseförlopp dentida typ somav

deför utredningens överväganden råderFörutsättningarna är att
detstriderkrigstillstånd inomi Sverige inga ägeratt rum om-men

följd krigs-kandrabbas elavbrottet.råde Detta en avvarasom av
delar landet.handlingar andrai av

ochSkillnad mellan fred krig6.3.2

för elförsörjningen militärtKonsekvenserna varierarett angreppav
överfall ellersker plötsligt strategiskt detberoende detpå omom

överraskandeförvarning.förekommer slag Ett inne-något angreppav
de enda tillfredsorganisationensbär ståräratt somsomresurser

förvarningförloppet. lederförfogande början Enåtminstone i av-
åtgärder har kunnat ske.för olika slagtill förberedelser Denatt av

för verkningarnabehövsledningsorganisation t.ex.att storaavsom
fått tillfällereduceras harelavbrott ska kunna trimmaatt persona-

ledning verksamhetendel problem har medlen. En göraattsom av
har till. flestalösas. Felaktigheter inledningenhar kunnat Dei rättats

särskildaden bered-har funnit roller. gäller minst inomsina Det inte
elområdet. manuellafinnsskapsorganisation Deinom rutinersom

reservförfarandena produktionenviktig grund för iutgör ensom
och fungerar sannolikthar förberetts redanoch distributionen av

inträffar.avbrottet strömförsörjningeninär
för krigsförhållandenandra bättre beredskapfinns med ordDet en

helt oförutsett drabbar samhället fred.långvariga avbrott iän när
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fältorganisationen olika sektorerLedningen och har vidtagitinom
Ävenförberedelser. förbrukarna har förberett delsig på att en varor

kommer flesta har sannoliktoch saknas.tjänster De övervägtatt
reservmöjligheter det finns och hur de ska hantera devilka situatio-

uppkommer. Människor påhittiga och har kanske redanärner som
problem dyker fred de betydligtlösning Inär äretten upp. mer

oförberedda. Under krigsförhållanden kommer de sannolikt också
toleranta leverantörer och detjänster änatt motmer av varorvara

fred.vid längre strömbortfall iär ett
område drabbas elavbrott får det skerEtt oavsettsom av om-

förvarning eller sannolikt betydligt utsträckninginte i istörre än-
fred klara hjälp från andra områden. kommerDet intesig utan att

för reservproduktion för-finnas mycket ellerså attextra resurser
gäller särskilt det oklart hur kriget kommerdela. Det är att ut-om

förvecklas eller det ordna med människorsvårtär att transporter
och materiel, för ledningar eller transformator-reparationt.ex. av

kan också bli områdensvårt intestationer. Det att utrymma som
omfattande medverkanlängre har mycketnågon Denström. som

får begrän-militära förband lämnar utredningens starkti scenario en
omfattning eller uteblir helt. sak gäller den hjälp frånsad Samma

kunna tillgång fred.andra länder kommer iattsom vara en
räknar vidare med informationen till enskildaUtredningen iatt

begränsade fram betydligt bättremiljö med störningar når iänen
de flesta hur viktigt det lyssnafred. beror på inser påDet äratt att
läsa tidningar. länge de här tekniskaradio och och SåTV att syste-

fungerar har myndigheterna möjligheter informera allmän-attmen
heten. Svårigheten kan vilka uppgifter har bety-avgöraatt somvara
delse för rikets säkerhet och det skälet kan lämnasinte ut.av

Även elförsörjningen krig blir för risker detsåi större ärutsattom
lättare förståelse för de prioriteringar måste inomgörasatt som
elförsörjningen eller andra verksamheter grund elbort-påinom av
fallet. verksamheter kommer bedrivas krig och be-Många iinte att
hovet minskar drastiskt för dessa. Ransoneringar möter störreav

för-förståelse fred. brister kvantiteten eller kvaliteteni De i påän
finnsgrund det el- ellersörjningen uppstår på inte i varjeattsom av

fall tillräckligt med för bibehållen produktioninte accepterasen -
utsträckning fredstida avbrott. Skillnaderna mellanvidi större än

det sker krig och förhållandena fred blir särskilt tydligai isom om
avbrottet drar tiden.ut

Människor slits andra sidan betydligt krigssituationå imera en
avbrotten elförsörjningen inträffar fred. hari i Detän göraattom

med hela hotsituationen naturligtvis mycket allvarligare. Kom-äratt
det här området för krigshandlingarockså gårHurutsättasattmer

Överleverdet för anhöriga deltar striderna hu-mina i översom
vud taget
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omfattande och långvarigt elavbrott komplicerar medEtt andra
0rd redan mycket komplicerad beredskap finnssituation. Denen som

elområdet reducerar sannolikt del problemen.inom hand-Deten av
lar emellertid förbättra reservåtgärderna den verksamhetiattom
hos myndigheter, andra och enskilda behöver el. Fleraorgan som av
de åtgärder utredningen föreslår följande kapitel kanisom vara en
hjälp vid bortfall strömförsörjningen både fred och krig.iav
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effektivare beredskapKapitel En -

7 förslag till åtgärder

Inledning7.1

avbrott elförsörjningen utredningen skildrar de del-iDe i tresom
leder till allvarliga flera viktiga samhälls-störningarscenariona i

funktioner. Utredningen har valt teckna händelseförloppet iatt
delscenariona huvudsak myndigheterna det. framföri Det ärsom ser
allt företrädare för samhällets olika bedömer läget, fattarorgan som

och genomför åtgärder.beslut
enskilda människor vidtarligger sakens ocksåDet i natur att en

förrad åtgärder för minska konsekvenserna dem själva. Sammaatt
gäller producerar eller distribuerar och förbrukarsak företagen som

el. Enskilda människor förekommer delscenariona ochi 1 2 även
frivilliga de vill hjälpa till med lindra konsekvenserna förattsom -

eller kollektiv de långvariga avbrot-andra ingår i motsom reagerar-
elförsörjningen.iten

finns minska verkningarna:Det två Det går påsätt att ut attena
vidta åtgärder de verksamheter behöver för kunnai ström attsom
fungera. producenternaandra innebär och distributörernaDet att av

snabbt möjligt återställer elförsörsörjningen. Elleveran-töre-så som
har det möjligt för dem hävaorganisation gör att storarna en som

eller produktionen eller distributionen. liggersmå störningar i Det i
deras denna effektiv. förslag tillintresse organisation Deäreget att
åtgärder redovisarutredningen de följer deti avsnitt ärsom som av
skälet förbättringarinriktade underlättar verksamheten hospå som
förbrukarna hushåll, företag och offentliga det intenärorgan- -
finns eller det leveranserna.någon störningar iström är stora

fordras framför allt samverkan mellan de myndigheter ochDet en
andra samordning ochmåste Frågororgan som agera. om samver-
kan behandlas detta betänkande emellertidi iausnitt 7.10, inne-som
håller endast kortfattad redogörelse för utredningens övervägan-en
den. utförligare diskussion och redovisning förslagenEn tillen av
åtgärder frågor ledning finns utredningens huvudbetän-i isom avser
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säkrare samhälle. gäller ocksåkande delDetSOU 1995:19 Ett en
följandeutredningen behandlar dede i närmastämnen somav av-

förslag den diskussionUtgångspunkten för samtligasnitten. är om
föregående kapitletproblemen utredningen har redovisat deti isom

betänkandet.det här

elförbrukarnaInformation till7.2

händelseförlopp det slag utredningen tecknat de del-iEtt treav som
mycket omfattande information till elförbru-kräverscenariona en

uppgifter och mellanfungerande utbyte myndig-karna. inomEtt av
för bra information till allmänheten.heterna grunden Ut-utgör en

fråninformation människornasformningen sådan måste utgåav en
tidigtbehov. ska enkel, och lämnas möjligt.såDen sann somvara

avbrottet beräknas ochMänniskor hur länge vilkapågåmåste veta
vidta för långt möjligt klara svårighe-åtgärder de själva kan såatt av

myndigheterinformation från olikaviktigtDet är ärterna. att sam-
myndigheterna lämnar dubblaordnad och så intesamstämmig, att

huvudbetânkandeUtredningen redovisar utförli-budskap. i sitt en
för kommunikationenkraven ochdiskussion på principernagare om

massmedier och medborgare.mellan myndigheter,
med uppgifter deflesta myndigheter och andra olikaDe organ av

har formfråga utredningensslag det någoni scenarionärsom om av
emellertid finnas skäl för deinformationsberedskap. kanDet organ

särskilda krav samordningblir berörda vilka påövervägaattsom av
avbrott elförsörjningeninformationsverksamheten skulleiettsom

bl.a.leda till. handlar enligt utredningens klar-meningDet attom
vilka fackkunskaper det nödvändigt de hargöra är att personersom
ska för informationsarbetet.som svara

föreslår för försvarUtredningen Styrelsen psykologiskt får iatt
myndighet kommeruppdrag samråd med bl.a. deniatt attsom sva-

för elområdet, Livsmedelsverket,beredskapen Socialstyrel-inomrar
ÖCB,Räddningsverket,Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten,sen,

förföreträdare länsstyrelserna, Landstingförbundet och Svenska
Kommunförbundet utarbeta allmänna råd för informationsverk-
samheten vid allvarliga viktiga samhällsfunktionerstörningar i av
den utredningen skildrar olikai sina scenarion. Det är sär-typ som xutformasskilt det sammanhangetviktigt det här förprinciperiatt

samverkan informationsverksamheten mellan de olikai organen av
uppgifter kanslag har vid de olika slag inträffa.störningarsom som

Flera myndigheter och andra bör tillsammans kunna in-organ
antal upplysningscentraler för dem.rätta ärett som gemensamma

hushåll och frågorkan andra vända med olika slagDit sig när ettav
omfattande avbrott försörjningen med har inträffat. skullei Det
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sannolikt fall värde det dessa upplysningscen-i många ivara av om
fannstraler företrädare för försäkringsgivarna. Upplys-även t.ex.

ningscentralerna har också den fördelen de avlastar den personalatt
för ledning de verksamheter berörda.ärsom svarar av som

bör råden framgå myndigheterna och deDet övrigaattav orga-
ska förbereda meddelanden kan lämnas radio och vidi TVnen som

avbrott elförsörjningen. lokala radiostationernai Deett t.ex. nya
har lyssnare och antalet ökar sannolikt efter hand förmånga åtskil-
liga dem. emellertid skyldigadem sända medde-Ingen är attav av
landen från myndigheter. kommer sannolikt ändåMånga göraatt
det. enligt utredningens fördel det skapar säker-Det meningär en -
het och likformighet informationssystemet skyldigheteni attom-
sända meddelanden förregleras samtliga radiokanaler.på sättsamma

Utredningen föreslår de privatägda radiostationerna skaävenatt
skyldiga sända meddelanden verksamheten vik-iattvara som avser

samhällsfunktioner. får åläggande ska sketiga Det övervägas ettom
lagform eller fallet för Radioi Sverigesär ettsom nu genom- -

åtagande avtal mellan företaget och alternativeti Frågan iärstaten.
med avtal skyldigheten sända ska tillägg tilliett att tas ettom upp
gällande avtal eller detta ska regleras samband med dessai attom nu
löpande avtal kommerinom två-tre år ersättas överens-att av nya
kommelser.

Avtalet mellan Radio och reglerar bl.a. skyl-Sveriges staten som
digheten sända meddelanden från myndigheter TV-ävenatt avser
kanalerna. överenskommelse slag har träffats förEn ävenav samma
sändningarna TVi 4.

del viktiga samhällsfunktionerEn produ-tjänsterna inomstor av
kommunala, statliga och privatägda företag. skerDet i mångaceras av

fall entreprenad, vilket innebär uppdragsgivaren har kvarpå att an-
Med den utformning avtalet mellan och Sverigessvaret. statensom

Radio har dessa företag meddelanden bolagetsinteäger irätt att
radio- och TV-kanaler vidarebefordrade. Sannolikt skulle radio-en

skyldigstation sända meddelanden från före-inte sådanaär attsom
emellertid det. de med mycket påfrest-I situationergöratag stora

utredningens arbeteningar sikte finns det vidare antalpåtar ettsom
kommunala eller statliga myndigheter med för åtgärderansvar av
olika slag. Vilket helt dessa kan användagivetvis sinsom av organ

sända meddelanden till lämna besked från de kom-rätt att attegen
munala, statliga eller privatägda företagen till allmänheten. finnsDet

andra sidan förå det sker.inga kan det skäletgarantier Detatt av
uteslutas företag bedriver verksamhetinte viktiginomatt ett som en

samhällsfunktion kan med budskap.svårt nå sittatt ut
Utredningen föreslår avtalet mellan och RadioSverigesatt staten

kompletteras statliga, kommunala eller före-så privatägdaävenatt
med uppgifter viktiga samhällsfunktioner ocksåinom detag som-
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fårutför entreprenad radio och lämnaTVpå itjänster rätt att-
Äventill allmänheten. avtalen med demeddelanden privatägda

och med bör utformas dessa blirradiokanalerna skyl-TV 4 så att
sända meddelanden från företagen.diga att

sändaförutsättning för radiokanalerna ska kunna vidEn att ett
reservkraftelavbrott de har till studioverksamhet.sin Sverigesär att

privatägda radiokanale-Radio har sådana däremot deinteresurser -
det samband med övervägandenaUtredningen iattanser omrna.

sända meddelanden bör det ska finnasskyldigheten prövasatt om
reservkräft.skyldighet haäven atten

förvägunderlättar myndigheter och andra iDet innanorganom -
inträffar informeratelförsörjningen har hushållavbrott iett t.ex. -

förbrukare riskerna för och vilkaoch andra konse-störningarom
kan få. Distributörerna harkvenser dessa utarbetatstörningar av

information till omkring hälften elanvändarnaoch spridit lan-iav
och konsekvensernadet dessa risker störningar.storaavom om
Civilförsvarsförbund samarbete framställtoch har iNUTEK Sveriges

enskilda vidtablad med vilka åtgärder kantips strömmenett om om
för förväg informera för-försvinner. kan sannoliktMer igöras att

information bör flera slag allvarligabrukarna. sådanEn stör-avse av
informationensamhällsfunktioner. bör framgåolika Detningar i av

förbereda ha batteriradio-människor kan sig attatt t.ex. genom
för flera dygns drift.och batterier till dessa Hushåll ochapparater

problem deförbrukare kan också undvika harandra många vat-om
för behovoch enklare baslivsmedel dygns iettten par reserv.

informationsverksamhet det slag utredningen syftar påEn somav
förgrenadfordrar starkt och väl organsation påett engagemang en

lokal talar för frivilligorga-regional och nivå. någonDet att av
redantotalförsvaret helst harinom någonnisationerna ettsom-

kommunerna ska för planeringsamarbete med och verk-nära svara-
ställighet. Utredningen har olika alternativ varandra ochvagt mot

Civilförsvarsförbund, harkommit till redan bedri-Sverigesatt som
informationskampanjer utveckla arbeteolika slag bör medsittvit av

dessa frågor.
Utredningen föreslår berörda myndigheter kommer överensatt

Civilförsvarsförbund förbundetmed klar-Sveriges närmareattom
vad behöver för ska kunna ökamänniskor sinagör göras attsom

för viktigakunskaper både riskerna allvarliga störningar iom sam-
kan vidtahällsfunktioner och de åtgärder de själva för attom som

Civilförsvarsförbundet bör sedan också uppdragskydda isig. att
samarbete med andra berörda genomföra de informationsåtgärderi

angelägna.visar sigsom
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med reservkraft7.3 Försörjningen
Tillgången reservkraft de flesta fallen avgörande förpå iär om en

avbrott den vanligaverksamhet vid eldistributionen ska kunnaiett
fortsätta eller del förbrukare har anordningarinte. En större egna
för producera reservkraft. gäller flerakunna slagDetatt av sam-
hällsviktiga verksamheter akutsjukhus, flygplatser och delt.ex. en-

kommuner har med statligt stöd skaffattelestationer. Många reserv-
kraftaggregat ska kunna användas vid kommunalat.ex. vatten-som

industriföretagförsörjningsanläggningar. antal har också instal-Ett5
form reservkraft. ofta frågalerat någon Det är storaom process-av

Ävenindustrier. jordbruk och andra företag med besättningarstora
a fjäderfän eller har reservkraftanordningar.isvin investeratav

Skillnaderna produktionsförmåga mellan reservkraft-i är stora
anläggningarna. del verksamheter kan vid avbrott denEn iett nor-

försörjningen fortsättamala normalt. andra räckeri Förstort sett
reservkraften bara till allra nödvändigaste behovendei stort sett -
för säkerheten ska tryggad och människor eller utrustningatt vara

ska komma till skada under tiden borta.inte Förströmmen ärsom
ADB-verksamheten gäller det hinna avveckla viktigaatt utan att
uppgifter försvinner. allra flesta företag har emellertidDe ingen reserv-
kraft alls. bl.a. för känsliggäller elavbrott jord-Det såen grupp som
bruk och andra med djurbesättningar.stora

elområdet det med dieseldrivna reservkraftverkgårInom att pro-
ducera verksamhetenmycketåtminstone så energi inomatt en an-

fortsättaläggning kan begränsad skala eller ställas säkerti på ettav
Problemet tillgången sådana mycketpåsätt. ärär att reservaggregat

vidare oklart hur tåliga hur länge deojämn. Det är äraggregaten -
kan producera finns olika håll landet antal mobilaDe på iström. ett
reservkraftverk driftkan vid anläggningar där de förisättassom
tillfället tillförselbehöver sådanDegör mest nytta. som reserv-av
kraft bör förberettha inkoppling tid. Installa-Dettaaggregaten. tarav

kan bli flaskhals distributörerna vid avbrott be-tionerna etten om
höver utföra sådana arbeten ställen samtidigt.på många

Enligt utredningens verksam-mening måste varjesträvan attvara
het själv vidtar de åtgärder fordras för långt möjligtsåattsom upp-
rätthålla elförsörjning. Samhällets uppgift första handsin iär att
stimulera till anläggningar olika slag skaffa sigägare attav reserv-
kraft batterier eller avtal med leverantörer säl-aggregat,egna som-

reservkraft. Myndigheter eller andra bör emellertidjer i situa-organ
behövs kunna försedet hjälpa till antal verksamhe-tioner när att ett

ytterligare kraftproducerandemed eller med batterier.ter aggregat
finns risk aktiva hjälpåtgärder från samhällets sidaDet näratten

det gäller reservkraftproduktionen motverkar utveckling inne-en som
bär de verksamheter behöver reservkraft själva skaffar deatt som
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behöver. Utredningen föreller batterier de delsinaggregat attanser
kombinera åtgärder från enskildasdetta avseende ochdet gåri att

emellertid tydligt kunna klargörassamhällets sida. måsteDet åt-att
grundendriver verksamhetgärder från den ochär attensom som

kompletteramedverkan bara kan den för-myndigheterna singenom
med reservkraft behövs. Tillgångensörjning som reservresurser

beroende förkommer Detvariera på situationen. äratt avsettsom
för de behovenkommer tänktaverksamheten krig ochutnyttjasi att

lika mycket fördelafinns det skälet sannolikt viddet inte att somav
Reservkraftverk enskild verksamhetfred.allvarlig istörning i somen

bli tillgång.krig kan emellertidska drivasinte i en
myndigheternautredningensMedverkan innebär enligt mening att

kraftproducerande eller batteriertill antalhar tillgång aggregatett
förfogandeinträffar kan ställa till samhälls-de avbrottet åtnärsom

föroch viktigaverksamheter behöverviktiga mångaström ärsom som
det börUtredningen vidaremänniskors behov. övervägasattanser

förbrukare bedrivermyndighet ska kunna ålägga verk-somom en
dessasamhällsfunktioner försesärskilt viktiga medsamhet inom att

reservkraft.anordningar för produktion av
grundas allsidigtåtgärder behöver vidtas ochmåste påDe ettsom

länsstyrelser med erfarenheter förhål-underlag. Fleratillförlitligt av
genomfört eller hållerlänen harelavbrott delandevis påistora egna

reservkraftanordningar. skatillgångenmed på Detinventeringar av
har lämnat uppgifterjordbrukarna under tilltilläggas 1994åratt

anordningar för produktionde harlantbruksregistret bl.a. om av
gårdar.reservkraft på sina

uppdraglänsstyrelserna får för be-Utredningen föreslår i attatt
sammanställafred och krig uppgiftervid bådehoven störningar i

samhällsfunktionerreservkraft viktiga lan-tillgången inom ipåom
samråd med andra samhälletLänsstyrelserna bör också idet. i organ

skaffabehöver reservkraft.vilka slag verksamheterbedöma somav
materialet utarbetabör vidare med ledningLänsstyrelserna prin-av

reservkraftresurser kommerdeför användningenciper attsomav
elförsörjningenden vanliga fråndisponeras vid avbrottkunna iett

förråd. gäller både hur skacivila eller militära Det reservaggregaten
vilka åtgärder anläggning-mellan strategiska behov ochfördelas som

kopplasför elkraften ska kunnabehöver vidta Arbe-in.sägarna att
,samarbete med producenter och distributörer elenergi.bör ske itet av

framgått särskiltelförsörjningen orsakaravbrottEtt i storasom
föreslårjordbruket. Utredningen den bakgrun-problem inom mot

vilkaJordbruksverket får uppdrag åtgärderden i övervägaattatt
denvidta för kunna disponera reservkraftjordbrukare bör attsom

Jordbruksverket bör också det förde behöver. överväga omsom
idjurskyddethänsyn till ska fin-slag djurbesättningarvissa av av --

reservkraft.haskyldighet attennas
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åläggande installera anordningar förEtt reservkraft kanatt som
utredningen framhållit vid anläggningarmotiverat även inomvara

antal särskilt viktiga samhällsfunktioner. Utredningen har Över-ett
det formerolika speciallagstiftningi hälso-vägt ochom t.ex.av -

sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, va-lagen och telelagen bör infö--
skyldighet för den för viktigare verksamheterras en attsom svarar

ha för produktionutrustning reservkraft. skulle fallDe ocksåi såav
ha anordningar reservkraften kan kopplas omedel-ingör attsom
bart avbrott har inträffat. Förhållandena emellertidnär varierarett
från anläggning till anläggning. finns andraDet redu-även sätt att

de problem vid elavbrott. Enligtuppstår utredningensettcera som
uppfattning skulle generell skyldighet bli alltförett onyanseraten
medel strävandena förbättra beredskapen.i att

Tillgången reservkraft emellertid viktig frågapå såär att stats-en
makterna bör form ekonomiskanågon stimulan-överväga även av

från administrativ synpunkt enkelEn 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 skulle kunnaårett ett par
kombineras med allmän information reservkraftproduktion-en om

betydelse.ens
Utredningen föreslår lägger fram förslag möjlig-regeringenatt om

heter till direktavskrivning för anskaffning och installation av reserv-
kraftaggregat med den inriktning utredningen beskrivit.som

Ordning och säkerhet7.4

elavbrottEtt orsakar för olika slagsvåra larmanord-störningar av
Utredningen räddningstjänstenningar. kommunerna böriattanser

vilka krav ska ställas de brandlarm har till-överväga påsom som
kommit efter krav från myndigheterna. kan också finnas skälDet att
försäkringsgivarna och de för olika verksamheter isom svarar sam-
hället bedömning för inbrotts-, drift- och trygghetslarmen.gör samma

detaljhandelsföretag får stöldlarmDe utslagna kansina behövasom
förstärka bevakningen butikerna.i

elavbrott kommerLångvariga innebära mycket krav påatt stora
polisen. utredningen beskriverSom risken föri scenariot är stor t.ex.
stockningar trafiken. finns polisen ledningsorganisationi Det inom en
för s.k. särskilda händelser. Hela polispersonalen det områdei som
elavbrottet drabbar kommer hårt. blirutnyttjas Det så småningomatt
nödvändigt med förstärkningar.

länen det administrativt enkelt föraInom personal frånär överatt
polisdistrikt till eller hela länet polisdistriktärett ett annat ettom-
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överföringen däremot ska ske mellantillfrån Omort annan.en en-
förstärkningarför sådanakomplicerat. gårlän blir det Systemetmer

ska bestämmakommerlänspolismästarna Vemöverens.attut
Rikspolisstyrelsen fårsamtidigtflerabehoven läniärnär stora en-

först behoven kan till-gäller inteligt instruktionen ingripa närsom
ordningenöverenskommelser. här kanfrivilliga Dengodoses genom

problem detskapaöverföringen och riskerarfördröja att som senare
lösa.svårtär att

vidhuvudbetänkandet all-regeringenföreslårUtredningen i att
skasamhällsfunktioner kunna uppdra åtviktigavarliga störningar i

civilbefälhavareellerlänsstyrelsemyndighet attt.ex. enenen --
kan ocksåflera län. givetvisbehövs Regeringenfördela isomresurser

olyckorredan vidgällerbeslut.fatta sådanasjälv Detta närstora
ordningenräddningstjänstlagen. hår detsker enligt Den görinsatsen

fordrar mycket använd-händelsesomvidmöjligt styraatt resurseren
personal.polisensningen även av

sabotageåtgärderSkydd7.5 mot

har anlägg-distributörereller mångaflesta producenterDe av
driften kräver be-fallen för själva någonflesta intedeiningar, som

det möjligtfinnspersonalmed inteDet görmanning somresurser. anläggningarobemannadevid dessaanledningregeloch inte attsom
kan sabo-för bevakning.personal enbart angriparehålla En genom

försörjningen el.för medviktigaanläggningarslå äruttage som
och larminhägnader, låsslagolikaTekniska anordningar gerav --

den villmanipulerasforceras ellerskydd kanvisstett av sommen
skyddsanordningaromfattande tekniskaanläggning.skada Meren

Ledningsnätetelanläggningarna.endast vid definns för övrigt större
delen oskyddat.tillnaturliga skäl störstaär av

funktionmycket viktigdistributionProduktion och iär enav
följden sabotage fårblidet slag kansamhället. Störningar avsomav

kanmänniskor. anläggningarförkonsekvenser Mångamångastora
föreffektivareskyddasskälet behövadet sätt än när-ett somav

finns uttalat hotdetvanliga fall, någotvarande sker. inteI när mot
speciell anläggning,ellerhuvudelanläggningar äröver mottaget en

deskydd det tekniskanödvändigt meddet någotinte änannat som
falldriftpersonalen förekommandeoch ianordningarna utgör som

knytaskyddet fred detför. förbättring gåriFör att anen avsvarar
fördistributörer har verk--ochförberedelser produenter gjorttill de

samheten krig.i
elanläggningarsabotagefinns hotdetsituationerI när motom

med personal.fallen också bevakningde flesta Enfordras det i av
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uppgifterpolisens för det skydd behövs sådantiär att ettsvara som
Bevakningsföretagenläge. kan också delta med personal. hotetOm

tiden ochdrar drabbar anläggningar, kan både polisenpå mångaut
och bevakningsföretagen emellertid de uthålliga skyddsvårt att ge

krävs.som
Enligt lagen skydd för samhällsviktiga anläggningar1990:217 om

fården s.k. skyddslagen militär personal föranvändas 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- och telekommunikationer ochning, trans-
Byggnader, anläggningar och områden viktiga för verk-ärporter. som

försvaretsamheten det civila blir skyddsobjekt länsstyrel-inom om
det.beslutar byggnader, anläggningar och områdenFörsen som

huvudsakligen används för militära fattasändamål besluten För-av
svarsmakten.

harUtredningen arbetet med funnit deti några scenariona attav
vid del militära förband råder tveksamhet huruvidavissen en om
militära förband fred får ställa militär personal till förfogande föri
bevakning s.k. civila skyddsobjekt. finns emellertid före-Det ingaav
skrifter skyddslagen hindrar sådan bevakning. hari Frågansom en

heller berörts förarbetena till skyddslageninte i prop. 198990:54
eller den till lagen hörande förordningen skyddi 1990:1334 om
för samhällsviktiga anläggningar vägledning vidareNågonm.m. ger

bestämmelserna förordningen militär med-inte i 1986:1111 om
verkan civil verksamhet.i

grundläggande föreskrifterna de uppgifterDe Försvar-om som
smakten har finns förordningen med instruktion föri 1994:642
Försvarsmakten. framgår redan inledningen Försvarsmak-Det i att

ska försvara väpnade Försvarsmakten skaSverigeten mot angrepp.
ha sådan krigsduglighet och beredskap den verkar avhållandeatten

sådana Försvarsmakten ska fred hävdai Sveriges terri-mot angrepp.
toriella krigsförband förberedaintegritet ochorganiserasamt
förbandens användning för landets försvar. Försvarsmakten ska också
kunna ställa utlandsstyrka till förfogande för fredsbevarande verk-en
samhet utomlands och kunna delta utbildning för fredsbevarandei
verksamhet.

kan med stöd instruktionen hävdasDet inte bevakningattav en
civila skyddsobjekt viktiga samhällsfunktioner fred riske-inärav -

bli för allvarliga uppgift förstörningar Försvar-äratt utsattarar en-
smakten. Bevakningen kan det den föranleddär ettvara om av
säkerhetspolitiskt hot. andra kanI Försvarsmaktens med-situationer
verkan bli fråga vad lämpligt med hänsyn till samhäl-ären om som
lets påfrestningarintresse människoravvärjaatt storaav som an-

kommer drabbas Utbildningsnivån hos den militäraattnars av. per-

12 15-0206
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omständighetförfogandetillför tillfälletsonal står är en avsom
påverka bedömningen.kankaraktärpraktisk som

framförtillgång allt lägenkan iFörsvarsmaktens vara enresurser
råder kan be-åtagrund inte sigpolisen situationenpånär somav

Enligt utredningens börskyddsobjekt.avcivila meningvakningen
finnsprincipiellt hin-det någratydligt klarlagt intedet settattvara

militära personalen.densådan användning Enförder aven
tvekan kan före-undanröja denförfattningsbestämmelse skulle som

komma.
bestämmelsebeslutarföreslårUtredningen regeringenatt om en

använda militärfredmöjligheterdet finnsklargör iattatt per-som
och områden. kananläggningarcivila Detför skyddasonal ävenatt

militär medverkan civil verk-iförordningenske attt.ex. omgenom
bestämmelsemed Försvar-kompletterassamhet attsom angeren

omfattande hotföreliggerdetsmakten situationeri när ett mot an-
verksamheten viktiga civilaförbetydelse inomharläggningar som

för bevakningtill förfogandepersonalfår ställasamhällsfunktioner
dessa anläggningar.av

enligt utredningens förslagskyddsobjektcivilabevakningEn av
befogenheter.polisiärapersonalenden militärainnebär utövaratt

personalen redan be-vidden militärabefogenheter harSådana nu
Principiellt skullefred.skyddsobjektmilitära ivakning sett enav
skyddsobjekt det skä-civilabevakningenmedverkanmilitär i avav

let någontinginte nytt.vara
föranlita militär personalmöjligheternadiskussionI attomen

civilavilka anlägg-finnas skäldet ocksåbevakning kan övervägaatt
elförsörjningsanlägg-ochskyddsobjekt.ska Vatten-ningar som vara

skydd.ska kunnaskyddslagen objekt Deenligtningar är som
grundar valet sådanapraktikenlänsstyrelserna iprinciper avsom
sådana anläggningar blirallaemellertidresulterarobjekt inte ipå att

dessa frågorbehandlingenfortsattaskyddsobjekt. kan denDet i av
myndigheterna tilläm-deangeläget principersigvisa överatt somse

de tekniskaanläggningaralla viktigare inomså åtminstoneattpar
och kommerförsörjningsystemen värme attvatten, gas vara--

både fred och krig.skyddsobjekt i
fordras bör ocksåkanmed personalbevakning ingådenFör som

sammanhangetkan detförberedelser.enklare slag Det idel aven
och distributörernaproducenterna skafinnas skäl övervägaatt om

personal behövsmycketbedöma både huråläggaskunna att som
Bedömning-ska användas.personaloch hur dennaför bevakningen

och de bevaknings-polismyndighetsamråd med denbör ske iarna
skyddsverksamheten.delta Omkan kommaföretag i ävenattsom

bevakningen, börvidska kunna användaspersonalmilitär ett sam-
förband.med militäraskeråd även
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Socialtjänst och7.6 utrymning
Äldre och handikappade hör till de vidutsattamest ettgrupperna

eltillförselnavbrott de olika slag utredningen skildrari iav som
bor sjukhem eller servicehus och descenariot. De på isom som-

normalt klarar själva bostäder eller med hjälp hemtjänstensig sinai av
kommer fara mycket illa tillgången minskar ochpånär ström-att-

försvinner helt. skulle förunderlätta demså småningom Detmen
bor sjukhem eller servicehus det vid dessa anläggningarisom om

hade förberedelser för försörjning med reserkraft.gjorts vissen
Verksamheten bamdaghemmen kan fortsättai inte på nå-änmer

eller ställen. drabbar också de föräldrar mednågra Det givetvisgot
arbete verksamheter fortsätter under avbrottet.inom som

Utredningen föreslår Socialstyrelsen får uppdrag samrådi iatt att
Svenska Kommunförbundetmed och Landstingsförbundet klargöra

vilka problem kan socialtjänsten vid långvarigauppstå inomsom
avbrott elförsörjningen. gäller framför allt kunna hjälpa dei Det att
äldre och handikappade vid allvarliga viktigastörningar isom sam-
hällsfunktioner får klara själva. också angelägetsvårt sig Det äratt

problem fördelningen mellan socialtjänsten ochiatt ansvaretev av
hälso- och sjukvården klaras den verksamhetenså inteut, att ena
vältrar problemen den andra.påöver

Förberedelserna kan depå ansvariga överut att ser reserv-
tänker vilka förbättringar de kan ochigenom görasystemen, som

vidtar åtgärder de anställda blir problemen. Syftetså insatta i äratt
Ävende akut ska kunna effektivti situation på sätt.att etten agera

det här arbetet ske regionalt och lokalt. Resultatetmåste överväg-av
andena bör allmänna råd till kommunerna och lands-utges som
tingen.

äldre finns det besvärligaFör många i lös-situationer ingen annan
lokalaning myndigheternautrymning. fleraDeän organiserar i av

scenariona människor tillutrymningar harintestora orterav som
drabbats de allvarliga påfrestningarna. gäller bara äldre,Detta inteav
handikappade och barn. skalaUtrymning ocksåi deärstor en av
åtgärder kan behöva vidtas för räddningstjänsteninomsom ramen
vid storbrand eller kemikalieolycka. Arbetetsvår krävert.ex. en en
mycket arbete både samband med själva omflyttningeni och på
mottagningsorterna.

Polisen har fått för genomförande den utrymningansvaret av som
räddningstjänsten.ingår i innebär polisenDet den planeringgöratt

behövs och leder verkställigheten. utrymmandeDesom tas emot av
de det förekommande fall lämpligti anlita. Ansva-ärorgan attsom

grundat överenskommelse denpå oktoberär 15 mellan1992ret en
Räddningsverket, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen. Någon mot-
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viktigavid allvarligaför störningar ifinnssvarighet utrymninginte
samhällsfunktioner.

genomförandeförUtredningen föreslår utrymningansvaretatt av
fallet,för närvarandeochförfattningframgå inte,ska ärsomenav

myndigheter.statligamellanöverenskommelse treav en
bådeskaföreslår vidare utrymningUtredningens ansvaretatt avse

viktiga samhälls-och vid allvarliga störningar ivid räddningstjänst
funktioner.

sjukvårdochHälso-7.7

elförsörjningenavbrottlångvarigafår vid ioch sjukvårdenHälso-
vid.denarbetsuppgifteromfattande inte Ettmycket är van av-som

förförutsättning verk-väsentligocksåemellertidinnebärbrott att en
hälso- ochmellan den sjuk-behövssamordningupphör.samheten En

sjukvård hemmenden iuppgift för landstingenvård är samtsom en
för.harsjukhem kommunenoch på ansvaretsom

för ochplanering för-övergripandeSocialstyrelsen har ett ansvar
och miljö- ochsjukvård, socialtjänstochhälso-inomsörjning

uppgiftermyndighetens hörTillkrig.inför kriser ochhälsoskydd
sjukvårdensochhälso-planering insatsertill ståndockså att aven

åtgärderlivräddandealltframför ikatastroferfredstidavid stor-
skadeområde. detalje-ellerskadeplats Deniskala på ett merute en

både verksamhe-sjukvårdenochhälso-rade planeringen inom av-
fred sker emeller-katastrofinsatserochkrigsfara iellerkrigiten av -

utarbetat under-Socialstyrelsen harsjälva.huvudmännentid hos ett
verksamheten. be-inriktning Förplaneringenlag för avsom ger en

för ochSocialstyrelsendetinnebärkrigredskapen i vart ettatt av
detoch antal vård-operationskapacitetberäknar dencivilområdena

sjukvårdens krigsorga-ochcivila hälso-finnas denbör iplatser som
sjukvårdshuvud-meduppgiftCivilbefälhavarnas ärnisation. att

mellan dessa.uppdelningarkomma överensmännen om
handlardel fram-och sjukvårdensför hälso-beredskapökadEn

reservkraft. Utredningentillgång tillska hasjukhusenför allt attom
frågor.dessatill åtgärderförslagredovisat ihar sinaavsnitt 7.3i

andra sjukhusÄven tillflyttakan behövasjukhus patienter utan-
sjukhusområdet.drabbade Attelavbrottetför det ärutrymmaav

detsker baratidsödande. i situationer inteoch närkomplicerat Det
förtill. Förberedelser utrymningandra åtgärderfinns några att ta en

sjukvårds-verksamhetenskett den planeringallmänhethar ii somav
förberedel-dessaskyldiga givethuvudmännen Det ärgöra.är attatt

händelser for-fredstidavidtillkommer ävennyttaatt somvaraser
sjukhus.drar utrymning av
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tillEn andra sjukhus förutsätterutrymning patienter detattav
finns sjukvårdshuvudman vårdansvaret. Dettaövertaren annan som
kommer sannolikt de flesta fallen ske frivillig finnsi på Detväg.att
anledning det alltid hitta sjukhusgår iatt anta att att ett ett annat
sjukvårdsområde där de utrymmande kan hand.patienterna tas om
Svårigheter kan vid särskilt omfattande och långvarigauppstå av-
brott elförsörjningen. kan allvarliga problemi ska undvikasDet om

nödvändigt med slag reglering statlignågotvara av som ger en myn-
dighet fördela mellan olika sjukvårdshuvudmänpatienterrätt att
och sjukvärdsområden.

Utredningen föreslår Socialstyrelsen får uppdrag samrådi iatt att
med Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet klargöra
vilka problem kan hälso- och sjukvården vid lång-uppstå inomsom

avbrott elförsörjningen. Socialstyrelsen börvariga i också samrådi
med Kommunförbundet och Landstingsförbundet bedöma både vilka
åtgärder förväg kan behöva vidtas och vilka åtgärderi detsom som

angeläget genomföra avbrottet har inträffat. Resultatetär näratt av
Socialstyrelsens, Kommunförbundets och Landstingsförbundets över-
väganden bör kunna allmänna råd till sjukvårdshuvud-utges som

och till kommunerna.männen

Drift företag olika7.8 inom näringsgrenarav

del de problem uppkommer löser de förEn stor av som som svarar
verksamheten framför allt ordna med reservkraft. Utred-attgenom

har behandlat dessa frågor.ningen i avsnitt 7.3

Verksamheten hos producenter och7.9

distributörer av

Omfattningen avbrott elförsörjningen beror omständig-i påettav
heterna vad det har havererat också vilkapå åtgär-är som men- -
der producenter och distributörer har vidtagit för begränsaattav
bortfallet produktionen och distributionen.i handlar framförDet
allt förbereda åtgärder kan genomföras när strömmenattom som
fallit bort.

finns hos producent ochDet distributör plan förvarje de åtgär-en
der företaget ska vidta med längre fung-mätningen intenärsom

Planen har särskilt betydelse vid elpro-störningar istorerar. stora
duktionen avbrottet länge eller drabbar mycketnär ett stortvarar-

förbrukare.antal har framkommit utredningensDet arbete skill-i att
naderna de förberedelser olika företagi harär gjort.stora som
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sammanhang sambanddet iUtredningen i t.ex.att annatanser -
Ellagstiftningsutredningens betänkandemed beredningen omav

det ska finnas bestämmel-kanberedskapsfrågorna övervägas om-
ska förbe-och distributörernaproducenternaföreskriver attsomser

Syftet ska säkerställaavbrott.omfattandeåtgärder vidreda attvara
det medde krav hänsynåtgärdernanivå på mot somsvararsomen

finns anledningsamhällsfunktionerviktigatill behoven inom att
förplanering samarbetefallförberedelserna börställa. så ingåiI en

olikaoch distributörerproducenter i regioner.mellan
diskuterarhäravseenden utredningendegod beredskap iEn som

och distribution. Ellag-för produktionkostnadertillkan leda extra
elberedskapenhur skabehandlar frågorstiftningsutredningen om

finansieras.
distributörer allmänhetochproducenter iErfarenheten visar att

inträffat elleravbrott harförbrukarna deinformerar somsomom
och länsstyrelserna fårviktigt kommunernasärskilthotar. Det är att

grund för deras åtgärder.tillkan liggainformationutförlig somen
ska skyl-distributörerochföreslåratt producenterUtredningen vara

har inträffatdeandraunderrätta störningardiga somatt organ om
inträffa.hotareller attsom

verksamhetermellan olikafordrasdel de avvägningarEn somav
förbrukare ochavtaldeutformningenredankan ske somavgenom

förutsätt-tekniskadeiBegränsningarleverantörer upprättar.av
del förbrukareochdistributionen prioriteraningarna attatt styra en

återhållande sådanaframhållit verka åtgär-utredningenkan som
der.

reservförfarandesärskild formelproduktionenfinns inomDet aven
producenter videller fleraö-drift. innebärkallad stör-Det att en

lokal ellerbyggerströmförsörjningennationelladeniningar enupp
finnseller de anläggningargrundad dendistributionregional på som

produktionen och dist-skärmasDistributionsnätetområdet.i motav
tekniskt kompliceraddelar landet.andraributionen Dettai är enav

utbildning,ochfordrar planeringVerksamheten rutin. Denprocedur.
drar allmänhetfordras ianskaffningoch utrustningövning somav

harsydligaste ochProducenterna Sverigekostnader. i norrastora
förberedel-betydligtvidtagituppgifter till utredningenenligt större

delar landet.andraproducenternaför detta iän avser
Ö-driften medel föreffektivtdel ikan situationeri ett attvaraen

och minska deförsörjningen störningarområden återställa somstora
krig. Utredningengällerelavbrottet. iföljden inte minstblir Dettaav

förbättradistributörernaoch måsteproducenternaatt avanser
avseendet.det härberedskapen i

för verksamhets-underlagcivilbefälhavarenashar iNUTEK
det s.k.för budgetåretregional 199495 FI-planeringen nivåpå -

länsstyrelserna bakgrundBER-underlaget framhållit motatt av-
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överfallhotbilderna strategiskt och begränsat anfall bör klara iut
vilken utsträckning behovet livsnödvändig elproduktion kan till-av

lokal kraftproduktion. Länsstyrelsernagodoses bör analy-genom
lokal finnshur elproduktion det anledning räkna medstor attsera

och den s.k. prioriterade lasten kopplad den livs-såär attom
nödvändiga försörjningen kan åstadkommas onödiga kraft-utan
förluster. Möjligheterna till lokal ö-drift bör beaktas.

Utredningen föreslår den myndighet förska bered-att som svara
skapen elområdet får uppdrag principiellt för helainom i att
elverksamheten landet och praktiskt för olika områdeni över-- -

förutsättningarna för ö-drift. Myndigheten bör bl.aväga göra av-
de andra åtgärder kan vidtas syfte produk-vägningar imot attsom

ska kunna upprätthållas vid före-tionen störningaräven stora samt
slå producenterna och distributörerna eller statsmakterna detom-

nödvändigt fordras.vidta de åtgärdervisar sig att som-

Ledning7.10

Allvarliga viktiga7.10.1 störningar i

samhälIsfunztioner
väl fungerande lokal ledningsorganisation avgörande förEn är om

samhället ska kunna vidta de åtgärder fordras vid allvarligasom
viktiga samhällsfunktioner bl.a. vid långvariga avbrottstörningar i -

elförsörj ledningsorganisation med dei ningen. En itu speci-tarsom
ella problem finnas delverksamhetuppstår måste inom varjesom -

socialtjänsten, räddningstjänsten, polisen och hos producen-t.ex.
och distributörerna själva. flesta lokala eller regionalaDeterna or-

för verksamhet viktiga samhällsfunktioner harinomgan som svarar
sannolikt form beredskapsorganisation myndighetennågon av som
kan mobilisera vid extraordinära händelser den utred-typav som

beskriver delscenariona.ningen i
Lika viktigt finnsdet myndighet har befogenheterär att en som

de mellan olika verksamhetsområden kom-avvägningargöraatt som
behövas händelse drabbar med breddsånär äratt stormer en som

fallet vid långvariga elförsörjningen.avbrott kan ske med led-i Det
de mål förbör gälla olika verksamheter. utred-ning Somav som

framhållittidigare kan det angelägetningen kunnavisa sig t.ex. att
leveranserna den eventuellt finns och samordnastyra attav som

socialtjänsten och hälso- och sjukvården. skildrar emel-Scenariona
lertid den tvekan kan finnas vilket och vilka befo-som om ansvar
genheter leda de olika myndigheterna har. Tvekan lederatt som som
regel till förseningar eller åtgärder huvud blirinteöveratt taget ge-
nomförda. Konsekvenserna kan båda fallen bli förödande.i
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särskilt angeläget känsligt inledningskede tilliDet är att ett attse
verksamheten kommer alla lokalti gång. Principen måste attvara

områdeeller regionalt samordningsorgan drab-ansvariga i ett som
befogenheter. förutsätt-ska ha ochbas Detta ärsamma ansvar en

för de ska kunna vilketpåning i sinsätt,att ett ensartat turagera
nödvändigt för de ska med den kraftkan for-ingripaatt somvara

likformighetdras. sådan det lättare besluta åtgärderEn gör att om
ska omfatta områden flera kommuner eller flera län.störresom -

fordras för ledning samhällets åtgärder börDet systern som av
vilket slag allvarligadetsamma viktigaistörningaroavsett avvara

samhällsfunktioner fråga lika angelägetdet Detär är attsom om.
möjligtför ledning dessa åtgärder mycketsåprinciperna över-somav

med det gäller enligt räddningstjänstlageninsatserensstämmer som
samhället har skyldighetalltså vid olyckor ingripa.när atten-

antal händelseförloppUtredningens illustrerarsju scenarion ett
olika slag. Utredningen belyser delmycket i sina scenarionavav en

ställaåtgärder det finns anledning framförvilka krav på attsom -
ledningsfrågor börvilken ledning fordras. enligtallt Dessa ut-som

försammanhang de olikaredningens mening iövervägas ett t.ex.
behandlar. skerverksamhetsområden utred-scenariona Detta isom

innehåller redogörelse förhuvudbetänkande, utred-ningens som en
befogenhetersamlade vilket och vilka myndig-ningens syn ansvar-

och centralandra kommunen, länet börheter eller i i på nivåorgan
ha.

elområdetledningsfrâgorNågra7.10.2 inom

distribution sker och sammanhäng-Produktion och i ett stortav
för hela riket. finns anslutningarande Detärnät gemensamtsom

elproduktionen andra länder. händertill hållDet påi iäven ettsom
omfattande avbrott elförsörjvid långvariga och ningeni påver-nätet

förhållandena delar. Elleverantörernas verksamhetsom-kar andrai
eller länsgränser.råden följer allmänhet varken kommun-i Kommu-

länsstyrelsernas befogenheter leda kommer dessaeller att avnernas
begränsadeskäl kunna omfatta fördelningen den mängdinte att av

grundereventuellt finns i Det ingenenergi ärsystemet. sammasom
länsstyrelsen besluta huruppgift för kommunen eller att om repara-

mobilaska användas. Användningen detionsresurserna av reserv-
ellerkraftaggregat kan disponeras kommun län börinom ettensom

ankomma kommunen eller länsstyrelsen beslutadet däremot på att
om.

enligt utredningens uppfattningbeslut ska däremotRegeringens
distribution ochkunna omfatta produktion och ochäven av om

användningen dettadet behövs reparationsresurserna. Föräven av
omfattar hela landet. Rikets ledningtalar regeringensatt ansvar
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frågortekniska och andratill all denregel tillgång expertis ihar som
lämpligaden ska kunna avvägningar. Re-fordras för göraattsom

regionalauppdra centrala elleremellertid ocksåkan åtgeringen
kanfatta beslut frågor Detmyndigheter måstei avgöras.att som

huvudbetänkandet bli falletövervägandenaframgår i omsom av
eller flera län.besluten tvåavser

framhålla kom-sammanhangetdet härUtredningen vill i att en
möjlighe-den föreslagnafrån den skabör utnyttjautgåinte attmun

reservkraft.verksamhet medförfogande till försetill sinattten egen
förhandlaellerreservkraftaggregatskaffakommun börVarje egna

viktigaför anläggningarleveransvillkor desärskilda inom sam-om
el.förbrukar mycketverksamhetenhällsfunktioner deni somegna

den akutakommunen situatio-den enskildadetta talar iFör att att
för detinträffat harhar garantierelavbrottet någraintenär attnen

finns tillräckligtgeografiska område mångakommunensinom ag-
förfogaden kan ställa krav på över.attgregat som
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