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Sammanfattning

Angreppet
söndagseftermiddag StockholmDet slutet februari.iär isent en av

Plötsligt inträffar flera kraftiga explosioner de vattenverkinom tre som
tillhör Stockholm Vatten AB. En terroristgrupp på sigtar senare ansva-

förret angreppet.
Radio Stockholm meddelar det kommer dröja tiotal tim-att att ett

börjar slut kranarnainnan hos hushållen. företrä-i Envattnet tamar
dare för Stockholm vädjar möjligaVatten sparsamhet.störstaom

Flera etermedierna har Uppgifterna de får ärreportrar ute.av som
ibland motstridiga. hävdar problemen kommerNågra löstaatt att vara

Andra detinom timmar. vecka.minstsägerett att tarpar en
Under kvällen får landstinget besked under tryck kom-att vattenom

finnas fram till omkring midnatt. kommunala bolaget skaDetattmer
försöka Sjukhusenordna tankleveranser. försöka i gångattuppmanas

vattentäkter.sina egna
Stockholms stad, landstinget och Länsstyrelsen kallar så småning-

lednings-ihop eller krisgrupper,sina ska samordna alla åtgär-om som
derna. Konsekvenserna nämligenkommer bli mycket för prak-att stora
tiskt alla verksamheter samhälleti och för alla människor.taget

Vattenbristen påverkar det mesta

liktIngenting under kommer. flesta daghemmensig veckanär Desom
inte barn. användernågra mycket kanFöretagtar emot vattensom

Myndigheternafortsätta.inte med ordnai gångsätter nätatt ett av
hämtningsställen. Stadsveterinären understryker detatt vatten som
människor kommer kan fårförorenat. användasöver Det intevara
till dryck och matlagning kokas.utan att

Omkring gamla20 000 och handikappade, bor bostä-isom egna
der normalt får hjälp kommerhemtjänsten, självaintemen attav
kunna hämta Socialtjänsten inför problem.står Sam-vatten. enorma

Åtgärdernasak gäller räddningstjänsten och polisen. kommerma
kräva improvisation och flexibilitet också utifrån.att men resurser

Sjukhusen komer bli skriva de flesta patien-att tvungna att ut
Socialtjänstens chef tycker hälso- och sjukvården detgörterna. att
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får Landstingetför lätt för bli vältrar proble-sig. Det inte så överatt
kommunerna.påmen

främsta uppgiften för Länsstyrelsen samordna detDen är att som
till bl.a. tankbilar ochsker. gällerDet att att vatten-resursernase -

fördelade mellan de olika kommunerna lämp-behållare blir på ett-
ambition samhälletsLänsstyrelsen har åtgärder.ligt sätt. att styra

mellan staden och Länsstyrelsen vilkaråder deladeDet meningar om
har detta avseende.befogenheter Länsstyrelsen i

myndigheternalitar påMånga inte

förvattenavbrottets tredje dygn svårigheterna deUnder signärmar
de drabbadeflesta människorna Stockholm och grannkommune-i

och sjukhusen genomförkritisk punkt. Både socialtjänsten enrna en
till andra kommuner landstings-mycket omfattande ochutrymning

områden.
fortsätter. det börjat komma lednings-Problemen Trots iatt vatten

fungerarpåfrestningarna för människorna. Vardagslivetökarnätet
klaraflesta har förlorat myndigheterna skalängre. påinte De tron att

krisen.
hela ledningsnätet spolats ochEfter drygt månader hartvå

änligt. Stockholmklorerats. återProvtagningar visar ärvattnetatt
efter hand minska kloreringen.kanVatten

Slutsatser

iakttagelserna dragit radUtredningen har med stöd i scenariot enav
betänkandet antal förslag till åtgärder.slutsatser och redovisar i ett

vidvidtas vid avbrott vattenförsörjningen och andraska kunnaDe i
viktiga samhällsfunktioner. hand-slag allvarliga störningar i Detav

förbrukare mängder be-lar producenter och stora vattenattom av
förbereda de svårigheter gäl-höver klarapå uppstår. Detsig att som

försörjningtillfälligt kunna ordna effektiv medler reservvartenatt en
efterberedskap produktionen och distributionenoch ha så attatt en

kunnaavbrott snabbt kan komma Bevakning skai gång igen.ett
vid för hot. Bered-vattenanläggningarorganiseras är utsattasom

för informationen till allmänheten behöver förbättras.skapen att
gäller beredskapen för skala.sak utrymning iSamma stor

förberedelserflera de här avseendena det använda degårI attav
införsamhället har räddningstjänsten alltsågjort inom storasom -

be-olyckor. gäller framför allt den samordnande ledningDet som
befogenheteroch regional och de begära med-hövs lokal nivåpå att

verkan från andra myndigheter och enskilda och ingepp igöra an-
ledningsorganen kunnadras ska utnyttja.rätt som



UtredningensKapitel sju scenarion
1 inledningen-

risker och ökad1.1 säkerhetNya
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 tiden föränd-ämnenav
hotbilden. tekniskaDe har blivit alltmer inflätaderat stora systemen

varandra.i
förändringarnasocialaDe 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 ochliv egendom. Mycket detta påverkar ocksåsom av
människors beteende. Segregering och andra förändringar ieget sam-
hället människormånga självagör och andra förutsätter sigatt större
risker tidigare.än

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

det möjligtgjort förbättra skydd.detta gäller både de före-Detatt
byggande åtgärderna och räddningstjänsten, hälso- och sjukvården
eller de andra åtgärder behövs allvarlig händelsenär trotssom en
det förebyggande arbetet har inträffat. flesta människorDe har ge-

ökad allmän utbildning effektivareoch information hurnom om
och kan undvika risker säkerhetsmedvetna.blivitvar en mer

ökandeDe internationella kontakterna dominerandeär ett annat
drag utvecklingen.i kan frånVi avskärmainte 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

fl 15-0207
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Ökarskyddet utomlandsförbättringar mångaKunskaperna iiom
fall säkerheten i Sverige.även

företag ochmellan myndigheter,samarbete organisa-Genom ett
mycket förinternationellt detlandet och går görationer inom attatt

åstadkommer skadorhändelser påde männis-förebygga storasom
följderna dem.hindra eller minskaoch miljö ochegendomkor, att av

uppdragUtredningens1.2

direktiv dir.ska enligtriskutredningen 1993:4och sinaHot- ana-
fredstida samhälletoch risker detpåfrestningarlysera i över-samt

Analysen skaberedskapsåtgärderna tillräckliga. ris-ärväga avseom
utländskafrån såväl svenskahärröroch påfrestningarker somsom

antal och be-bör beskrivaUtredningen scenarionförhållanden. ett
bakgrundför samhället. någonlysa konsekvenserna Mot attav sys-

hittills haranalys och bedömningtematisk tvärsektoriell inte gjorts
olikaberedskapsåtgärdernadärefter påutredningenbör pröva om

erfarenheter frånsamordnade ochtillräckligtområden är ettom
andra områden.utsträckningområde kan påutnyttjas i större

konsekvensersamhällsfunktion kan mångapåStörningar i en
utredningen.departementschefen direktiven tillområden, framhåller i

och telekommuni-elförsörjningensådana områdenExempel på är
Även till ökad sårbarhet.datorberoendet leder Denkationerna. stor-

och distribution ökarproduktioneftersträvas ris-skalighet isom
tillverkning, lagring ocholyckor vidför enstakakerna trans-t.ex.

konsekven-kan allvarligaSådana olyckorfarliga ämnen.port av
människor och miljö.förser

uppdragetUtredningens på1.3 syn
delrad påfrestningar och risker.för lång EnSamhället är utsatt en

framväxande ochfråga långsamtkaraktären dethar den äratt om
inträffar plötsligt. Förlop-skeenden. Andra påfrestningarlångvariga

fråga enstaka ellerofta bara kort tid. kanDetpågårpet omvaraen
från början har mycket dra-händelser, ofta redanupprepade ensom

inträffade händelsernaVerkningarna de plötsligtmatisk karaktär. av
långvariga.kan givetvis vara
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Långsamt framväxande skeenden

långsamt framväxandeDe skeendena kan bestå eller resultera iav -
t.ex.-
Stigande spänningar mellan olika samhället;iEl grupper
Förändringar i eller grundläggande värderinCl stri-normer ar somder vårt ellerrättssystem vårt probsätt påmot att se emen;
Växande problem med missbruk droger och allmäntD av settenökande brottslighet.

långsamtDe framväxande skeendena kan tendenser detvara som
tid kunskaper eller uppkommerDetar olikaatt på sättgrepp om.

och har ytligt olika karaktär. de långsamtOm framväxande ske-sett
endena får ordentligt fäste, kan det dröja länge innanett motåtgärde-

verkar effektivt. ekonomiskaDe konsekvenserna kan blirna så stora
de påverkar den allmänna utvecklingen samhället.att i

långsamt framväxandeDe skeendena riskerar radikalt påverkaatt
förutsättningarna för många människors liv och välfärd. ske-Dessa
enden faller detta utanför för detrots överväganden skaramen som

utredningen väljergöras när scenarion. svårigheterDe det kansom
bli fråga bör hanteras andrai sammanhang.om

Plötsligt inträffade händelser

påfrestningarDe och risker utredningen ska behandla omfattarsom
eller orsakas händelser inträffar plötsligt. kanDetav som vara en
eller flera enstaka händelser olyckor eller allvarliga störningarstora-

viktiga samhällsfunktioner.i
Utredningen har i sina överväganden slagit fast händelsernaatt

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

Skeenden i bl.a. kyla, vind, nederbörd och skred;naturen,
Fel tekniski ellerutrustning hanteringen den;ia av
Fel tekniskai och administrativa eller hanteringenEl isystem avdem; och
Säkerhetspolitiska kriser direkt eller indirektEl berör Sverigesom
eller sabotage verksamheten.mot

Utredningen har vid valet ämnesområden också frånutgått verk-av
ningarna händelserna. Det enligt utredningensär meningav natur-
ligt det häri sammanhanget knyta till de begreppatt rädd-trean som
ningstjänstlagen 1986:1102 använder. händelserDe bör ingåsom
i skascenariona med andra ord kunna sådana leder tillvara som
skador på människor eller egendom eller miljön.i

Utredningen har vidare i sina överväganden principerna förom
valet scenarion frånutgått verkningarna fortplantar snabbtav sigatt
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områden. Verk-geografiskabrederoch sigsamhället överi storaut
drabbadetid männis-långunderkännbara såockså attningarna är

känn-skadasmiljö påochegendomellerproblemfårkor ettattstora
skadebegränsande åtgär-olika slagbehövs mångabart Detsätt. av

sida.enskildasoch Genom-organisationersmyndigheters,frånder
aktörerna.mellansamordninggradhögfordrarförandet aven

Vad scenario1.4 är ett

exempel påuppfattningutredningensenligtskascenario ettEtt vara
be-händelseförloppskildra mångaskaskeende. Det somett avett

orsakernaochbakgrundenBeskrivningeninträffa.kunnadöms av
be-grundad någonpådäremot intebehöverhändelsernatill vara

hellerhända. inteDensannolikt kommer ärvaddömning attsomav
område.scenariotsutvecklingen inomförnågon prognos

olikahuralltframför visascenarionmedvill sinaUtredningen
kanföretagochorganisationermyndigheter,samhälleti -organ - förutsätt-andraochförhållandenrättsligamed dehandlatänkas

antalbeskriver i sjuUtredningenföreligger. ettrapporterningar som
berörda.flestaför dekonsekvensermycketfår svårahändelser som

lig-de flesta scenarionaipåfrestningarresulterar iHandlingen som
enskildaochföretagmyndigheter,vadför sanno-gränsennärager

kollaps.det uppstårklaraskulle kunnalikt att enutanav
ochbelastningarillustrerakunnasyfteharUtredningen i re-att

detomfattningenbeskrivningarnadelsursbehov i angett avaven
siffrorvidtar. Deaktörernaolikadeåtgärderoch desker somsom Även andravalda.godtyckligtförloppengrund förtill ärlagtssom

inriktningochomfattningverksamhetensbeskriverkvantiteter som
scenariona.funktion ifylltskulle ha en

för detfordrastiddenvid bedömningenharUtredningen somav
antagandenrealistiskaefter såhändelseförloppen strävatsker isom

verklighetenåtgärdernadel imöjligtmöjligt. Det är att avensom
beräknat.utredningenkortareellertid änlängreskulle somta --

bety-emellertid någoninte störreallmänhetharskillnader iSådana
scenariona.analyserutredningensslutsatserna ifördelse av

scenarionutredningens sjuInnehållet i1.5

valtredovisade principernademed tillämpningharUtredningen av
och riskerpåfrestningardeillustreraförolika scenarion somsju att
ankommerdet påochsamhälletfredstidadetförekomma ikan som

behandla.utredningen att
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Massflykt till asyl- och hjälpsökande1.5.1 Sverige av

första omfattar massflykt asyl- och hjälpsökandeDet scenariot aven
från de baltiska länderna Ryssland tilloch Sverige.

Beskrivningen och bedömningarna olika räknatnivåertreavser
efter flyktingarantalet svenska myndigheter får till uppgift attsom

hand Beskrivningen händelseförloppen,de tänkta analy-ta om. av
problemen förslagenoch till åtgärder utredningensen av som anser

samhället behöver förbereda för klara påfrestningarna haratt att
redovisats det delbetänkande Massflykt tilli SOU 1993:89 Sverige

asyl- och hjâlpsökande utredningen tidigare har lagt fram.av som

Staden1.5.2 på vattnet utan vatten

Utredningen skildrar det betänkande här föreliggeri lång-ettsom
avbrott vattenförsörjningenvarigt Stockholms-området.i inom Ut-

redningen beskriver följderna avbrott försörjningen mediett vat-av
till hushåll, industrier, sjukhus, skolor och andra viktigaten grupper
förbrukare Stockholm och förortskommuner.i några Scenariotav

syftar till hur de lokala ochvisa regionala myndigheterna hante-att
problemen ledningsfunktionervilka de organiserar,t.ex.rar som-
försörjningenhur med till och vilka svårighetergårreservvatten som

informationsverksamheten för med sig.
Underlag för har utarbetats arbetsgruppscenariot beståtti en som

KommunalförbundetTore Burtus, Nils Hiedland ochNorrvatten,av
Landén, Gävle kommun,Bengt Hjorth,]an Stockholm Vatten AB

och Håkan Wahren, Livsmedelsverket.
Synpunkter och underlag har utredningens begäran läm-påannat

Hendry Andersson, Stockholms läns landsting, Ryd-Svennats av
berg, miljöskyddsförvaltningen Stockholm, Bertil Rikspo-i Enemo,
lisstyrelsen, Fogelström, socialtjänstenBirgit Stockholm, Sven-Eriki
Carlsson, Stockholms brandförsvar, Biderholt, SocialstyrelsenHans

ÅkeAlf Axlid, Möller, Rohlén och Törnkvist,Per Harry Läns-samt
styrelsen Stockholms län.i

fem1.5.3 De övriga scenariona

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

heter och andra berörda. utredningen harSom fram-ärorgan som
hållit skildra händelseförloppiär scenariona liggersträvan att som

Titlar och SOU-nr dessaredogörelserfinns baksidan betänkandetspå omslag.av
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samhället tillfredsställande skulleför vad på sättnära gränsen ett
klarakunna av.

SverigeUtan stannar

omfattar olika delscenarion: detoch analysenBeskrivningen Itre
kraftig stark kyla ochfallet drabbar mycketförsta storm, en om-en

hela distributionsnätetfattande isbildning Sverige.så i västragott som
omfattarelenergi slås område hu-med i iFörsörjningen ut ett som

ÄlvsborgsHallands,och Bohus län delarvudsak Göteborgs samt av
antal känsliga knutpunkter eldistri-Skaraborgs län.och iEtt stort

det dröjer flera veckormycket allvarligt ochbutionen skadas innan
försörjningen. Utredningen beskriverfått tillbakahela området har

Göteborgsområ-för befolkningendetaljerat konsekvenserna imer
för jordbruket delStenungsund ochindustrin pådet, för i en av

Västgötaslätten.
storkraft-omfattande skadorandradet delscenariot påuppstårI

internationellföljd sabotagetill terroristgruppnätet ge-som enav
överföringen från tillSkadorna hindrarnomför i Sverige. norraav

drabbas under veckorOmrådet söder Dalälvensödra Sverige. avom
avbrott elförsörjningen.eller kortareåterkommande längre i Det

för elförsörj-syftar konsekvensernadelscenariot tilltredje visaatt
kärnkrafts-omfattande tillfällig nedgångmycket iiningen stort av en

produktionen.
olika slagillustrera de problemdelscenariona skaAlla tre som av

får elenergi, vilka beslutinför deelförbrukare ställs inte någonnär
och vilkafatta för minska verkningarnamyndigheterna måste att

återställa kapacitetenharkraftproducenterna isvårigheter ettatt
omfattande skador.råkat för mycketdistributionsnät utsom

för bl.a. Svenskmed företrädarehar skett samverkanArbetet i
berörda kommunerna. Synpunk-Elberedskap och de i scenariot mest

erhållit från elproducenterunderlag har utredningenochter annat
lokala myndighetercentrala, regionala ochoch eldistributörer, inom

företag olikalandstingområdet, Försvarsmakten, inomdet civila samt
el.normalt förbrukar mycketbranscher som

elektronikkomponenterBrist på

viktigaavbrotthur långvarigt i importenScenariot visar ett av
han-ADB-användarnas påverkarkomponenter utrustningingår isom

betalnings- och socialförsäkringssystemen.bl.a. Ettteringen un-av
ÖCB, med företrä-haft överläggningarderlag har utarbetats av som

användaredatorutrustning ochdare för producenter några avav
ADB-system.stora
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Radioaktiva slårämnen jordbruk i Skåneut

Utredningen skildrar de problem för delar jordbruket Skåneiav
sannolikt skulle bli följden vid nedfall radioaktivasom ett stort av

betydande delämnen landskapet.över Beskrivningen för-en av av
loppet och bedömningen belyserproblemen svårigheterna för iav
första hand jordbruket föri någon mån trädgårdsnäringenäven-
och livsmedelsindustrin. Utredningen bl.a. vilkaöverväger sanerings-
åtgärder fordras.som

Underlag för harscenariot utarbetats arbetsgruppi beståtten som
företrädare för Strålskyddsinstitutet, Jordbruksverket, Livsmed-av

elsverket, Räddningsverket och Länsstyrelsen Malmöhus län.i
Synpunkter och underlag har utredningenspå begäran läm-annat

företrädare för centrala, regionala och lokala civila myndig-nats av
heter, Försvarsmakten, jordbrukets organisationer, livsmedelsindu-

och olika forskningsinstitutioner.strier

Gasmoln lamslår Uppsala

Ammoniak från stumfylldströmmar tankvagn påut rämnaten som
Uppsala centralstation. Gasen når i scenariot mycket snabbt stora
delar innerstaden Uppsala ochi drabbar framför allt de männis-av
kor befinner sig på och Utredningen skildrarutesom gator torg.
svårigheterna dessa och de problem hälso- och sjukvårdenatt varna

den akut ska handmöter allanär hinnerinte sig ita sättaom som
säkerhet. fårMånga mycket skador.svåra Redogörelsen syftar också
till illustrera den händelsen kan skapa hos människoratt påoro som
andra där det förekommer eller hanteringorter transporter annan

mängder skadliga ämnen.storav
Arbetet har skett samverkani företrädaremed för bl.a. Försvarets

forskningsanstalt, Länsstyrelsen Uppsalai län, räddningstjänsten,
hälso- och sjukvården och polisen.

Störtflod i Dalälven

Scenariot ska skildra konsekvenserna långvarig och mycketav en
Österdalälvenskraftig vårflod i och Västerdalälvens vattensystem.

Översvämningarna orsakar skador bostäder,på industrier, jord-stora
bruk och infrastruktur i sammanlagt tiotal kommuner inomett tre
län. långEn rad myndigheter central, regionalpå och lokal nivå
kommer i scenariot för dengripa akutai fasen räddaatt män-att
niskor, egendom och miljö. kommer ocksåDet framgå vilka åt-att
gärder myndigheter, fastighetsägare vidta förmåstesom senare att

och långtså möjligt återställa anläggningar ochsanera annat som
har förstörts vattenmassorna.av
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för bl.a. länssty-med företrädaresamverkanutarbetas iScenariot
Vägverket.länen ochberördarelserna dei

centralakommuner,underlag lämnasochSynpunkter annat av
och Dal-Försvarsmakten, landstingenmyndigheter,civilastatliga

Vattenregleringsföretag.älvens
underslutföras våren 1995.kommermed dettaArbetet scenario att
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VattenförsörjningenKapitel

2 dragi stora

och VattenkvalitetVattentillgångar2.1

Tillgången dricksvatten och och kvalitetenpå på iärvattnet- -
normalt god. förekommer sällsynt spridsSverige Det smittaär attmen

med dricksvattnet. halter och fluoridHöga järn, nitratav mangan,
kan emellertid orsaka problem. behandlaGenom råvattnet gåratt
det producera tjänligt dricksvatten.ettatt

flestaLandets har de allra fallen allmänna vattenverk.itätorter
kubikkilometerproducerar totalt dricksvattenDessa år.ca en per

räcker för försörja omkring radmiljoner ochDet 7,5 invånareatt en
bl.a. sjukhusandra användare och industrier. hälf-Något änmer-

produktionen kommer från floder.ochi sjöar Det ärten ytvattenav
grunden för storstadsområdenas och tätbefolkadeandramånga

försörjning. Grundvattenområdens och andra vattenrikai grusåsar
jordformationer och berg för den andra hälften produk-i svarar av

infiltrera ökar vattenprodu-tionen. Genom i grusåsaratt ytvatten
tillgången grundvatten fåroch konstgjort grundvatten.centerna ett

eller borradevattentäkter brunnar förserPrivata grävdasmå ca- -
miljoner med1,5 invånare vatten.

Allmänna vattentäkt, vattenverk,vattenanläggningar led-består av
och tryckstegtingsstationer.ningsnät, Kommunerna ägerreservoarer

och driver de allra flesta vattenanläggningarnaallmänna landet.i
Kommunalt flera håll.ägda aktiebolag förekommer kom-på Några

har lagt driften entreprenad till bo-anläggningarna påutmuner av
lag utanför den kommunala sfären.

och distributionsanläggningar2.2 Renings-
från och floder förYtzatten dricksvatten-sjöar måste attrenas

kvalitet. till börja med galler eller sil-Råvattnet attpasserar
anordningar avskiljer synliga föroreningar, alger och plankton.som

T2 15-0207
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tillsätts fällningsmedel regel aluminiumsulfat.I nästa ettsteg som-
mikrorganismer,Fällningsmedlet bildar flockar, bindersom grum-

färg, humus. Flockarnalighet och avsät-ämnen vattnet t.ex.som ger
får sedansedimenteringsbassänger. sand-sig i Vattnetter passera en

flockrester och grumlighet. Vid delbädd, avlägsnar annansom en
s.k. långsamfilter.det sandbädd,anläggningar ännu ett° passerar en

kan vattenverken lämpligtbehöver ytterligare påOm rening,vattnet
tillsätta aktivt kol.ställe i reningsprocessen även

desinficeras de flesta håll med hjälp klor. KloreringenpåVattnet av
säkerhetsåtgärd, ska minska halten bakterier och virus iär en som

desinficeringseffektrenade och samtidigt åstadkommadet vattnet en
normalt också sker föreledningsnätet. alkaliseringi Denute som

ska eliminera korrosion ledningarna.påutpumpningen
Grundvatten behöver regel bara enkel kanrening. Detensom

angeläget minska halten och ellerjärnatt t.ex. attav manganvara
Ävensurhetsgraden. Ofta räcker det med enkel filtrering.minska en

behöva kloreras.grundvattnet kan
vidare under tryck. lednings-behöver iVattnet Detsättas utpumpas

förbindelse med eller flera högreservoarer. Dessastår inätet, som en
distributionentryckhållandefungerar utjämningsmagasin. Försom

distributionsledningar och anslutningar tillfordras huvudledningar,
allmänhetfastigheter servisledningar. Ledningsnätet liggers.k. i

allmänna ledningarnaunder mark frostfritt djup. uppgårpå De-
ledningstatistik till km ellerenligt tillgänglig 65 000 8,6nära meter

i genomsnitt person.per
tillschematiskt hur reningen går inomFigur 2.1 visar vattnetav

vattenverk.ett

produktionenFörfattningar reglerar2.3 som

och användningen vatten,av m.m.

Skyldighet ordna vattenanläggningar2.3.1 att

Bestämmelser kommunens skyldighet ordna med ochatt vattenom
avlopp för befintlig eller planerad bebyggelse finns ien

och avloppsanläggningar.allmännaLagen 1970:244 vatten-CI om

enligt förarbetena till allmännaska lagenKommunen vatten-om
och avloppsanläggningar den va-lagen till försörjningen meds.k. se

det behövsoch avlopp ordnas sammanhang,i störrevatten ett om
hälsoskyddet. Syftet förebyggamed hänsyn till ska Sanitäraattvara

olägenheter det ellerberor bristpå på påantingen äratt vattensom
har dålig kvalitet.att vattnet
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vattenanläggningarenskildatalockså 500 OOOfinns iDet runt -
ochpermanentbostäder, fritidshus in-vid bl.a.regel brunnarsom -

förekom-detvattentäkter,mycketregel smådustrier. De är mensom
bryg-ochbl.a.hos mejerieranläggningarenskildaockså storamer
kapa-medha täkterÄven djur kanjordbruk med mångagerier. stor

c1tet.

vattenområdenSkydd för2.3.2

regle-det s.k. råvattnetAnvändningenVatten är naturresurs. aven
iras

Vattenlagen 1983:291;EI
ochNaturresurslagen 1987:12;ü

bygglagenoch 1987:10.Plan-Cl
olikavadrättslig prövningskerlagardessastödMed vat-avenav

myndigheterandraochDomstolartill.användasskatenområden
olikamellan intressen.bl.a. avvägningsammanhangetdetigör en
skyddsområdenbildadetvattenlagen gårbestämmelserna iEnligt att

förorenade.blirtäkternaförhindraSyftetvattentäkter.för är attatt
vattenområdenbl.a.föroreningar iskyddBestämmelser motom

ocksåfinns i

Naturvärdslagen 1964:828;u
ochMiljöskyddslagen 1969:397;EI

Räddningstjänstlagen 1986:1102.El
stödmedlänsstyrelsenkanvattenbristallvarligVid vatten-aven

detvattentäkt avståtill privatföreläggalagen vattenägare attenen
Vattenförsörj-allmännaför dennödvändigtoundgängligenärsom

medförenaskan vite.Föreläggandetningen.

hälsamänniskorsförSkydd2.3.3

finnsmänniskors hälsa iskydd förbestämmelserAllmänna om
1992:1080.HälsoskyddslagenCl

erfor-tilltillgång ibostad hahälsoskyddslagen skaEnligt vattenen
matlagning,till dryck,beskaffenhetgodtagbarmängd ochderlig av

förSkyddsområdenhushållsändamål.andraochhygienpersonlig
hälsoskyddslagen.enligtbildaskanvattentäkter även

livsmedel.lagens meningoch matlagning idrycktill ärVatten ett
finnslivsmedelkontroll iochhanteringRegler avom

Livsmedelslagen 1971 :51 1.a
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Livsmedelsverket central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrå-är
Verket har dricasuattenkungörelsei sin SLVFS 1993:35gor. angett

vilka krav ska ställas bl.a. hushållenpå ska använda.vattensom som
framgårDet kungörelsen från allmän anläggningvattnetattav en

ska tjänligt det konsumenterna. Vidnår beredningnär dricks-vara av
ska sådana metoder användas med hänsyn till råvattnetsvatten som -

beskaffenhet och risken för förändringar kvaliteteni under distribu-
krävs förtionen säkerställa dricksvattnet änligt.äratt att-

Smittskyddslagen innehåller1988:472 bestämmelser skyddom
alla slag sjukdomarsmittsamma sprids bland männis-mot av som

kor. finns särskilda regler förDet åtgärder s.k. samhällsfarligamot
sjukdomar och del andra sjukdomar liksom de samhälls-en som
farliga anmälningspliktiga. Till de sjukdomarär kan överförassom
med dricksvatten hör kolera, hepatit polio, salmonellainfektion,
amöba, paratyfoidfeber, tyfoidfeber, legionärssjuka och shigellos s.k.
rödsot eller bacillär dysenteri.

Smittskyddslagen reglerar fördelningen för olika slagansvaretav
smittskyddsåtgärder mellan sjukvårdshuvudmannen, sjukvårds-av

huvudmannens smittskyddsläkare, den behandlande läkaren och den
nämnd kommuneninom för miljö- och hälsoskydds-som svarar
verksamheten.

Sjukuårdshuvudmannen för åtgärder vidtasattsvarar om ansva-
enligt smittskyddslagen åvilar deninte behandlande läkaren ellerret

den kommunala nämnden. ska hosDet sjukvårdshuvudmanvarje
finnas smittskyddsläkare. ska landstingsområdetDenne inom el-en
ler motsvarande bl.a. planera, och ledaorganisera smittskyddet, verka
för samordning och .för förebyggande åtgärder vidtas, följaatt
smittskyddsläget och biträda andra verksamma inomär smitt-som
skyddet.

behandlande läkareDen upptäcker samhällsfarlig ellersom en
anmälningspliktig sjukdom hos skapatient anmäla falletannan en

till smittskyddsläkaren och Smittskyddsinstitutet tidigare Statens
bakteriologiska laboratorium. del sjukdomarVid ofta spridsen som
med bl.a. livsmedel ska den kommunala nämnden underrättas.även

Kommunen för smittskyddsåtgärder vidtas djur,attsvarar mot
livsmedel, vattentäkter, avloppsvatten, ventilationsanläggningar och
andra objekt sprider eller misstänkta för spridaär smitt-som att

sjukdomar. nämnd kommunenDen förinomsamma som svarar
miljö- och hälsoskyddsverksamheten kan enskilda fall förelägg-i ge
anden och förbud syftar hindratill spridning samhälls-attsom av
farliga sjukdomar.

Smittskyddsläkaren och den kommunala nämnden ska enligt
smittskyddslagen samverka med varandra och med myndigheter,
behandlande läkare och andra bedriver verksamhet harsom som
betydelse för smittskyddet.
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Skydd sabotage2.3.4 mot

under fred och krig skydda anläggningarSamhället behöver i ärsom
totalförsvaret bl.a. sabotage ochviktiga för spioneri,mot angrepp

Bestämmelser detta finnsfrån iterrorister. om
skydd för sambällsviktiga anläggningar1990:217LagenD om

skyddslagen;den s.k. och im.m.
skydd för sambällsviktiga anlägg-Förordningen 1990:1334E1 om

ningar.

Överbefälhavaren författningarhar med stöd dessa Före-gett utav
för sambällsviktiga anläggningar.skyddskrifter 1991:1FFS om

förmilitärbefälhavarna riktlinjeroch harCivil- antagitgemensamt
föreskrifter.skyddsobjekt enligt dessaklassificering av

Föreskrifter och allmänna rådharRikspolisstyrelsen gett ut om
bevakning civilaskyddsvakterutbildning, utrustning samt avav

skyddsobjekt RPSFS 1991:5.
för detområden viktigaochByggnader, anläggningar ci-ärsom

skyddsobjekt länsstyrel-vattenverken blirförsvaret bl.a.vila om--
anläggningar och områdenbyggnader,beslutar det. För somsen

fo-befäl-fattas beslutenanvänderförsvarsmakten huvudsakligen av
havaren.

skyddsobjekt.tillträde tillhar obehörigaskyddslagenEnligt inte ett
byggnad, anläggning ellerbevakabli nödvändigtkanDet att enen

skyddsobjekt fårcivilaska skyddas. Bevakningenområdeett avsom
skydd-personalväktare ellerutföras polismän,fred äri somannanav

godkänd länsstyrelsen.vaktsutbildad och av
medverkanförsvarsmaktensbestämmelser iAllmänna sam-om

avbrott vattenförsörjningenvid omfattandehällets åtgärder it.ex. ett
finns i

civil verksam-militär medverkanFörordningen 1986:1 111 iCI om
het.

personal ochfår förordning ställaFörsvarsmakten enligt denna ma-
bl.a. och skadade.för sjukaförfogande Deteriel till transporter av

andra arbeten ochutförafår också tjänster,transporter,t.ex. om
den militäraled utbildningeninordnasdessa kan iett perso-avsom

samhällsintresse.främjar ellernalen eller annatstaten ett
hemvärnet reglerasAnvändningen iav

bevakning ochmedverkan vidFörordningen bemvärnsmänsE1 om
efterspaning FFS 1985:3.

Överbefälhavarens försvarsmakt-allmänna rådFöreskrifter och om
ytterligaremedverkan räddningstjänst FFS 1987:24i germ.m.ens

militära förbanden skaförutsättningarna för devägledning attom
civil verksamhet.delta i
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2.3.5 ochVarning information
Enligt bestämmelse avtalet mellani och Sveriges Radio ABen staten
ska Sveriges Radio sända meddelande förvikt allmänhe-ärsom av

Meddelandet ska kunna råd hur människorten. ska betet.ex. ge om
sig i extraordinära eller oförutsedda situationer. kanDet emellertid
också innehålla påminnelser informationoch praktiska frågori av
betydligt mindre dramatisk karaktär den lämnas itypav som-
Anslagstavlan i TV. ska framgåDet vid sändningen sådant s.k.ettav
myndighetsmeddelande myndigheten för dess innehåll.att svarar
Sveriges Radio ska till meddelandet lämpligt utformat ochärattse

det inte omfattningsin eller påatt inverkar menligtsättgenom annat
på programverksamheten.

Signalen Viktigt meddelande civilförsvaretspå s.k. tyfonanlägg-
underrättarningar människor olycka har inträffat ellerattom en -

överhängande fara råder deså kan söka skyddatt inomhus,att-
dörrar fönsterochstänga och slå ventilationen. skaDe ocksåav

lyssna radio ellerpå förTV vad har hänt och vad deatt veta som
fortsättningeni bör Signalen och meddelandetgöra. tillsam-utgör

ochvarnings- informationssystemet Viktigt meddelande tillmans
allmänheten VMA. Räddningsverkets Allmänna råd och kommen-

och informationssystemetvarnings-tarer Viktigt meddelande tillom
allmänheten Meddelande 1989:4 vägledning denärmareger om
åtgärder räddningstjänsten kan vidta för och infor-som att varna
mera.

Rätten räddningstjänstensinom område alltså vid olyckaatt en-
sända varningsmeddelande i radio och reglerasTVett- genom en

särskild överenskommelse mellan Sveriges Radio AB, Sveriges Tele-
och Räddningsverketvision AB den 13 januari framgår1993. Det

överenskommelsen räddningsledare har sändaav att rätten att ett
meddelande allmänheten. sådantEtt meddelande kansom varnar

det behövs samtligaöver programkanaler radio ochom i TV.ut
liknandeEn överenskommelse har träffats med TV Nord-4senare

isk Television AB. Sveriges Radio har åtagit förmedlasig medde-att
landen till Sveriges Televisions kanaler, Text-TV och TV 4.
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Kapitel Händelseförloppet
3 i scenariot

Angreppet3.1 vattenverkenmot

helt vanligDet söndagseftermiddagår Stockholmi slutet fe-ien av
bruari. Vädret vackert finamed skridskoisar.är drygtDet 15år gra-
der kallt.

före klStrax inträffar flera17.00 kraftiga explosioner deinom
båda vattenverken Norsborg,i tillhör Stockholm Vatten ABsom -

helägt kommunalt bolag. sköterDe driften anläggningarnaiett som
oskadda chockade och underrättarär vattenverkets jourhavandemen

bostaden.ingenjör larmari I-Ian i sin Alarm,SOS beskedtur som ger
till polisen och räddningstjänsten.

jourhavande meddelaringenjören också vakthavande arbetsleda-
den beredskapsstyrkai finns vid huvudkontoret hos Stock-ren som

holm ArbetsledarenVatten. kontakt med jourhavande ingenjö-tar
Ävenvid huvudkontoret. han befinner bostaden.sig Jourha-iren

vande försökeringenjören nå vattenverket i lyckasLovö inte.men
underrättar stället ledningenHan i för Stockholm Vatten.

framkommerDet efter stund Lovö-verket har skadats.ävenatten
Polisen räddningstjänstenoch plats Norsborgi ochär Lovö ca

20 efterminuter explosionerna. Polisen områdena ochspärrar av
räddningstjänsten börjar och handröja detta vattenupp om som

byggnaderna.översvämmar backventilerDe huvud-sitter påsom
ledningarna frångör kaninte tryckas tillbakanätetatt vattnet ut

de sprängda och ledningarna. från börjanDet ärgenom pumparna
fullt klart ellernågon avsiktligtnågra har velat skada anlägg-att
ningarna.

AlarmSOS informerar det skedethäri också Länsstyrelsens för-
szarsdireztör, kontakt med polisen, räddningstjänsten ochtarsom
Stockholm förVatten uppgifter.att mer

efterStrax kl meddelar17.30 Radio Stockholm i nyhets-extraen
sändning skador sabotage har skett de huvud-påatt stora genom
vattenledningar och förser Stockholms stad och niopumpar som

j3 15-11207
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med Vattenverken och Norsborggrannkommuner vid Lovövatten.
skadorna skurits från distributionsnätet.har Reservoarer-genom av

emellertid fyllda till hälften och det kommer dröjaminst 4-är attna
trycket ledningsnätet ytterligare likaned ochgårtimmar innan i5 -

börjar slut kranarna hos hushållmånga timmar innan ivattnet ta
förbrukare.och andra företrädare för Stockholm vädjarEn Vatten
möjliga sparsamhet och råder hushållenstörsta att tappaom upp

badkar, andra kärl tillliter dunkar eller dryck10-20 i som reserv
och matlagning. Riksradion och de olika TV-kanalerna med-återger
delandet från Stockholm Radio nyhetssändningar under deni extra

timmen.närmaste
båda vattenverkens har skadatsreningsutrustning inteDe genom

Kraftförsörjningen fungerar också den ska.angreppet. som

förbrukningenProduktionen och3.2 av

StockholmsområdetiVatten

Norsborg förser omkringVattenverken vid och 000 invå-Lovö 680
Ävenstad från Mälaren.Stockholms med 320 000i vatten canare

Huddinge, Lidingö, Nacka,grannkommunerna Tyresö,invånare i
och får från dessaSalem, Botkyrka, Ekerö, Värmdö Haninge vatten

Vattenförbrukningen hela området normalt m3verk. i 370 000är
dygn. Omkring miljon blir skadornainvånare pågenom pum-per en
och ledningar utan vatten.par

hos hushållen literFörbrukningen 200i genomsnittär per-ca per
hälften detoch dygn. Hushållen förbrukar normalt vattenavson

finns tal halv miljon hus-distribueras området.i Det i runtsom en
håll området.i

finns räcker allmänhet knappti iVattnet ettsom reservoarerna
dygn. Botkyrka och kommuner har vattenverkhalvt Haninge egna

anslutna till Stockholms och kan tillsammans producera 00017nät
m3 dygn. tillräckligt för de allra nödvändigasteDet inteärper ens
behoven de kommunerna.i egna

Kommunalförbundet kommu-levererar till 13Norrvatten vatten
halvStockholm med totalt miljon invånare.näraner norr om en

från Göruälnverket, Järfälla kommunkommer liggerVattnet isom
vid Mälaren. producerar omkring m3130 000 iNorrvatten vatten

dygn.genomsnitt per
drag vilka delar StockholmsområdetFigur 2.2 visar i stora av som

båda vattenproducenterna försörjerde med vatten.



Produktionen och förbrukningen 27

Görväln

EKG Lidingö

OLova
Stockholm Nacka

Huddinge

medFigur 2.2 Försörjningen Stockholmsområdetinomvatten
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händelseförloppetfortsatta3.3 Det

dygnetSöndag -första3.3.1

första explosionerna inträf-drygt sedan dehar timmegåttDet en
plats bådateknisk ledningspersonalfade. finns på inomDet vatten-nu

Teknikerna konstaterar ska-Norsborg ochverken vid Lovö. att-
kommeroch reglerutrustningen.bådedorna Detpåär stora pump-

Chefen förverksamhetenåtskilliga dagar igen.i gångattatt ta
och bildar lednings-kommer till huvudkontoretStockholm Vatten en

avdelningschefer. Ledningsgruppen fårmedtillsammans någragrupp
sjunker snabbarebesked nivån i änvattenreservoarernaatt nor-om

malt.
blockerad alla oroligahåller bliAlarm ringerpåSOS att somav

radiokanaler larm-meddelanden fleraGenom i90 000. uppmanar
vattenavbrottetallmänheten hörapersonalen inte sig utanatt av om

Stockholm. Stock-information Radio Fem påpå iväntaatt personer
från allmänheten.frågorfullt medholm har påVatten attupp svara

besked.för försökaockså polisenMånga ringer att
har samlatLänsstyrelsens försvarsdirektör tjänstemännågra -

räddningstjänstVattenförsörjning ochframför allt sakkunniga på -
skaffar flerradiotrafiken ochlyssnarAlarm. sighos SOS De upp-

vidRäddningsinsatsenlokalagifter från de ansvariga uteorganen.
emellertid avbrottetAllt tyder på ivattenverken över.är attsnart

Stockholmsområdet kommerdelvattenförsörjningen i attstor aven
problem för Länsstyrelsenmycket allvarligaleda till invånarna. av-

för Stockholmsföreträdaresamlaredan timmarnågraatt omser
dryfta läget.förberörda grannkommunernastad och de att

till Stock-försvarsaudelning hörför landstingets sigChefen av
blir. detlångt avbrottetför hur Om iholm Vatten att veta morgon

blir det nödvändigtfinns ledningarna,bitti något iinte attvatten
sjukhuset och Södersjukhu-Karolinskatankar till bl.a.köra ivatten

set.

Massmedierna

nationellt debåde arbetar ochmassmedierna deTrycket från som-
ökar helatillförmedlar nyheter enbart invånarna i regionensom -

och direktsänderlokala radiomedier harFleratiden. reportrar ute
hävdarUppgifterna ibland motstridiga. Någrahela tiden. är att pro-
Andralöstakommerblemen inom timmar. säger attettatt parvara

lokala massmedi-bild devecka.det kommer minst Denatt ta somen
uppfattningar hurstockholmarnasavgörande förblir omerna ger

vattenbristen.för klaraska förberedade sig att
massmedierna -fram-befararför StockholmLedningen Vatten att

fortlöpandeetermedierna medför allt de lokala rapporteringsin -
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kan komma både det företagets och myndigheternasatt styra egna
åtgärder. Stockholm ordnar det skälet presskonferensVatten av en
med början kl personalmatsalen19.30 huvudkontoret.inne i på
Chefen för det kommunala bolaget börjar med läsa följandeatt upp
meddelande:

sabotagen vid 17-tiden har vattenleveransernaGenom tillfälligt
avbrutits från Stockholms stads vattenverk Norsborg ochi Lovö.

människa skadad. StockholmsI Invånarna stad Hud-iâr samtngen
dinge, Lidingö, Nacka, Salems och delar Botkyrka, Ekerö,Tyresö, av
Värmdö och kommuner fårHaninge vanliga fall från dei vatten
skadade verken. Alla bor dessa kommuneri uppmanas att sparasom

Stockholm rekommenderarpå de boendeVattenvattnet. att tappa
högst liter badkar eller10-20 dunkar för hai iupp vatten t.ex. att

Arbetet med skadorna finnspågår. Det ingenatt reparerareserv. an-
ledning till oro.

frågorSom på VD räckerisäger iatt vattnetsvar reservoarerna
ungefär halvt dygn, alla skulleNorrvattenärett om sparsamma.
kunna förse Stockholm och kommuner med tillövriga 20 %upp av

Överföringarnadygnsbehovet. emellertid skadade ochvisar sig vara
fungerar däremot hämtainte. Det tankargår och andraiatt vatten
behållare hos kommunerna det område Stockholm Vat-norr om som

försörjer.ten
Ledningsgruppen hos Stockholm kan deVatten ska-inte säga när

dade vattenverken kan börja leverera bakomigen. Vem stårsom
sabotagen har den heller uppfattning polisensingen sakDet ärom.

utreda detta. det slaget kommer frånFrågor Rapportatt av som-
direktsänder från presskonferensen frånoch rikstidningarna och-

internationell nyhetsbyrå. Chefen för Stockholm framhål-Vattenen
ler slutligen presskonferensen de lokalapå medierna bör lyssnaatt

företagets personal och undvika överdrivna och motsägande be-
sked till allmänheten.

Arbetet fulli gång på hållmånga

jourhavande räddningschefen hör till Stockholmsig Vatten. Hanav
har höjt stabsberedskapen, dvs kallat förstärkningar till brand-in
och räddningstjänstens ledningscentral. de politisktHan attanser

Stockholms stad bör underrättasansvariga dei åtgärder årom som
planerade. Stockholm har hunnit det och räddnings-Vatten inte göra
chefen kontakta ordförandenåtar sig brand och Civilförsvars-iatt
nämnden. Ordförande skolborgarrådet, har räddningstjänstenär som

rotel.inom Länsstyrelsen tillsin Alarm underrättarSOSattser
räddningstjänsten och den politiska ledningen de andra kommu-i

det drabbadei området. Ordföranden och ordförandenvice inerna
styrelsen för Stockholm utomlands.Vatten AB på tjänsteresaär
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hararbetet vid vattenverken kommitPlaneringen gång.iuteav
har orsakat hålSkadorna mycket iSprängningarnaär storastora.

Vid uppfatt-kallt lokalerna. ZO-tidenoch det inne i ärärväggarna
flera dygn. kom-enbart kommer Detuppröjningenningen att taatt

bl.a. tiotalbehövas mycket utrustning, ett storaatt pumpar an-mer
passade båda vattenverken. Polisens teknikertill volymerna dei är

de skadadeundersökningar. försökermedredan De igång sinai att
utanför sprängmedel ellerbyggnaderna eller hitta rester annanav

förövarna harutrustning använt.som
omkring kl betydligt lägre20.30Vattennivån i ärreservoarerna

Ledningen för Huddingefallet söndagskväll.brukarän vara ensom
för hur länge dettill Stockholmsjukhus hör Vattensig att vetaav

ledningarna och detfinnaskommer gåri attatt vatten om senare
tankar till sjukhuset.ivatten

flera reservvattentäkterGörvälnverketharNorrvatten utom som
kontakt medskydd. Chefen förockså kan behöva Norrvatten tar

läget. det riskStockholm och frågar hur denpolisen på Finnsi ser
Polisenliknande anläggningarför skador andra i regionenpå ute-

placera skaoch hållersluter inte att ut grupper somnya angrepp
har sedanslag anläggningar.bevaka olika någon timmeNorrvattenav

personal. kommissariemedförstärkt bemanningen Den somegen
ledningsstabpolisenschefen för talar med bedömerNorrvatten att

för bevakningavdelaockså ska kunna några som svarar avman
norrkommunernas vattenanläggningar.

kl långt inslagFV-Aktuellt har ordinarie sändning 21.00i sin ett
förProgramledaren beskriver bl.a.händelsen. systemet vatten-om

från ska-Aktuellt också bilder dedistributionen Stockholm. visari
Länsstyrelsen,Norsborg. Företrädare fördade anläggningarna i

och fo-hefälhavaren kommenterarStockholm polisen situa-Vatten,
Även oroliga människorstadszeterinären och antal itionen. sta-ett

tidigare:problemen. Beskeden desammaden sin är somger syn
finns ordentligt meddetkommer åtskilliga dagarDet innanatt ta

badkar eller de kärlledningarna. dags ii Det är att tappavatten upp
utförtvilka harfinns till hands. Ingen någotännuvet somomsom

sabotagen och varför det har skett.

Sjukhusen problemväntar

försvarsavdelning ochkvart kvällen får landstingetsEn nio påöver
underHuddinge sjukhus från Stockholm tryckVatten. Vattensvar

bola-kommer finnas fram till omkring midnatt. kommunalaDetatt
Sjuk-ska försöka ordna tankleveranser kan lovainte något.get men

vattentäkter.husen försöka i gång sina Detattuppmanas egna
fordrassaknas emellertid och kopplingar mycket arbetepumpar -

anläggningarna fungerar.innan
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Chefen för landstingets försvarsavdelning kallar det här lägeti
central krisgrupp ska samordna Landstingets åt-samman en som

företrädare för förvaltningengärder. den centralaI ingårgruppen
landstinget, hälso- och sjukvårdsnämndens och informa-stabinom

tionsavdelningen sammanlagt fulltaligGruppen ärsex personer.-
efter midnatt. börjar med lista antal frågorDenstrax att ett som

landstinget behöver bl.a. dessa: reservvattentäkternapå, Kansvar
Södersjukhuset,vid Huddinge sjukhus och Nacka sjukhus itas an-

språk med kort varsel det sjukhusensGår in sjövatten iatt pumpa
vattenledningar Ska sjukhusen börja skriva Vilkenpatienterut
information behöver anhöriga och personal för kunnapatienter, att
hantera situationen

Stadens ledningsorganisation

Ledningsgruppen vid Stockholm informerar Stockholms stadVatten
och de andra kommunerna det drabbade området hur deni om ser

utvecklingen under de dygnen.på närmaste
Vid ZZ-tiden kommer finansborgarrådet skolborgarrådetoch till

Stockholm huvudkontor. översiktlig beskrivningVattens VD ger en
företrädareläget. för polisen framhåller det frågaEn ärattav om

sabotage och både högsta försvars-polisledningen landet ochiatt
ledningen tidigt har informerats. Säkerhetspolisen försöker klargöra
hur det hela har till och vilka bakomgått står Det ärangreppet.som
viktigt det hänt början påär störreatt veta ettom som angrepp

Ännueller det begränsad finns det emellertidoperation.ärom en
redovisa. behövs enligt Alarm mycket informationinget Det SOSatt

framför allt till allmänheten och till sjukhusen.
Redogörelserna konsekvenserna för Stockholms stadvisar kom-att

bli mycket för Stockholm deVD Vattenatt stora. attmer upprepar
lokala medierna bevakning kan kommasin intensiva på-attgenom
verka både myndigheternas och hushållens åtgärder. Staden behöver

särskild krisgrupp, beslutar bådeinrätta övergripande och ien som
åtskilliga detaljer. Stockholm kan helaVatten inte Borgar-ta ansvaret.
råden väljer den ledningsorganisation ska fungerautnyttjaatt som
vid krigsfara och krig och till delen består förvaltnings-i störstasom av
chefer eller motsvarande. Katastroforganisationen hör till skol-
borgarrådets ansvarsområde kommer arbeta under ledningattmen

båda borgarråden.av
Länsstyrelsen har vid 23-tiden samlat företrädare för de drabbade

kommunerna Länsstyrelsens lokaler.i Stockholm infor-Vatten ger
hur bolaget bedömer utvecklingen.mation finns ocksåDetom en

del besked vattenförsörjningsläget de angränsande kommunerna.iom
Länsstyrelsen har fram uppgifter från krigsplanläggningentagit om
vilka tankbilar och vattenbehållare eventuellt kan dispo-större som
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överlämnar underlagoch detta till Stockholm Vatten. Länssty-neras
kommun bilda krisgrupprelsen kanvarje att tauppmanar en som

med de svårigheter lokalt kommer uppstå.itu attsom
flesta Stockholms stads ledningsgrupp anländer till Stadshu-De i

efter midnatt. Både finansborgarrådet och skolborgarrådetstraxset
första begär vid tillfälletmedverkar den överläggningen. deti De att

och samordnas,informationen till allmänheten massmedierna ska
myndigheterna med olika besked, konsekvens-så inte gåratt ut att

och fortlöpande får före-och handlingsplaner ska deupprättas att
från brand- och räddningstjänsten,dragningar Stockholm Vatten,

miljöförvaltningen fas-polisen, socialtjänsten, skolan, och ochgatu-
ordfö-tighetskontoret. båda borgarråden alterneraDe attavser som

överläggningarrande vid de kommer Några tjäns-ägaattsom rum.
får uppdrag utarbeta utkast tilli inom timmetemän att etten

myndighetsmeddelande, ska läsas radio ochi TV.som upp
före midnatt företrädare förkvart meddelar Huddinge sjuk-En

Sjukhusledningen harhus sjukhuset under kväl-äratt utan vatten.
len kallat personal ska förbereda utskrivningin patienter isom av
den utsträckning kan bli nödvändig. Stadens meddelande tillsom

första radiosändningar vid Z-tidenallmänheten pååterges gången i
framgår meddelandet stockholmarna fortsätt-iDetnatten. attav

mycket med Sändningarnaningen måste vattnet.vara sparsamma
beskedet Huddinge sjukhus heltavslutas med äratt utan vatten.nu

Måndag andra dygnet3.3.2 -

Arbetena vid vattenverken fortsätter under finnsDetute natten. en-
staka kvar ledningsgrupper staden ochde Stock-tjänstemän i som

för efter 1215.00holm har bildat. påVatten sig Straxvar morgonen
lämnar Stockholm tillhuvudsak denna stadensVatten i rapport
ledningsgrupp och till Länsstyrelsen:

finns fortfarande markplanet delar stadens distri-Det i ivattenD av
butionsnät knappast tryck ledningarna;något imen

förekommer missfärgat och illaluktandeDet rapporterD vat-om
ten;
Flera sjukhus och begär leveranser tank;iär utan vattenD

snabbt de skadade anläggningarna;Det svårtär attEl reparera
Stockholm kommer under dagen kontakt med till-Vatten att taD
verkare och för fort skaffamöjligtimportörer såatt som pumpar
och utrustning;annan
Stockholm berett köra tankar, denVatten iär attD ut vatten men
volym det kan bli fråga kommer räcka långt.inte attsom om
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Problemen växer

Kl på har de flesta stockholmarna och6.00 många imorgonen
ellergrannkommunerna upptäckt det kommer varken kalltatt varmt

kranarna. Radiosändningarna under innehållervatten ur morgonen
med företrädare för Stockholm miljöförvaltningen,intervjuer Vatten,

socialtjänsten, skolan, polisen, brand- och räddningstjänsten och
livsmedelsindustrier. kommer likt undernågra Ingenting sigatt vara
framgår flesta daghemmen barn.dagen, det. någraDe inte emottar

Skolorna räknar däremot med fortsätta ungefär vanligt. Fö-att som
använder mycket framför allt livsmedelsindustrierretag vattensom -

olika slag och kommer driva verk-kunnainterestauranger attav -
samheten särskilt länge. Svårigheterna med hygienen kommer ställaatt
till problem andra håll, framgår detpå många intervjuerna.även av
Landstingets smittskyddsläkare hör till uttalardem sig.som

Sjukhusen Stockholm och det drabbade området tiotali ett-
landstingsägda och sjukhus Stockholmprivata är utan vatten.nu-

levererar tankar till Huddinge sjukhus. SjukhusetVatten i måstevatten
börjadetta sända hem stånd klarapatienter i sigärtrots attsom

själva. Huddinge sjukhus lämnar också återbud till alla skullesom
förha kommit dit undersökning eller behandling dagen.under Den

tekniska personalen vid sjukhuset denochinte närvet om egna
vattentäkten kommer kunna Sjukhuset har hellerinteatt vatten.ge
förberett för kunna det kommer tankar.sig iatt ta emot vatten som

idé föra mängder ledningssystemet detDet ingen in så små iär att -
försvinna.kommer bara tankar ochVattnet måste iatt tappas

andra kärl. hur sjukhuset fördelaska detta mellanFrågan är vatten
olika delar verksamheten. finns plan för distributionenDet ingenav

förvirringenoch är stor.
Stadsueterinären Stockholm understryker nyheterna kli hosi 7.00

StockholmRadio det människor kommer kanöveratt vatten som
förorenat. får användas till dryck och matlagningDet inte utanvara

kokas. råder den kan hämta hosHan någonatt att vattensom av
norrkommunerna Stockholm. morgonsändningTV 4 visar i sinom

hur folk köar vid brandpost Norrmalmstorg, där det fortfa-påen
rande kommer lite ledningarna.vatten ur

Ledningsgruppen Stadshuseti

Vid halv 8-tiden samlas ledningsgruppen tillStadshuset den förstai
för dagen. Flera företrädare förgenomgången Stockholm Vatten re-

dogör för läget: finns de allra lägstaDet inget påsnart vatten ens
punkterna ledningsnätet. Reparationsarbeteni det förpågår, ärmen
tidigt det degår i gång någonsäga näratt att nya pumparna.av

H 15-0207



34 Andra dygnet

Stockholm har handlingsplanVatten gjort går påut attupp en som
företaget ska

Skaffa fram alla tankbilar och behållare uppbringagår iE1 attsom
Stockholmsområdet;
Ordna lämpligt hämtningsställen;nätettü av

vid första hand Norsborg,Forcera arationerna led-i såEl attre
lagade och för kanningarna i gång;sättaspump pump

Fortlöpande information åtgärder, detsina gårCI t.ex.ge attom var
hämta vatten.

Ledningen brand-för och räddningstjänsten framhåller det gåratt
släckvatten från vattendragen staden och från de omkringiatt ta

krigsbranddammarna. det skulle100 Om branduppstå störreen
kan det bli nödvändigt använda tankbilar och frånävenatt pumpar
kommunerna staden. del byggnader, där myndigheternaEnnorr om
för människors säkerhet har krävt sprinklersystem, kommer inte att
ha tillfredsställande brandskydd och kan behöva detstängasett om

finns bedömninginte något vilka byggnader detEnersätter.som av
kommer ske förmiddagen.under Personalen vid Civilförsvars-är att

förråden kommer varskos, det snabbtså gåratt att att ut motor-
rörledningar, slang ochsprutor, annat.

Socialdirektören räknar med mycket problem verksam-i sinstora
het under de kommande dygnen. Sjukhem, servicehus och grupp-
bostäder för handikappade det finns sammanlagt plat-00012nära-

kommer Omkring gamlainte något och20 000att vatten.ser -
handikappade, bor bostäder normalt får hjälpisom egna men av
hemtjänsten, kommer själva kunna hämta Kylan bi-inte att vatten.
drar till de hjälp Endastmåste del daghem-på något sätt.att en av

kommer kunna hålla för dei tal inskrivna30 000öppetatt runtmen
barn normalt där under dagarna.vistassom

Socialtjänsten med andra 0rd införstår problem. mycketEnenorma
del de anställda socialtjänsten kommerinom andrastor attav

uppgifter de vanliga fall för. Ledningen föri förvalt-än som svarar
har överblicka problemenningen svårt och behöver tid föratt att

Åtgärdernade förändringar kommermåste göras.ett grepp om som
kräva och flexibilitet ocksåimprovisation utifrån.att men resurser

Sanitära svårigheter

Miljöförualtningens chef det självklart människor ska kokaattanser
det de kommer och de använda tillövervatten attsom som avser
dryck eller matlagning. förebygga epidemier. AllDet är sättett att
livsmedelstillverkning charkuterifabriker och bageriet kom-it.ex.- -

upphöra. flesta ochDe storköken kommeratt restaurangernamer
också behöva Färskvaror tillmåste Stock-stänga.att transporteras
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cholm mycket utsträckning vanligt.i större än
hela dettiden finns distributions-Prover måste på itas vatten som

-framför allt tillförseln ökar Laboratorierna Stock-igen. inätet när
holm kan emellertid arbeta de vanliga fall. Analyserinte igörsom
kommer ske andra håll landet. här drabbar ocksåpå i Det import-att
kontrollen livsmedelsområdet. med bl.a. utländsktinom De partier
kött vill lagras fryshusen tills blirgrossisterna in i situationentasom
normal och undersökningar kan ske vanligtpå sätt.

Alla ledningsgruppen toalettfrågan blir allrai svå-är attense om
hantera. flesta har redan praktisk erfarenhet detta.Derast att av

Miljöförvaltningen förmiddagenunder placera deatt utavser om-
kring flyttbara torrtoaletter s.k. bajamajor avsedda500 ärsom- -
för utomhusarrangemang, Vattenfestivalen. Förvaltningenstora t.ex.
ska också utarbeta antal råd gäller toalettbestyren ochett som som
den ska sprida till allmänheten massmedierna.via

Miljöförvaltningens chef berättar slutligen förvaltningen skickatatt
personal till sjukhem plötsligt fått hett grönfärgat iett vattensom

kranar. visade kommit från fjärrvärmenätet.sina Det sig att vattnet
läckte värmeväxlaren, fickDet Stockholmi stängasgenastsom av.

har informerat miljöförvaltningen detta kanEnergi kommaattom
flerainträffa ställen staden.iatt

Problem hälso- och sjukvårdeninom

Landstingets sjukuårdsdirektör framhåller hälso- och sjukvårdenatt
redan har mycket problem. Södersjukhuset får litesåstora vatten att
det har blivit nödvändigt driften värmecentralen.i Rums-att stoppa

har bara sjunkit flerapå grader.timmar Samti-temperaturen ett par
digt har produktionen upphört. förbehövsånga sterilise-Denav

Ävenoch andra sjukhuset.ringen utrustning inne iav processer
kylanläggningarna sjukhusens patologiska avdelningari och blod-i
förråden har fungera.upphört kompressorerna förAtt framställ-att

medicinsk tryckluft får tillräckligtning med kylvatteninte även-av
åtskilliga funktioner sjukhusen det drabbadeinom två ityrar av

området.
Sjukvårdsdirektören informerar också landstinget har kal-attom

lat medicinska katastrofledning.in sin består stabsläkaren,Den av
jourhavande och från ledningsläkargruppen.tjänsteman någraen

Ledningen vid sjukhusen arbetar febrilt för kunna hantera situa-att
Verksamhetentionen. koncentreras till akutmottagningarna, opera-

tions-avdelningarna, intensivvården, röntgenavdelningarnas akuta
funktioner och förlossningsavdelningarna. Sjukhusen kan under da-

bli skriva flestade Socialtjänstenspatienterna.tvungna att utgen
chef detta. tycker sjukvårdenHan det för lättgörprotesterar mot att
för och undrar stället ska handsig i patienterna. Dettavem som om
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får bli Landstinget vältrar problemen kommu-inte så påöveratt
Finansborgarrådet han under dagen kommersäger att att tanerna.

med landstingets politiskadetta ledning.upp

uppgifterPolisens

länspolismästarenBiträdande berättar vid sammanträdet polisenatt
använder ledningsorganisation för särskilda händelser.sin Det inne-

finns s.k. kommenderingschefbär det chefen för ordningsav-att en -
delningen för ledning har ledningsstabi Hanstort.som svarar en-

förfogande.med olika slag specialister till Beskeden till polis-sittav
personalen fältet vanligt länskommunikations-på går viaute som

fältet polisinsatschef.centralen. Ansvarig på årute en
arbetar för klara vilka har utförtPolisen sabo-intensivt att ut som

varförvattenverken och de har det. bl.a.på gjort Frågan årtagen om
utförtdetta det enda eller de har detår angreppet attom som avser

slå till andra anläggningar eller andra slag.även mot av samma av
Företrädaren för polisen de högre chefernaberättar inomatt en av
Säkerhetspolisen under dagen har regeringskansliet för till-varit i att

med de Försvarsmakten informeraansvariga inomsammans en av
krisgrupp har bildats med för Statsråds-den representantersom

beredningen, fustitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Försvars-
departementet, Ciuildepartementet och Miljö- och naturresurs-

Uppgiften för krisgrupp längedepartementet. regeringens såär att
vilka utfört följa utvecklingen, fram-det klaratsinte ut angreppetsom

Rikspolisstyrelsen kanför allt arbetet och Försvarsmakten.inom Det
för regeringskansliet tillsammansockså bli aktuellt inom attgruppen

med berörda myndigheterna fundera bevakningende över av an-
funktionerläggningar samhällsviktiga behöver skyddasinom som

verksamhet eventuellt fordrar.och vilka sådanresurser som en

informationscentralbehovStort av en

förvaltningStaden har avskaffat informationsnämnd och densin som
finns föredragande informa-nämnden hade. det skäletDet ingen iav

tionsfrågor sammanträdet. beslutar eftervid Ledningsgruppen en
Stadshusetdiskussion informationscentralinrätta iintensiv att en

från Stockholm socialtjänsten, miljöförvalt-med personal Vatten,
brand- räddningstjänsten. direktoch och skaningen Den sortera

ochde båda borgarråden och till allmänhetenunder servicege mass-
medierna.

Finansborgarrådet avslutar sammanträdet och säger att en press-
under ledningkonferens ska hållas Stadshuset med början kli 12.00

skolborgarrådet. vill till dess ha klara besked ochHon närav om var
det kommer finnas hämta staden. Både ochi TTatt vatten att ute
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samtal förklarat detta vadRadio Stockholm har intresse-i äratt som
människorna just nu.rar

och vattenverkenipåUte stan -
fleraRadio Stockholm har från kl 10.00 på Enreportrar ute stan. av

Åhléns konstaterarbörjan från till ochdessa sänder till entrénen
folk här dags.det ovanligt mycket på så Mångaär gatornaattgenast

med plastdunkar och hinkar.kommer från varuhuset Inne påut
bli hyllorna. Bland livs-husgerådsavdelningen börjar det påtomt

och mineralvatten slut.medlen färdigblandad såjuiceär gott som
och läskedrycker. småbarns-har redan också sålts mycket EnDet

förfull med mjölk, fil och blöjor. berättarhar Honmamma vagnen
framföroch äldre dam kön kassani att vattnetreportern varen

Kungsklippan redan vid midnatt. hade hörtborta Hon inte någrapå
överraskad detunder hela kvällen och blevnyheter minst närsagt

äldre damen för köpakranarna.i Den är ute atttomtsenare var
har bett hjälp.drickbart tillnågot sin syster, omsom

från Stockholm hittar fleraRadioEn restaurangerreporterannan
lunchen.hålla vanligt under gårHonCity,i öppetatt somsom avser

kommerställena och med Hanin på restaurangägaren.pratarett av
engångstallrikar, plastbestick och plastmuggar.använda Det vat-att

för och köket har han hämtatmatlagning rengöring igår åtten som
dunkar från Solna.i

hela dagen.skadade vattenverkende pågår uppröjningenUte i
de betonggjutningarvill fort möjligtStockholm såVatten görasom

förmiddag.första kommerfordras. Den i Be-pumpen morgonsom
under eftermidda-från andra tillverkare ochsked importörerväntas

Ännu fått klartecken förhar Stockholm Vatten inte än tremergen.
behövs för full produktionde omkring tio avnya pumpar somav

vatten.

Länsstyrelsen ledaattavser

län berörda avbrottetkommuner Stockholms iMånga i är vatten-av
för ochförsörjningen kallar dessaoch landshövdingen representanter

ochför fo-befälhavaren, Stockholmpolisen, landstinget, Vatten
kl Delta-Länsstyrelsentill överläggning 10.15.påNorrvatten en
underfår information Stockholmden Vatten morgonengarna som

företrädare för Stockholmhar ledningsgrupp.stadens VattenEngett
medkompletterardeltagit med stadens ledningsgruppi mötetsom

fram till.redogörelse för vad den har kommitgruppenen
samordna detfrämsta uppgiften för LänsstyrelsenDen är att som

bl.a. tankbilarsker tilllänet. gällerinom Det att attse resurserna -
de olika kommu-och vattenbehållare blir fördelade mellanstora -
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och sjukhusen lämpligt får bli huggsexapå Det inte påsätt.ettnerna
Deltagarna börjar också diskutera vilken typ utrust-resurserna. av

de militära förbanden kan bidra med och det kanning som som vara
lämpligt civilförsvarsförråden. Vattentankarna gummiatt ta ut ur av
och torrtoaletterna hör till det bör använda. Några tjäns-attsom

får till uppgift komma med förslag.inom två timmartemän att
förFöreträdare Länsstyrelsen diskussionen följeri påanser som

redogörelserna samhällets åtgärder syftar till begränsa skadoratt att
människor och egendom miljön och därför kunnapå i måstesamt

betraktas räddningstjänst. fallet har LänsstyrelsenOm så ärsom
möjligheter för verksamheten. Borgarråden de-överatt ta ansvaret
lar den uppfattningen. uppgift för Stockholminte Det Vattenär en

till vattendistributionen fort möjligt kommerså i gångatt attse som
ankommer de berörda lokala myndigheterna och andraigen. påDet

avvaktan detta för ordinarie vidtai på -inom sittatt ramen ansvar -
åtgärder konsekvenserna förminskar människor avbrottet.som av
Länsstyrelsen har befogenheter för deinte några övertaatt ansvaret
åtgärder fordras, företrädarna för staden.som anser

Landshövdingen efter drygt följandetimmesgör möteen samman-
fattning:

de kommuner anslutna till Stockholm dist-Av tio VattensärD som
ribution saknar med sammanlagtåtta 900 OOO invånareca- -helt och hållet i sina nät;vatten

råder brist 20-tal sjukhus och sjukhem medDet på ivatten ettü
totalt omkring vårdplatser;10 OOO
Kylan ställer till problem för försörjningen medstora reservvatten;CI
Länsstyrelsen har uppmärksammat den påverkan massmediernaEl
kan komma det ochskerpå inrättautövaatt attsom avser en

informationscentral bl.a. för samordna beskeden till kom-attegen
munerna;

relsen bl.a. beredd mellan olika kommu-Länsst prioriteraärCl attocfimellan kommunerna och Landstinget, det blir nöd-ner om
vändigt.

Landshövdingen tillägger Länsstyrelsen har ambition ledaatt att sam-
hällets åtgärder den råder. spelar rolli situation Det ingensom om
det räddningstjänst eller Enligt länsstyrelsinstruktioneninte. skaär
Länsstyrelsen bl.a. främja befolkningens bästa. uppenbartDet är att
Länsstyrelsen skyldig gripa in.är

Landshövdingen begär deltagarna ska tänka det fordraspåatt att
samarbete och de under dagen ska informera Länsstyrelsenatt om
vilka åtgärder de vidta. Länsstyrelsen hjälper kom-gärnaattavser

och landstinget skaffa Försvarsmakten har bådeattmunerna resurser.
personal och kan hel delutrustning detgöra nytta, t.ex.som en om
blir nödvändigt ordna med bevakning antal anläggningar iatt ettav

Landshövdingen framhållerregionen. slutligen han under dagenatt
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ska träffa den krisgrupp har bildats regeringskansliet ochinomsom
uppgift följa arbetet hos de berörda myndigheterna.har till attsom

Kontakter information-
förLandshövdingen kontakt med fo-befälhavaren höraatttar mera

förband lämna. Fo-befälhava-detalj vilken hjälp militära kani om
finnsdet drygt vattentankar plastinom Fo 44 3 500 iattuppgerren

hundratalvardera liter, vattensäckar med plats25 ettrymmersom
för fem vattenbehållare m3 hör tillvolym, 1-3 stora somsamma

drygt varderasaneringsutrustningen, 650 vattencisterner som rym-
liter m3. Länsstyrelsen eller kommu-250 två cisterner på 5samtmer

förrådenkan rekvirera det de behöver från de militära länet.inerna
också till med skaffa andra slag mili-Fo-staben hjälper gärna att av

från och sjukvårdsförbanden.tära transport-t.ex.resurser,
överläggningarna hos Länsstyrelsen harUnder tiden pågårsom

informationscentralen Stadshuset trevande kommit medi i gång sitt
håller installera tjugotal anknytningararbete. Telia på att ett extra

fråncentralen ska kunna klara allmänhetenså anstormningenatt
massmedierna. Problemet det fortfarande finns mycketoch inteär att

konkret redovisa. Både och Radio Stockholm har ständigtTTatt en
plats Stadshuset för kunna förse redaktion medsinpå i attreporter

färska upplysningar och kunna de kommerintervjua experter som
ledningsgruppens del informationen ocksåtill går iEnmöten. av

ledningsgruppen och vid informations-andra riktningen: Någon ur
Ävencentralen lyssnar hela tiden sändningarna. mycket detpå av

får fältet kommer frampå inteveta utereportrarnasom men som-
vidarebefordras till ledningsgruppen och informa-i programmen -

framkommertionscentralen. bl.a. både StockholmDet många iatt
och grannkommunerna har kunnatintei i något Baratag vatten.
vid fungerarhämtningsställena utdelningennågra vattenav av som
den ska.

all utgående information med detTemat i är vat-var sparsamma-
kommer det använder till dryckoch koka och matlag-niöverten

ning.
Socialtjänsten börjar efter förmiddag bildintensiv atten en av

läget. olika socialdistrikten, servicecentralerna, servicehusen ochDe
daghemmen har lämnat lägesrapporter. äldre ochDet visar sig att
mödrar med spädbarn hjälp med Ledningen förbehöver social-vatten.

socialdistrikten uppdrag de. katastrof-tjänsten i gångisättaattger
för. företrädarede har planerat förI varje ingårgrupper som grupp

ledningen socialdistriktet, skolan, polisen, brand- och räddnings-i
primärvården och den psykiatriska vården. Lednings-tjänsten, öppna
Stadshuset får det besvärliga läget social-i inomrapportergruppen om

tjänsten.
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Brand- och räddningstjänsten har vid IZ-tiden listagjort upp en
de byggnader där det för människorspå säkerhet krav Sprinkler-påär

Ägarnaanläggningar. eller innehavarna till lokaler där det akuti en
kansituation blirsvårt ålagda olika slagatt utrymmavara av res-

triktioner. bl.a.gäller NK-varuhuset,Det under de förhållandensom
råder har godtagbart brandskydd.inte delarStoraettsom av varu-

huset omedelbartmåste sak fleragällerSamma de äldrestängas. av
hotellen. del hotellföretagenEn överklagarNågraprotesterar.av
beslutet till Länsstyrelsen.

Stockholm informationscentralenVatten via till derapporterar
lokala massmedierna det 50-tal ställen kom-14att senast ett

behållarefinnas där det hämtagår lista medEnatt att vatten.mer
adresser och karta faxas till radio, och deTV, TT tid-störreuten

Stockholmningarna. allmänhetenVatten hålla ord-attuppmanar
vid hämtningsställena, solidariskaning och kivasinte vatt-vara om

net.
Presskonferensen Stadshuset kli välbesökt. Cheferna12.00 förär

olika förvaltningar föroch Stockholm lämnar redogö-Vatten sina
relser. Efter hettarstund det till. vid kvällstidningEn reporteren en
anklagar stadens ledningsgrupp för vilja bagatellisera problemen,att
lugna människorna och driva med alla de åtgärderinte på kom-som

fordras under de kommande mycket besvärliga dygnen. An-attmer
dra håller med och håller bli olustig. kanstämningen på När niatt
lova det finns ska under tiden lösaHur toalett-igen viatt vatten
frågan det för de sjukagår särskilt alla äldreHur Hur många-
kommer dö allt bevakning vid andrainnan över Har niäratt an-
läggningar frågor blir obesvarade.i regionen Många

Problemen ökar

gamlaTimmarna börjar det ochgär. Många behöver hjälp.svårt
åtskilliga arbetsplatser det fortsättaPå går verksamheten.inte Enatt

del de anställda till anhöriga äldre försig i hjälpaVägstor attav ger
dem skaffa och andra förnödenheter. flesta stockhol-Deatt vatten

börjar tänka hur det ska bli under kvällenpå ochmarna natten.
Radio Stockholm nyhetssändning kli 15.00rapporterar en om

långa köer vid hämtningsställena. Trafiken staden mycketi är tät
under eftermiddagen. Polisen har låta tankbilar och andrasvårt att

behöver komma fram det. stockar åtskilligaDet sig pågöraattsom
Åtskilligahåll. bilister blir irriterade.Många trafikolyckor inträffar

fall med flera allvarligt-i skadade. mycket polisperso-Det går åtett
nal för dirigera trafiken besvärliga ställen. Polispatrullernapå fåratt

uppdrag där det behövsi hjälpa tankbilarna komma fram.att att
Stockholm pressmeddelandeVatten människori ettuppmanar att

använda toaletter,inte det finnssina spolainte gott vatten attom om
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hela kraftigmed. Avloppssystemet behöver tiden genomström-en
blir kan efterhand bli mycketdetAnnars ining. Det svårtstopp. att

konsekvenserna den dåliga Miljö-avrinningen.någonting åtgöra av
förvaltningen informerar den har placerat torrtoaletter.sinautvarom

enklare dessutom ordningslag kommer deiLatriner igörasattav
flesta parkerna. Sellbergs säljer latrinkartonger med plastsäckar från

sopbilar. råder dem kan bege till kom-Förvaltningen sigsina attsom
och söka offentliga toaletter ellerstaden därmunerna norr om upp

be använda hygienutrymmen hos och bekanta dessaivänneratt
områden.

frånantal provisoriska ledningar ska dras distributionsnätet iEtt
Karolinska sjukhuset. innebär verksamheten vidSolna till Det att

akutmottagningarna kommer kunna fortsätta normali nästanatt
omfattning. de flesta andra sjukhusen läget blipåInom är väg att

har fått vattentäkterohållbart. och kangångDe inte i sina inteegna
från tankbilar skulleheller mycket de behöva.såemot vattenta som

problem både med hygienen toaletternainte minstDet är stora - -
och med matlagningen. Vid Södersjukhuset värmecentralen baragår
sporadiskt. händer sjukhusenOm inget inom några timmar måste

själva. Förbere-börja skriva sjuka kan handinte sigävenut som om
för Södersjukhuset och Huddinge sjukhus.delser detta pågår inom

de utskrivna ska och hur skaFrågan är vägenvart ta transporterna
ske. finns ambulanser för alla behöver flyttas liggande.Det inte som

del kan kanske åka hem, där anhöriga hand den.En Mångatar om
emellertid behöva till andra sjukhuskommer ochiatt transporteras

utanför länet.

överläggning på LänsstyrelsenNy

klefter det Länsstyrelsen. AllaStrax 17.00 är möte ärett nytt
finns med flera företaghos harDettrötta. vattenreserver som egna

vattentäkter, tillde ovilliga släppa det de har. Det gårär att ettmen
30-tal tankbilar skytteltrafik från tappställena hos ochi Norrvatten
vattenverket Södertälje. räcker emellertid långt.i inte OsämjanDetta

Stockholm vädjanden ibland vid hämtnings-Vattensär trots stor
ställena. vill fylla alla hinkar och andra kärl de har.Många som
Kylan förtill det ska bli besvärligt. Vid hämtningsställetsittgör att

Kungsholms det ständigt problem med ordningen. Poli-på Torg är
till det finnsalltid poliser befäl och fematt ettsen ser en grupp -

polismän plats för bråk. Alla polispatrullerpå röratt avstyra som-
staden särskilt vad händer vid hämt-sig iute attuppmanas se som

ningsställena och det behövs hjälpa till hålla ordning.attom
företrädare för Länsstyrelsen frågar detEn inte går provi-attom

soriskt direkt från Mälaren ochin Norrström iorenat vattenpumpa
ledningsnätet. ändåMänniskor koka det demåste vatten som

15 15-0207
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kommer Företrädare för Stockholmöver. Vatten bolagetsäger att
har förkastarredan den lösningen. innehållerSjövattnet mycket alger

och andra föroreningar efteråtdet skulle lång tid bortta attsom
ledningsnätet. hindrar emellertidIngenting självainvånarnaur att

hämtar hinkar och efter kokningi använder det för olikavattenupp
Överföringenändamål, fråntvättning. fungerarNorrvatten igen,t.ex.

tekniska skäl den bara kvantiteter.små innebärDetmen av ger att
människor kan hämta brandposter fallpå i varje mångavatten ur
lågt belägna ställen. Flera vattenbehållarna närheten dessaiav av
brandposter kan efter detta flyttas till platser där de behövs bättre.

Även från norrkommunerna förorenadede led-vattnet passerar
och kokas.ningarna måste

Bekymmer på hållmånga

Eko klDagens hela sändningstiden17.45 ägnar åtnästan vatten-
bristen Stockholm. Programledareni företrädare förintervjuar en
regeringen, bekymrad förregeringen givetvissäger ärattsom att
avbrottet vattenförsörjningen ställer till mycketi problem förså så

människor. har emellertid fullt förtroendemånga förRegeringen Läns-
styrelsen och för Stockholm och de andra kommunerna drab-ärsom
bade de ska klara de praktiska svårigheter kommeratt attav som-

allt normaltuppstå innan igen.är
tvillingmammaEn intervjuar honreporter atten som menar an-

vänder alldeles för mycket fortid det behövsiatt tag vatten som
för träffar henne tunnelbanan.sina två små. Reportern på i Många

dunkarhar de har fyllt eller ska fylla norrkommuner-i någonsom av
Människor vanligt med varandra. deTrotsänpratar storana. mer

vardagslivet påfrestningarnaingrepp i det allmänhetiutgör ärsom
god stämning.en

krisgrupp har bildats regeringskansliet följerDen hela tidenisom
det arbete polisen och Försvarsmakten lägger ned klarapåsom att

vilka har utfört framgår det vidare intervjun.ut angreppet,som av
Ännu finns det tyder fleringenting kommerpå sprängningarattsom

ske andra ställen. Alla förpå samhällsviktiga anlägg-att som svarar
skulle kunnaningar bör emellertidangripas organisera någonsom

form bevakning det fordras fall ökad vaksamhet.i varje Omav en-
det nödvändigt med beslut för statligaregeringenär ett attav myn-
digheter ska bidra med personella eller andrasina ärresurser, reger-

beredd fatta beslutingen detta.att om
UppsalaEn har företrädarei för miljö-intervjuatreporter en

rörelsen, detta vad den alltid hävdat: heltvisarsäger Det ärattsom
fel med de storskaliga ledningssystemen, förutsätter att smut-som

ned dricksvattnet för bli avföringen.kvitt professorEn iattsar va-
teknik förklarar det probleminte med Stockholmsnågotäratt an-
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läggningar. Stockholm har garderat mycketVatten sig mot attmen
helt skydda anläggningarna sabotage det slag det skettmot av som
går inte.

Under kvällen får personalen sjukhemmen, servicehusen ochpå i
hemtjänsten allt problem arbete.i de boendei sitt Mångastörre av

blir oroliga förhållandena råder och det dem förutsätterav som
Åtskilligapåfrestningar. anhöriga hjälpa till.De måsteextra stora

vanliga fall bor hemma flyttas till sjukhem ochi servicehus isom
staden eller andra kommuner utanför det drabbade området.i Social-

konkurrera med sjukhusentjänsten tvingas platserna. Fleraom av
de sjuka blir samband med förflyttningen.i redanNågrasämre som

dålig kondition avlider underi här ställer prob-Detär transporten.
lemen med prioriteringarna på sin spets.

Informationscentralen Stadshuset vid midnatt efteri stänger ett
slitsamt första dygn. Personalen har haft besked Förhopp-att ge.

det den punkten ska bli bättreningen på under morgondagen.är att

Tisdagen tredje dygnet3.3.3
-

Arbetena vid vattenverkenpågår Norsborg ochi helai Lovöute
till tisdagen. Stockholm får under förmiddagen denVattennatten

först utlovade och börjar installera den. Va-verket i Väs-attpumpen
bidrar med blivit utbytt.terås Personalen harjust emellertiden som

problem med dimensionerna anslutningarna och arbetetpå tid.tar

kritisk punktEn

Under vattenavbrottets tredje dygn svårigheterna försig denärmar
flesta människorna Stockholm och de drabbadei grannkommuner-

kritisk punkt. liten del hushållenBara kan skaffa signa en en av
de nödtorftigt klararså Livsmedelsbutiker,sig. kioskervatten att

och bensinstationer fyller med mineralvatten,på läskedrycker och
öl, dryckesvarorna oftaändå slut. sakSamma gäller dentarmen

tillredagår uppenbartDet mångaärmat att utan vatten.som att
hamstra.på attpassar

bildas hela tiden vid de offentligaKöer toaletterna. De entre-
staden anlitar har hinnasvårt denprenörer taktitömmaattsom

fordras och allmänt hålla toalettutrymmenai ochatt sett rentsom
kring uppställningsplatserna. förMånga behovövrigt sinauträttar
lite omfattande kommerEn fordrasrengöring åtskil-påvarstans. att
liga offentliga platser.

arbetsplatser har upphört fungera.Många Toaletterna går inteatt
använda. Personalrestaurangerna stängda. anställdaMångaäratt
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för hand minderåriga barn ellerhemma sinamåste att tastanna om
Föräldrarför hjälpa dem.kvar hos äldre anhöriga sigär att oroar

håll driver omkring.skolbarnen,för de på mångasomyngre
alltberörda harkommunala förvaltningar svårareDe är mestsom

leda verksamheter.överblick och kunna nårHemtjänstensinaatt
hjälp. gällerbostäder och behövergamla bor Detalla iinte som egna

Radio, ochoch andra.vanliga fall har hemtjänst TVbåde dem isom
bland de äldre, denbeskriver problementidningar är mest ut-som

kriscentral, kanSocialtjänsten har tasattsatta upp en somgruppen.
behöver hjälp. Förvaltningenssamtal från allaemot egen perso-som

fältar-omfattande och tidsödandetill för det mycketnal räcker inte
verkaranhöriga delta.redan framgått dehar måste Detbetet. Det att

fårkriscentralensamtalen svårt att massme-genomvarasomgenom
misstänk-information.behöveralla gamla Mångadierna ärnå som

de får.vantolkar beskedenoch somsamma
sedan andra dygnetFrälsningsarmén i gångStadsmissionen och är

tillhar hörtfrivilligorganisationersoppkök. Flera sigmed sina av
hjälpa till. blirmedlemmar skavill deras DetLänsstyrelsen och att

frivilligarbetet bättrenödvändigt påtisdagenunder organisera ettatt
och deStadshusetledningsgruppenLänsstyrelsen isätt. uppmanar

den härhandkommunernade andraansvariga i att ta resursen.om
har undervid detframhållerSocialdirektören möte som gruppen

civilförsvarsföre-Rödafrivilliga fråneftermiddagen Korset,att
social-det nätverksamfundflera kyrkligaoch ingår iningarna som

kommerSocialdistriktenhar förberett.katastrofgrupperdistriktens
frivilligadärflera kvarterområden elleravdela ett grupper avatt --

dem dende äldre ochkontakt med serviceuppgiftfår i att ta somge
behöver.de

sjukhusUtrymning av

förmiddagfår under tisdagsjukhusoch HuddingeSödersjukhuset
fung-vattentäkter.arbete Systemenefter sinaintensivt i gångett egna

medel-mängder %5små mestvatten avsomerar men ger -
dåligt.ledningarnadygn. Trycket Vattnetförbrukningen i är tarper

ställen sjukhusen.fram till allastund slut och kommer iefter inteen
bli bättre. patienterkommer MångasituationenInget säger attatt

hittills flyttatSjukhusen harför vad de klarar.sig gränsennärmar ut
andraområdet tillfrån det drabbadetotalt 800 patienternära an-
NorrtäljeSödertälje ochframför allt Danderyds,länet,läggningar i

Stockholmsförslår emellertidförflyttningarnahär inte.sjukhus. De
ochtill grannlandstingeneftermiddagenunderlandstingläns går ut

hos dessa.antal Gensvaretplacerabegär patienter ärävenettatt
Uppsala,får disponera Västerås,landstingetplatser idåligt. De som

behovet.långtoch Nyköping påEskilstuna inte när motsvarar
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därför tillriktar landstinget också andra sjuk-begäranSamma nu
vårdshuvudmän.

planera de for-Landstinget börjar samtidigt att transporter som
placeras hos de andra landstingen.ska kunnadras för patienternaatt

Stockholms närhet har fo-befälhava-militära förbanden iDe genom
30-tal fordon med bårar för-personal och tilllovat ställa ettattren

vidare fått beskedfogande. Fo-befälhavaren har Svea träng-attom
betydligtdisponerar kanbataljon Linköping,i större resurser,som

sjuktransportfordonPersonal och kan platsmedverka. ivara
förbandkvällen. Sjukhusen vill militäraStockholm under ävenatt

lämpliga för sjuktransporter.helikoptrarska delta med de ärsom
till andra sjukhus.flesta flyttas underDe övernatten

med bränderProblem

och storköken Stockholm och söder-i iRestaurangerna runt om
tillräckligt med de flestahar hämtakommunerna svårt Förvatten.att

fortsätta. redan detdet idéingen De inte gjort stängerär att som
Avläsningar från måndagensunder tisdagen. provtagningar på vatt-

flera fall kan otjänligt.ledningsnätet visar ii att vattnetnet vara
alla koka detStadsveterinären gångän att vatten somuppmanar en

får fleraanvändas till dryck och matlagning.ska Han veta att
fortsätter tillverkningen och förelägger demlivsmedelsindustrier med

Personalen vid företagen de klarar hygienenupphöra. attatt anser
besluten.glada besluten. överklagaroch åt Någrainte ägarnaär av

det nödvändigt skicka personalStadsveterinären att utanser som
verksamheten ochkontrollerar vid industrier restauranger.

flesta skolorna kan under tisdagen elever. Pro-De även ta emot
för där handblem de klasser lärarnauppstår måste min-ta om egna
eller anhöriga skolbespisning förekom-deråriga barn äldre. Någon

inte.mer
Under eftermiddagen flera bränder staden. Brand-detuppstår i

flera falloch räddningstjänsten har tankbilar och drari isinavatten
problemslang från vid vattendragen. Egentligaegna pumpar upp-

Åsögatan.bara vid brand kvarter Byggnadernastår påistor etten
har bryggeri till möbelvaruhus,gång gjortsvarit senare omen men

för småindustrier. Sprinkleranlägg-lager och lokaler olika slag av
fort.Elden spridermöbelvaruhuset får signingen i inget Detvatten.

brandplatsen.finns krigsbranddamm med frånm3400 350 meteren
utryckningsstyrkorna mindre Brandenpå timme.Den tömmer än en

fortfarande släckt. blir nödvändigt dra slang fråninte Detär attnu
och höjdskillnad.Saltsjön. drygt dit mycketDet 800är stormeter en

Flera kommuner staden hjälper till med tankbilar.sina Detnorr om
blirdygn släcka branden. materiella skadorna myckettvå Detar att

betydande, beroende det hela tiden Tvåpå är ont vatten.att om
brandmän får brännskador.
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Militära förband hjälper till

Lidingö och Nacka kommuner helt avskurna från Vattenförsörj-är
ledningsnätet. finnsningen båda kommunernai Det flerai pri-stora

Ägarnavattentäkter. befarar överföring till detvata att vattenen av
kommunala skulle leda till avbräck deras verksamhetnätet iett egen
och släppa till de volymer de förfogar Lidingövägrar över.att som
och Nacka skaffatvingas behållare från andra ställeniatt vatten
utanför det drabbade området. har det löpandeDet genom sam-
rådet Länsstyrelsens framkommiti dessa bådaregi kommuneratt
haft det särskilt tankbilar.svårt Länsstyrelseni ordnar detiatt tag
läget hjälp från militära förband. fo-befälhavarensGenom medver-
kan och fr.o.m.åtar tisdag kvällsig I 1 Lu 3 för delatt svara en av
försörjningen med de båda kommunerna.ireservvatten

Regeringen

Finansborgarrådet träffar under tisdagen företrädare fören reger-
Stockholms ställning huvudstadingen. situationengör extrasom

känslig. Utländska massmedier tidningar, radio och skildrarTV- -
livfullt Stadensituationen på på lydersätt. vattnetett utan vatten, en

tidningsrubrikerna svensk det frågai Attöversättning. ärav om sa-
botage omständighet särskilt de utländskaintresserarär en som me-
dierna.

kommer veckor värd förSverige två interna-att storom vara en
konferenstionell den kunnai UD:s genomförasregi. Kommer att

framgår också utländska ambassadernaDet vill haatt snarast
tank till fastigheter. saki det medsina Samma vissaäreget vatten

statliga myndigheter har arbetsuppgifter viktiga frånärsom som
säkerhetssynpunkt. Finansborgarrådet bedömer det knappast vidatt
den tiden kommer finnas hinder för konferensen.några delEnatt
åtgärder kan behöva vidtas den börjar. Finansborgarrådetinnan är
beredd medverka till det sker. sak detSamma medäratt att vattnet

ambassaderna vill ha.som
Informationscentralen Stadshuset har haft mycketi helagöraatt

dagen och ledningsgruppen fortsättningenbeslutar den skaiatt vara
underöppen även natten.

Onsdag fjärde dygnet3.3.4
-

första har kopplatsDen Norsborg underin i Dennatten.pumpen
emellertid så vattenmängder det knappastsmå märksattger annat

de allra lägsta punkterna ledningsnätet.påän i Det påvatten som en
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del håll sannolikt förorenat.kranarna Stockholmgår äratt ur
massmedierna det kokas detmåsteVatten attupprepar genom om

matlagning.ska användas till dryck eller

Samhället fungerar inte

fortsätter dygnet både Norsborg ochReparationsarbetena i Lovö.runt
Tankbilarna kör hela tiden till hämtningsställena,ut vatten som nu

Ävenfler tidigare. onsdagen blir mycket besvärligt dygn.är än ett
fungera. flestaSamhället hari avseenden slutat arbets-många Deatt

Ävenstängda. hotellen och har all-platserna iär restaurangerna
verksamhet. Sjukhusen baramänhet upphört med sin tar emot pa-

med livshotande skador eller sjukdomar. Butikertienter intesom
och kan hålla det. butikernabehöver Sortimenten iöppet görvatten

håll det drycker.emellertid de vanliga.inte På mångaär är ont om
ochslakthusområdet Enskede det stilla sedan fleraUte på i är tyst

dagar. stycka kött och fläsk, korv eller produ-inteDet går göraatt
livsmedel. alla livsmedelsföretagen harandra Nästan permitte-cera

personal. och Vårby klarar delBryggerierna isin Brommarat en av
med har möjligheterproduktionen diskainteeget vatten attmen

returflaskorna. Verksamheten sparlåga.går på
hästar stallade de avbrottet berörda kom-inomMånga ärsom av
flyttas till gårdar utanför området. hästägare harNågramunerna

emellertid brunnar. Andra hämtar tank från norrkom-ivattenegna
låter djurenoch kvar. också Skansen,Det görstanna sommunerna

mycket både förbehöver stallar och burar ochigöravatten att rent
för tillräckligt dricka.djurenatt attge

förLedningen har funnit harpolisenNorrvatten inteatt samma
under förstamöjligheter de dygnen bevaka vattenanlägg-attsom

norrkommunerna. Kommunalförbundets chef kon-ningarna i tar
fo-staben förtakt med höra militära förband kan föratt om svara

bevakning den det anläggningarnaunder tidåtminstone innan itar
Norsborg Fo-befälhavarenoch reparerade. hanLovö sägerär äratt
beredd under eftermiddagen styrka militära100organisera påatt en
skyddsvakter avlösningar fördelakan mellani Norrvatten sinasom
olika skyddsobjekt.

Ledningsgruppen Stadshuset följer utvecklingen informerarochi
massmedierna svårigheterna Miljöförvaltningen fåruppstår.om som

och område. hygieniska problemeninom sitt Degöraattmer mer
efter hand tiden och vattenbristen grundgår Påväxer som varar. av

det klena flödet blir det avloppsledningarnai inne i mångastopp av
fastigheterna. Toaletterna fortfarande det kruxet. Miljö-är stora
förvaltningens information har inte igenom. Mångaträngt använ-
der vattentoaletter. spolar med de begränsade mängdersina De vat-

de för tillfället har. Enligt miljöförvaltningen kommer detten som
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framhär längre orsaka svåri Andra lägger avföring iatt stora
de kastar Lukten redanplastpåsar mycketi ärsoptunnorna. ettsom

problem de hus där de boende kastat latrinpåsar och latrin- vistort
kartonger sopnedkasten.i

skaffaNya sätt att vatten

krävande del myndigheternas verksam-Vattentransporterna är en av
minska körningarna föreslår Stockholmhet. För på Vattenatt att

krigsbranddammarna ska anspråk. Provtagningari itasvattnet som
skett under det har de flesta fallenhar året visat ivattnetsenaste att

matlagning. Brand- ochtjänligt och kan användas till dryck ochär
emellertid förslaget. härräddningstjänsten Detsigmotsätter vattnet

råder viktig släckningsresursden besvärligai situationär som en -
framför belägna områden. Skolborgarrådetallt högt justi som nu-

för tillfälletfungerar ordförande ledningsgruppeni inteärsom -
förberedd släppa till krigsbranddammarnas änatt vatten annat

brandsläckning.
Södersjukhuset, flera företag,under onsdagenDet visar sig att res-

andra har kopplat frånoch råvattenpumparin Norr-tauranger egna
och Mälaren. orenade flera ställen bak-går påDetström vattnet

Stockholm vill slut denlänges distributionsnätet. påin i Vatten
olovliga tillförseln och frågan ledningsgruppen Stads-här i itar upp

Ledningsgruppen kräver polisen ska med stödhuset. ingripaatt av
för hindra kommer det kommu-va-lagen iatt orenat vatten utatt

nala nätet.
flesta har komma lagad Ledningsgruppensvårt iDe överatt mat.

ochStadshuset staden underlätta försörjningenmåste tarattanser
kontakt med cateringföretagen Arlanda, underpå åtar sig attsom

förpackadedet dygnet leverera middagsportioner00050närmaste
sådant de enkelt kom-kanpå Matenpå sätt sätt värmas.ett att ett

socialdistrikten placeras servicehusen där allavia iatt ut sommer
får hämtabehöver sina portioner.

Finlandsfärjorna personalsäljer rederiets påvatten tappatsom
plastflaskor. Under onsdagen börjar det också dyka ambule-upp
rande vattenförsäljare del säljer direkt från lastbils-på Enute stan.
flak. allmänhetenStadsveterinären koka detåter att vat-uppmanar

ska användas till dryck eller matlagning. Det visar sigten att ettsom
hotell haft hela tiden använder fråni City sinöppetstort vattensom

simbassäng för driva verksamheten.att

fördelaSvårt att vattnet

distri-onsdag kväll. Vattenmängden ökarTvå istartasnya pumpar
butionsnätet och kommer finnasdet så småningom i mångaatt vatten



Fjärde-femte dygnet 49

villaområden och bottenvåningen lågt liggande flerbostadshus.i på
söder Stockholm får emellertid mycketKommunerna såinteom av

de berättigade till. Stockholmsig De miss-sägervattnet attsom anser
dem och vill Länsstyrelsen ska Länsstyrelsen haringripa.attgynnar

redan aktualiserat frågan vid onsdagens överläggning företrä-med
fördare kommunerna, landstinget och de statliga myndigheterna.

det för fördelningen mellan olikaFinns några principer vattnetav
slag frågar Landshövdingenanvändare, medmånga.sigav upprepar
eftertryck sjukhusen och söderkommunernamåste prioriterasatt att
ska tillgodoses utsträckning andra delar distributions-i somsamma av
området. Stockholms stad de tekniska förhållandena ärattmenar
avgörande för hur försörjningen kan Stock-Detta någotärstyras. som
holm hand. Diskussionen slutar oenighet.Vatten iavgör egen

kommer kranarna utsträckning otjänligt.iDet ärvatten storsom ur
ochProblemen servicehus sjukhem undersig i vatten-tornar upp

Åtskil-fjärde dygn. där faravbrottets dem bor illa.Många av som
finnsliga förstår det Personalens arbeteinte inte något äratt vatten.

vanliga fall. blir det besvärligare. har kommiti Nu Detännutungt
till punkt det nödvändigt flytta betydligt fler boende tillnär är atten
anläggningar utanför länet. påbörjasStora utrymningaräven trots

Ävenledningarna kommer öka. socialtjänsten vill haiatt vattnet att
hjälp. Länsstyrelsen kontakter med andra kommuner detitar nya

länsstyrelserna fo-befälhavaren.länet, andra län och medi Detegna
fram både fler platser och ytterligaregår att transportresurser.

Sjuktransportförband från trängbataljon medverkarSvea i samma
utsträckning vid evakueringen sjukhusen dygn tidigare.ettsom av

Torsdag femte dygnet3.3.5 -

vattenmängden hela tiden ledningsnätet ökarTrots stiger i på-att
frestningarna för människorna de drabbade kommunerna.i De ut-

svårigheter Vardagslivet fungerar längre.inteväxer.satta gruppernas
äldre känner ordentligt förvirrade. flesta hållerMånga sig De på att

förlora myndigheternas förmåga klara krisen.påtron att
Stockholm klagar människor tillräckligt soli-Vatten på inte äratt

dariska varandra. förbrukarhar vad deDe änmot vattensom mer
egentligen behöver. klarar det här, StockholmSpara så sägermer

och med de här råden:Vatten, går ut
varmvattenberedaren vila nödvändigt badaLåt sig Det inteärD att

och duscha.

Spola toaletten bara frånAnvänd begagnatgångCl vattenvarannan
disk eller tvätt
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Diska och under rinnande Samlainte intetvätta vattenCl er upp
det använda och häll det toalettenivattnet

bli kläderna lika ofta vanligtLåt Det gårtvättaattC1 attsom an-
vända skjorta flera dagar.t.ex. en

Polisen Stockholm håller under förmiddagen presskonferens.i en
Länspolismästaren beskriver översiktligt vilka svårigheter polisen

den råder och vilka åtgärder lednings-i situationmöter som som
har beslutat Stockningarna trafiken fortfa-organisationen i ärom.

rande allvarligt bekymmer. fordras mycket planering och di-Detett
för oframkomliga.ska blirigering Attinte många män-att gatorna

niskor uppenbarligen irriterade skapar problem hemmen ochi påär
flera offentliga platser. Alltfler ingripanden sker efter hand ti-som
den Antalet butiksstölder har ökat degår. dygnen. dettvå Isenaste
kaos råder håller känslan för lag och ordning försvinna,på attsom

länspolismästaren och alla långt de kan be-såsäger attuppmanar
vaka egendom.sin

Kritik myndigheternamot

radioprogram granskar myndigheternas åtgärder fårI ett sta-som
den och Länsstyrelsen hård kritik för de lyckats framinteatt mer

fallet. företrädare för landstingetvarit En in-änreservvatten som
klagomålen. Finansborgarrådet uttalar Lunchekoti sig istämmer

och framhåller myndigheterna vad de kunnat: hargjort Vi visser-att
planering förligen kunna olika krissituationer harmötaatten men

aldrig räknat med det här allvarliga slaget.situation yttersten av
tänkt inträffa.har detta skulle kunna kan haIngen Vi inteatt en

planering för osannolikt detta. Uttalandetnågonting såärsom som
väcker bestörtning hos massmedierna. kommente-många inom Det

under de följande ledarplatsdagarna och debattsidor flerapå iras
tidningar.

Klagomålen från landstinget kommer också fram vid torsdagens
överläggning Länsstyrelsen. Landstinget får det sammanhangetpå i
mycket kritik från förolika håll bristerna beredskap.i sin Läns-egen
styrelsen meddelar under den efter överklagandemötet övervägeratt

upphäva både stadsveterinärens beslut antalstängaatt att ett
livsmedelsföretag förbudenoch för hotellen fler gäster.att ta emot
Enligt Länsstyrelsen det tveksamt handläggningen riktigvaritär om
formellt Länsstyrelsen ska inhämta ytterligare underlag de bådaisett.
ärendena den fattar beslut. Meddelandet frestar ytterligareinnan på
relationerna mellan Länsstyrelsen och staden.
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Fortsatta Sanitära svårigheter

Toalettproblemen ökar dag för dag. Regional-TV antalvisar i ett
under eftermiddagen det offent-smutsigt på mångaärreportage att

liga platser tunnelbanan.-inte finnsminst i Det livsmedels-gott om
affärer staden dåligti städade och rengjorda. Stadsveterinärenärsom
kommenterar uppgifterna och bl.a. de sådana iakt-säger göratt som
tagelser ska meddela miljöförvaltningen. dementerarHan också en
uppgift framförts slamsugningsbilari TV används förattsom

till hämtningsställena. Ryktet har fått mångatransport vattenav att
låta bli använda vattnet.

Brand- och räddningstjänsten under torsdagen ytterligarestänger
antal lokaler där brandrisken och där det vid snabbtärett stor ett

förlopp kan bli begränsasvårt skadorna.att
Länsstyrelsen fortsätter diskutera med staden hur söder-att om

kommunerna ska kommer detinte någon gång ivattenmer men
fortsatta förloppet kunna påverka vattenleveran-styrningenatt av

Stadens ledning det sak för Stockholm Vat-ärattserna. upprepar en
komma med avtalsparter. Landshövdingensinaöverens in-ten att

formerar läget för dagen det drabbaderegeringen i området ochom
de problem han möjligheterna för dei statliga myndigheternaom ser

förhållandena.påverkaatt

Fredag dygnet3.3.6 sjätte-

Under fredag förmiddag kan ytterligare några vid destartaspumpar
båda vattenverken. börjar tryckDet Fortfarande distribu-i nätet.ge

emellertid bara drygt hälften den normala mängden. Stock-eras av
holm klorerarVatten kraftigt.vattnet

Ledningsgruppen Stadshuseti sammanträder under förmiddagen.
Stockholm företrädareVattens framhåller det kan veckormångaatt ta

helainnan spolats och desinficerats. Enligt miljöförvaltningennätet
det fortfarandemåste information människor ska kokaut attom

politiskEn från begärtPRO träffa lednings-vattnet. veteran attsom
kräver ska förstpensionärerna alla ochattgruppen vatten attav

hyran ska med hänsynjusteras till de uteblivna vattenleveranserna.
detHan stadens skyldighet försörja medinvånarnaanser attvara

Finansborgarrådet försäkrar han ska bevaka pensio-vatten. att
detintressen skanärernas klarasså småningom hur alltnär skaut

regleras ekonomiskt.
Alla tänkbara grundvattentäkter används Stockholm ochinu

söderkommunerna. frånEn Länsstyrelsen vill begränsaexpert utta-
Flera de täkterna kan komma saltvatten.storagen. av attannars ge
kan leda till deDet blir förstörda.så småningom fårHon inteatt

gehör för synpunkter.sina
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lunchtid.Stockholm börjar vidTrafiken från Mångatätnaattut
hos släktingar ochför tillbringa helgenstadenlämnar vänneratt

tillRadio Stockholmrundringningeller fritidshus.i En görsina som
anställda från-ungefär deantal arbetsplatser 40 %visar ärattett av

varande.

sjukdomarRykten smittsammaom

gamlaallaKungsholmenservicehus påFrån nästanrapporteras attett
diarréer. sjukskö-drabbats blodblandadehar Enunder natten avav

vid kolerasjukhus Sudan 1970-terskorna, itjänstgjort ettsom
social-förhållandena där.jämför med inomtalet, Den tjänsteman

missförstår det hela och ryktettjänsten emot rapportentar omsom
kvälls-blixtsnabbt Stadshuset.Kungsholmen spridskolera i Enpå

till servicehuset.det och skickartidning får reda Honpå reporteren
äldrefotografen flera bilder sjukakomma påtillåts in,inte tarmen

ambulansernabår tillmänniskor bärs väntar.ut somsom
smittskyddsorganisationoch landstingetssocialtjänsten i ärInom

extraupplagakommit medpådrag sedan kvällstidningendet fullt ut en
gamlafullt klartKungsholmen. påkolera mångaDetpå är attom

bekräftakanmagsjukdomar,fåttservicehuset ingensvåra attmen
medarbe-medStockholm kontrollerarkolera. Radio sindet justär

förtroendeStadshuset. harinformationscentralenvid Han iitare
ledningsgruppen.uppgift från Förfått tjänsteman närasamma en

medRadio Stockholmredaktionenskull kontrollerarsäkerhets på
läkare där medgersjukhus.infektionskliniken Huddinge Enpå att

fråganKungsholmen.från servicehusetsjuka Pådet kommit påin
isoleringsvävande:kolera handet Det vi inte,är vet mensvararom

därmed ha fått be-StockholmRadio sigpågår.patienterna anserav
också med nyheten.det kolera ochlägg för gårär utatt

bevakningFortsatt

utförtvilka haruppfattningPolisen har angreppetsomomnu en
kunnaflera skavattenverken och räknar med gri-attmot personer

förriskenligt polisendet dygnet. ingenDetinom ärnärmastepas
förekommerbevakningandra anläggningar.attacker En vissmot

Stockholmsområdet.fortfarande olika platseremellertid ipå

Lördag sjunde dygnet3.3.7 -

finns det kranarna.Lördag eftermiddag Mångaigott vattenom
grundhar trycketbada. kvällenoch Sent påpå tvättaattpassar

staden och söderkommuner-sjunkit kraftigt delardetta ii stora avav
na.
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Smittskyddsläkaren har händelserik Vid 8-tiden fårmorgon.en
flyktingförläggning.besked magsjukahan de brutit påatt ut enom

med oklaraKoleralarmet har också lett till många påatt symtom
sjukhusen. All sjukvårdspersonal harmagsjukdomar sökt till intesig

information larmet falskt. säkerhets skullhunnit Föratt varom
kunnat kolera.har personalen det Rapporternaantagit att vara om

misstänkta kolerafall kommerdessa rubriceradepatienter isom --
telefon och fax. Smittskydds-mängder till smittskyddsläkaren på

smittskyddsansvarigaläkaren larmar distriktssköterskorna och de
läkarna primärvården länet.iinom

förmiddagen börjar smittläget klarna. Flera slag kon-Under att av
bl.a. servicehuset. hos de sjuka hartroller har skett Symtomeninom

smittskyddsläkare dementerargranskats mycket Landstingetsnoga.
uppgifterna kolerakl bestämti flera radiokanaler11.00 på Kungs-om

missförstånd, Sannoliktholmen. Ryktena beror rad han.på sägeren
fått shigellos bacillär dysenteri, sjukdomenhar de gamla eller som

kallas. alla kokar händerna ochockså Om sitt tvättar ärvatten, noga
livsmedelshygienen finns det anledning tillmed ingen oro.

fram utbrottet alltUnder eftermiddagen kommer det att attav
kök.döma berott dålig livsmedelshygien servicehusetspå i Persona-

handtvätten efter toalettbesöken.len har sannolikt sköttinte
informationscentral har fulltSocialtjänsten och Stadshusets upp

frågor telefon ochunder lördagen med på iäven att utar-att svara
meddelanden finns till slutbeta information. Tryckta på 20änmer

språk.

veckanAndra3.3.8

Efter vecka har ledningarna blivit förorenade detutan vattenen av
mark-, och avloppsvatten del hållpå inträngtvatten- som en genom
läckor ledningarna. delar spolas och kloreras.måstei Stora nätetav

bara början veckors arbete.Det mångapåär
drift underStockholm räknar med kunna hela iVatten nätetatt ta

vattenledninga-måndagen. starka kylan har emellertid gjortDen att
ansluter fastigheterna till distributionsnätet stäl-på mångarna som

fryst vattentrycket söndag kväll börjar bli normaltlen sönder. När
inträffar det vattenskador. källarna.åtskilliga iVattnet svämmar över
Översvämningar hus grund kranarockså mångauppstår i på attav

fannslämnades det ledningarna.inte iöppna när vatten
från Stockholmframgår informationenDet Vatten att vattenav

efter omfattning, det fortfa-hand kommer finnas vanligi attatt men
rande kan förorenat.vara

distribuerar båda verken medmåndagFrån vattenmorgon nor-
mal kapacitet. Flera företag upphöra med verksam-tvingats sinsom
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framhållerhet de kommer ställa krav frånpå ersättningatt att sta-
den eller Stockholm Vatten.

frystagrund ledningar saknar fastigheter fortfarandePå mångaav
Stockholms Fastighetsägareförening vill ha klarlagt detvatten. om

ankommer Stockholm eller fastighetsägarna ochpå Vatten tinaatt
ledningarna.reparera

Sjukhusen kommer och börjar tillbaka dei gång patienterta som
de tidigare fått skriva och storkök börjar drivaRestaurangerut. att

verksamheti full skala. del arbetsplatser fort-sin Frånvaron på ären
farande hög.

Stockholm och miljöförvaltningen fortsätter omfattandeVatten sin
från olika delar distributionsnätet.provtagning på Dagarnavatten av

Vattendistributionen kvantitativt allt väsentligt tillräcklig.går. iär
emellertid fortfarande otjänligt eller tjänligt med anmärk-Vattnet är

delar del ställen luktar det och smakarningar i Pånätet.stora av en
illa. Flera människor drabbas vattenburna sjukdomar.av

tillsätter undersökningskommission, klar-skaRegeringen en som
hur de olika myndigheterna har hanterat den situationgöra som

ska också föreslå för hur kravenuppstått. Kommissionen principer
både från dem drabbats ekonomisktpå ersättningar vatten-som av

avbrottet och från dem deltagit med för myndigheter-som resurser
hjälpåtgärder ska regleras.nas

April3.3.9

april knappt månader efterI mitten två vatten-angreppet motav -
verken har hela ledningsnätet spolats och klorerats. Provtagningar-

tjänligt. Stockholm minskar efter handvisar åter påäratt vattnet
kloreringen.
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ProblemKapitel olika skedeni av
4 händelseförloppet

för analys problemen4.1 Ett systern av

oumbärligt människorsVatten liv.i verksamheterär Många behöver
för huvud kunna fungera.över tänkaDet svårtärvatten att taget att

sjukhus eller livsmedelsindustrisig ska klara sigatt t.ex. ett en ens en
kortare tid behovenFör många det också krav påärutan vatten. av
god kvalitet. ska tjänligt.Vattnet gäller bl.a. allt detDetvara vatten

brukas till dryck och matlagning. slag industriellaFör någrasom av
kan kraven ännu större.processer vara

Utredningens skildring i påfrestningarnascenariot visar vidatt ett
långvarigt bortfall ledningsnätet blir mycketi Devattenav stora.
flesta människor far illa eller flerapå Problemen för myndig-sätt.ett
heter, företag och enskilda kommer mellan olikavarieraattpersoner
skeden händelseförloppet och mellan olikai delar det drabbadeav
området.

bedöma deDet svårt olika verksamheter förekom-är att om som
verkligheteni skulle kommascenariot i fungera på såattmer ett

tillfredsställande framgår händelseförloppet ellersätt på-som av om
frestningarna blir allvarliga samhälletså kollapsar. Klartnäraatt nog

långvarigt avbrott vattenförsörjningen får verkningarär iatt ett som
flerai avseenden skulle kunna bli betydligt dem utred-värre än som

beskriver.ningen egentligen bara fantasinDet är sätter gränsersom
för omfattningen de svårigheter det slagscenarioettav ut-som av
redningen valt till.upphovger

Utredningen har för överväganden dettasina kapiteli proble-om
bortfall vattenleveranserna leder till delat händel-inettmen som av

seförloppet tidsskeden verksamheteni och verksamheter.i

tidsskeden utredningenDe valt följande:ärsom

1 Sprängningen
händerDet samband medi vattenverken under eftermidda-attsom

blir för sabotage och Stockholm och degör övrigautsattagen att
kommunerna kommer åtskilliga dygn.iatt utan vattenvara
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ledningarnaMinskande i2 vatten
ochförsta kvällenunderFörloppet när tappasnatten reservoarerna

efter hand sjunker.trycket ledningsnätetoch iur

ledningarna3 Inget ivatten
till dessledningarnahelt försvunnitsedan idetTiden vattnettarsom

Utredningenförstakopplat deStockholm inVatten pumparna.nya
omfatta dygn.fas kommerdennabedömer att treatt

Återkommande ledningarnai4 vatten
femte dygnet ochunderbörjarhändelseförloppetskede iDet som

tillledningarnafinnasdet börjar ikaraktäriseras åter vattenattav -
mängder.början i småen

Återställning vattenförsörjningen5 av
normaltfungerarsamhället Det gårigen.detTiden innantarsom

blivit normaltledningsnätettrycketmånad från dettill iattupp en
borta.ledningarnaföroreningarnatill dess i äratt

tidsskedenade olikavidtar undermyndigheternaåtgärderDe som
verksamheter:följandeutredningendelar in i nio

sabotageåtgärder;Skydd motEl
Reparationer;

medFörsörjning reservvatten;
vattenledningsnätet;frånmedFörsörjning vatten

till allmänheten;Information
säkerhet räddningstjänst;Ordning och -

ochSocial verksamhet utrymning;
sjukvård; ochI-Iälso- och

Ledning.Cl

deöversiktföljande sidorna innehållerdeMatrisen på över pro-en
kommerbedömning uppstå inomenligt utredningensblem attsom

olikafunktionerna. deoch defem tidsskedena Texten ide nio ru-
kortfattad.skull relativt nyanseringför överblickens Denärtorna

förslag följeröverväganden ochför utredningens ifordras au-som
framhållaUtredningen villeftermed kommentarer matrisen.snittet

innehålleroch kommentarernabådeslutsatserna ii matrisenatt syn-
skild-framkommitproblem hardel ipunkter intepåäven somen

händelseförloppet.ringen av
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till problemen i matrisen4.2 Kommentarer

sabotageâtgärderSkydd4.2.1 mot

allmänhet geografisktVattenförsörjningssystemen ochsåiär stora
praktiken bevaka dem effek-utspridda det går påi inteså att ettatt

vid bl.a. vattenverk,Tekniska skyddsanordningartivt sätt. reservoarer
manipulera.kan forceras och larmenoch går Depumpstationer att

för driftenanställda allmänhet behövs självamycket i avsom
dem vill skadasannoliktvattenverken kan Övermannas enav som

andra slaggällersådan anläggning. givetvis mångaDetta även av
finns praktikensamhället.verksamheter i inteDeti attresurser av-

för kontinuerligt skydd.dela bevakningspersonal ett
vattenförsörjningen Stockholmmed låtasyfte i scenariot iEtt att

verksamhetenför riskerna medbli sabotage visa påär attattutsatt
konsekven-syfte skildraförhållandevis oskyddad. Ett ärär annat att
Stockholmrelativt långvarigt avbrott.omfattande ochettserna av

tekniskt mycketflesta vattenproducenterhar liksom deVatten ett sett
och distributionssystem.tillförlitligt produktions- San-säkert och

fel ska ödelägga vattenproduktionenför tekniskt inolikheten att ett
heller rimligtliten.skala skerden Det intei scenariot ärsom ärstora

eller försumlighetpersonalen felgreppfrånutgåatt att genom annan
förskador behövskunna åstadkommakommer så stora attatt som

totalavbrott skaförhållandevis långvarigt uppstå.ett
Norsborg ochvattenverken Stockholm två i Lovöi iDe etttre - -

för-den normalakapacitet dubbelthar tillsammans så stor somen
skaverken driftbrukningen dygn. iOm ärett stort settenper av ur

upprätthållas. Problemändå kunnanormal försörjning med vatten
del områden. Medvattentrycket sjunkerkan iuppstå att engenom

vattenförsörjningen kunna upprätthållasavstängda skavattenverktvå
flesta förbrukarna kommer habegränsad allranivå. Depå atten

högt höghusenSannolikt blir emellertid de bor ivatten. som uppe
byggnaderna. Enstaka högthämta längre ned ivattentvungna att

möjligenområden kommer heltbelägna att vatten.utanvara
huvudledningar och distributionsledningarDistributionssystemets

alla konsu-sådan uppbyggnad och kapacitethar såatt gott somen
försörjas vid förska kunna avstängningaräven storamenter repara-

distributionsledninganslutna till deltioner. De är somsom en av en
detkan emellertid dem ordnasska inte Förvatten. pro-repareras

visoriska tappställen.
ska tillgången meddistributionssystemetiReservoarerna trygga

ska ocksåhänsyn till skillnaderna förbrukningen under dygnet.i De
inträffa rutinbetonade avbrottdet skulle i vatten-reserv omvara en

läcka ellerproduktionen grund avstängningpå stort.ex.av en en-
för reparation.storen
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vattenförsörjningsanläggningarMånga vattenverk,t.ex. pump--
och har bristfälliga anordningar förstationer skyddreservoarer -

och skadegörelse. anläggningarnaintrång allmän-De istörre ärmot
het skyddade tekniska anordningar. emellertidDet svårtärgenom

hindra den verkligen vill skada anläggning det.göraatt attsom en
lyckas framgårAngriparna i skild-scenariot i sitt uppsåt. Det inte av

vilka de och hur efter demringen till. Utredningenspaningen gårår
har från beskriva dessa detaljer. analysavstått polisensEnatt av
spaningsverksamhet faller utanför för utredningens uppdragramen
och skulle onödan skildringen.i tynga

naturlig åtgärd förövarna ellerEn länge detinnan gripits så inte-
kan uteslutas de kommer slå till bevaka andraigen äratt att att-
tänkbara mål. det finns uttalatOm hot kan detinte något svårtvara

tillräckligt med för sådan bevakning. Kraven påatt ettresurser en
effektivt skydd ökar tydligare demonstrerargivetvis angriparna

avsikter. kan läge med tydligt hotsina Det mycketi åtett ett
bevakningspersonal.

4.2.2 Reparationer

de olikaReparationerna vattenverken åtskilligai da-i scenariottar
till början tidsödande och besvärligtDet deär röja iattgar. en upp

skadade byggnaderna. Lokalerna länspumpas. kom-måste Vattnet
från de skadade och ledningarna. finns back-Detmer pumparna

ventiler huvudledningarna och detpå riskinte någon iär att vattnet
ledningsnätet och ska tryckas tillbaka deutreservoarerna genom
skadade ledningarna och vidare nödvändigtDet är att tapumparna.
loss all söndersprängd och forsla den. sakutrustning gäl-Sammaut
ler den betongen.trasiga

det tidAtt vattenleveranserna framföri gång berorigentar att
allt ledningarnapå och tillsammansvattenverkeniatt pumparna
med alla dimensionerade,styrinstrumenten konstruerade och till-är
verkade för de anläggningarna.angripna och ledningarPumpar i
den här storleken standardutrustning finnsingen lager hosär isom
tillverkarna. förstaDen kommer frånersättningspumpen en annan

kommun, skulle börja installera den.just destörre Ingensom av
det kommunala bolaget kan kommeripumpar tagsom att mon-

för brukin Norsborg och kommeri Lovö. De såteras permanent
bytassmåningom med den kapacitetutrustning deut mot ny som

skadade vattenverken planerade för.är
Problem blir det slutligen också det finnsinte reparatörerom som

snabbt kan laga de läckor ledningarna sedanpå uppstår vattnetsom
blivit stående och flera ställen fryst sönder.på skadorrören Dessa
kommer drabba de s.k. servisledningarna från distributionsnätetatt
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ocksåtill fastigheterna. kommer sannolikt be-in Deti attute gatan
för återställa golv och efter dehövas reparatörer att annat vatten-

har olika slag byggnader. bor ellerskador uppstått i Desom av som
där kan ha lämnat kranar och platsarbetar inte påöppna är när
kommer tillbaka ledningarna.ivattnet

med4.2.3 Försörjning reseruvatten

nöduatten förekommer också och beteck-begreppetReservvatten
hämtas från den reservvattentäktsak är vatten somsamma somnar

huvudvattentäkten och distribuerasska kunna påersätta van-som
kandet allmänna ledningsnåtet. ocksåligt Detsätt vat-varagenom

fram förbrukare med hjälpkommer till på sätt änannatten ensom
tankarledningsnätet. innebär i påDet att vatten transporterasav -

förbrukarna eller dessa kaneller båt tillbil, i järnvägsvagn att-
eller har vattentäkterledningar till andra producenterlägga ut egna

de kan koppla in.som
reservvattenförsörjningen regel kvan-Problemet småär att som ger

ochnormala behoven. flestaförhållande till de De småititeter stora
eller planlagda områden har sällanförbrukare inom tätorter egna

fallet gälla sjukhus och livsmedelsindustrierdet kantäkter. Om så år -
Användarna kanhar de begränsad kapacitet. inte iså ta an-en-

för normala förbrukning.de mängder de behöverspråk sinsom
sjukhusen Stockholmfinns flera exempel bl.a. två i påDet av --
förfogar anord-förbrukare har täkter någrainte överatt som egna

börja dessa.de omedelbart kanningar gör vattenatt ta upp ursom
avtalenFörbrukarna hindras själva verket medi vatten-genom

vattentäkten inkopplad. skälproducenterna ha den Ett äratt egna
vattenproducenten vill ha leveranserna.på Ettensamrätt annatatt

Vattenkvalitet förstöraskäl vattentäkt med dålig kanär vatt-att en
allmännaledningsnätet den anläggningen.i inomnet

förbrukare får förfram och har utrustningOm reservvattenen -
flödet fördet ledningsnät räcker allmänhetin i sitt så i inteatt -

Tillförseln blirdet ska bli trycknågot ojämn.istörre systemet.att
lita det alltid kommer kra-någotDet går inte på vattenatt att ur

kan dethur producerasOavsett ettreservvattnet vara pro-narna.
det förbrukare och distribuera detblem både till inomatt atten

hans anläggning.
fungerande för ochbehövs välDet organisation transporternaen

användarna antaldistributionen till alla de enskilda med stortett-
fordon och kärl olika slag. finns planering för sådanaDet ingenav

och distribution kanske beroende påtransporter vatten mest attav -
vattenförsörjningen fungerarregel uppstårstörningar. Detutansom
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praktiken sällani längre avbrott,några ställer problemen på sinsom
spets.

Reservvatten ska god kvalitet möjligt helstvara som av-a -
dricksvattenkvalitet och kommer sannolikt de flesta fall fråni en-

producent den har drabbats avbrottet.än utredning-Iannan som av
hämtarscenario Stockholm och de drabbade grannkommune-ens

det allra tankar från kommunalförbundeti Norruatten.mestarna
skulleSjövatten kunna tillgodose del behovet bör inteen av tasmen

distributionsnätet.in i förorenat bl.a.Det så alger detär attav san-
nolikt skulle lång tid bli med de föroreningar ita att stannarav som
ledningarna. Va-lagen och tillämpningsbestämmelser till plan- och
bygglagen det möjligt förbjuda demgör vill in sjövatten iatt tasom
ledningarna för dricksvattnet det. emellertidDetgöra svårtäratt att
kontrollera efterlevnaden sådana bestämmelser.av

finns vidareDet bestämmelse länsstyrelsen kangören attsom
förelägga den har vattentäkt levereraprivat attsom en vatten som
behövs för den allmänna vattenförsörjningen. förekommerDäremot
det regler detinga möjligt för regionaltgör myndig-ansvarigsom en
het fördela leveranserna mellan kommuneratt reservvatten t.ex.av

sådantpå samhällsviktiga behov blirsätt tillgodosedda påett att
bekostnad andra behov.av

4.2.4 medFörsörjning från ledningsnätetvatten

slag problemNya uppkommer skedet deti börjar kommaåternärav
ledningsnätet.i Trycket har borta längevarit det läcktsåvatten att

förorenat frånin den omgivande marken. tid fram-Detvatten tar -
för allt beroende vattenmängderna till början småäratt en -

blivitinnan genomspolatså kvaliteten på så-systemet äratt vattnet
dan det kan drickas kokning.att utan

Om vattenproducenten snabbt vill minska bakteriehalten, detär
nödvändigt öka kloreringen. efterMånga dettaavstår sannoliktatt
från använda till dryck och matlagning. problemEttatt ärvattnet
slutligen det kan praktisktsvårt leveranserna,att rent attvara styra
så sjukhus och servicehus får bekostnadpå andraatt t.ex. vatten av
förbrukare, hushållen. distribuerarDen sek-måstet.ex. vattnetsom

borttionera delar ledningsnätet. Det ventilermångaärstora av som
ska det tid barastängas överblick vilka åtgärderövertar att en-
och personalresurser fordras.som

finnsDet allmänheti planering föringen hur vattentillförseln ska
för resultatet ska Övergripandestyras avvägningatt motsvara en

mellan olika intressen. finns hellerDet inte några avtal eller någon
lagstiftning reglerar sådan styrning.som en
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till allmänhetenInformation4.2.5

för minska verkningarnaåtgärdersamhälletsförAvgörande attom
tidigt skede kandetlyckasvattenavbrottet ska iär att ett ges enav

finnas välocksåallmänheten.till måsteinformation Detriktig ett
och andramyndigheterinformationsutbyte mellanfungerande or-

gan.
skulle blimyndigheternaövertygadUtredningen är tagnaattom

denvattenförsörjningenavbrott imed istörningpå sängen ettenav
den viktigagällerbeskriver. minstDet inteskala scenariotstora som

uppgifterför motstridigainformationsverksamheten. Risken är stor,
utåtrik-densamordningslagsplan förfinnsdet någoninte avenom

alla besked måstesamordning innebärinformationen. intetade En att
emellertidmyndigheter behöver iflestaställe.frånlämnas Deett

härallmänheten. gårandra Detvilka beskedvetastort organ ger
emellertidRiskenbehovet uppstår.byggakanske ärnär attatt upp

effektivinledningsskedet.fungerar det viktiga Enfalldet ii så inte
avskaffatharstadenStockholms delförförsvårassamordning attav

informationsförvaltning.centralainformationsnämnd ochsin
behövermänniskorinledande fasenproblem denAndra i när

och TV-kana-radio-finnsdetinformation mångamycket är att nu
antal människormed gång nåler. går inteDet stortett genomatt en

Även det säkertkanaler.barameddelandensända någrai omatt
vidTV-kanalernasochradio- intressedeligger privatai storaatt

samhällsfunktionerviktigaallvarliga iolyckor eller störningar
skyldigademeddelanden intemyndigheternasvidarebeforda är att
skrivit avtalden harhardessa.sända visat sig närDet staten,att

TV-kanalernaoch TV 4radio-berördatill demed privataägarna
sändamyndigheterolikaförbehovethar förbisettundantagen, att

de avtals-varken hos deförmeddelande. finns övrigt inteviktigt Det -
skyldig-eller hos deTV-företagen övriga någonradio- ochbundna -

företaglandstingsägdakommunala ellerstatliga,för låtahet att
före-privatägdagällersakmyndighetsmeddelanden. Sammamedut

samhälls-viktigföruppgifterverkställer inom entag ramensom
funktion.

avbrottet.verkningarnahand videfterMänniskor vänjer sig av
tidenMeddagliga liv.företeelse derasnormalblivit iharDet en

informationen.utförlighet Ansprå-kravenminskar därigenom på i
avseendenandradäremotinformationen ökar iken på attt.ex.-

de ska läm-utformade elleromsorgsfulltmeddelandena ska attvara
fler språk tidigare.betydligtpå ännas

händelsereller andraolyckorfrån de allvarligaErfarenheterna som
lojaltnyheterbörjanmassmedierna tillinträffathar är att somen

ifråga-ochmyndigheterna intevidarebefordrar de besked gersom
ellerdagarEfter tidåtgärder.myndigheternassätter ett meraen par-
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har informationsverksamheten sannolikt funnit former.sina De-
informationsbehovenprimära tillgodosedda. Massmediernasär repre-

har hunnit iakttagelser och kan bättregörasentanter inled-iatt än
ningsskedet kritiskt granska vad händer myndigheternasi verk-som
samhet. härDen granskningen kan komma påverka människorsatt
tilltro till myndigheterna.

Ett principiellt problem dei skedena händelseförloppetsenare av
många uppleverär situationen normal ochigen längreatt intesom

till desig råd de förekommandei fall börtar göra.som

Ordning4.2.6 och säkerhet räddningstjänst-

verksamhetenInom ordning och säkerhet handlar det snabbtsåattom
möjligt klara vilka har utfört sabotageåtgärderna ochsom ut som

det föreligger några andra hot. Säkerhetspolisen bedriver fortlö-om
pande spaning ska det möjligt förhindragöra brott detsom att av
slag förekommer i kunskaperscenariot. De finns hossom sä-som
kerhetspolisen kan de har skadatgöra anläggningarna rela-att som

tidigttivt blir identifierade och kangripna. emellertidDet också ta
tid och arbetet kräver falli så polisiärastora resurser.

Omständigheterna utredningen skildrargör, det i scenariot,som
trafiksituationen blir besvärlig. mycketDet människoratt är påute

och under fall dagtid.vägar i varje förflyttaDe måste förgator sig
kunna skaffa och för till anhöriga. häratt lederDet tillvatten att se

trafikmönster vanliga fall.i Följden kanän bli stockningarett annat
det för fordonsvårt medgör angelägna kommasom transporter att

fram. Utryckningsfordon vid sådanaär svårigheter, förvana men
tankbilar och andra lastfordon ska komma medt.ex. tillsom vatten

hämtningsställen och enskilda storförbrukare blir det värre.
Svårigheterna fram kan bli problem ocksåatt vatten ett stort

brand-inom och räddningstjänsten. bränderSmå allmänhetgår i att
klara med det finns utryckningstyrkornasi tank-vatten som egna
bilar. brandplatsenOm ligger eller fallnära i varje långt ifråninte ett
vattendrag, detgår där. Stockholm finnsI det ocksåatt ta vatten gott

s.k. krigsbranddammar kan utnyttjas. Problem uppstårom som om
det i scenariot nivåskillnadär och långt mellanävensom storen
brandplatsen och de ställen där brand- och räddningstjänsten tar

Särskilt besvärligt blir det behovetvatten. ärom vattenom stort.av
alla dessaI fall detgår mycketåt och slang eller andra led-pumpar

ningar.
behövsVatten slutligen också till de sprinkleranläggningar som en

del eller innehavareägare byggnader har installerat. syftetOmav
med sprinkleranläggningen rädda människolivär och installatio-att

krav för byggnadenär ska användas detett tänkt,nen att ärsom
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detfalldelbrandskyddsåtgärder. går inteIandradetfordras atten
kanåtgärder.tekniska Detandramedsprinklerskyddetersätta som

nödvändigtbli stängadet scenariotbeskriver iutredningen att av
dessa.delarellerbyggnader av

Socialtjänst4.2.7

lindratillframför alltsyftarverksamheten scenariotisociala attDe
Stockholm liggerhandikappade. Iäldre ellerförsvårigheterna an-

socialtjänsten.förvaltningsärskilduppgifterdessa påförsvaret en -
bostäderborallamed itill börjagällerOmsorgerna egnaatt som -

fåroch alltsåhemtjänstharhandikappadeochäldrebåde de som
fallvanligadem iockså mångasamhälletfrånservice somavmen

sammanlagt 30 000medräknarSocialtjänstensjälva.klarar sig att
beskriverutredningenslagdetsituationi sanno-somavpersoner en

behövaskulle nå-självahand sigskulle kunnalikt inte utanta om
hjälp.form avgon

sjukhemborallaför påmycketblirSvårigheterna ävenstora som
handikappade.äldre ellersammanlagt 00020servicehusoch i ca-

anordningar in-harservicehusen någraellersjukhemmenVarken
snabbt kandestallerade gör reservvatten.emottaattsom

klararintesomatisktochpsykisktäldreDe är utsatt somgruppen
påfrestningar.stora

sjukvårdochHälso-4.2.8 m.m.

behöversjukhusenframhållitredan tidigareharUtredningen att
detbehöververksamheten. Deklarade skamycket vatten avom

framkommitharavbrott.efter Detomgåenderegel också attettsom
harvattenavbrottetdrabbasområdedetsjukhusflera i egnaavsom

anordningarallmänhet ingaborrade brunnar ivattentäkter men-- flerasannoliktskulledessa. Detkunnaför tavattentaatt urupp
täkter-från detill detta Vattnettillgångdagar reservvatten. egnaatt

litenräcka tillförhållanden änalla inteunderkommer att enmerna
räknatgenomsnittligtAndelen överstigerdygnsbehovet.del san-av

sådanalänge ihurockså ovisstnolikt %. Det5inte är reservvattnet
kvalitet.godhållertäkter en

skullesjukvården tvingasochhälso-förtalarMycket ut-attatt
fordrar mångaiutrymninganläggningar. Endelar sinastora avrymma

försjukvårdshuvudmänandratillskickaskanfall patienternaatt
huvudmännen.mellanöverenskommelseförutsättervård. Detta en

regional någraellercentralmyndighetharnärvarande ingenFör --
sjukvårdshuvudmanåläggafredbefogenheter i emottaattatt en

sjukvårdsområde.frånpatienter annatett
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Brist kan ledapå till epidemier. har hittills landetVi i varitvatten
förskonade från omfattande utbrott epidemiska sjukdomar.mer av
Hälso- och sjukvården har det skälet begränsade erfarenheterav av
epidemier den skalai det skulle kunna bli fråga kanDet isom om.
inledningsskedet problem,uppstå den personal förom som svarar
vården de sjuka tidigare har haft sådanainte arbetsuppgifter.av

Reservvattenförsörjningen fordrar omfattande ochprovtagningar
undersökningar kvalitet. sakSamma gäller närvattnetsav vattnet
efter långvarigt avbrott börjarpå komma ledningarna.iett Ettnytt
problem det sammanhangeti kan vattenlaboratorierna inteattvara
får mycketså de behöver för verksamhet.sinvatten som

Ledning4.2.9

Långvariga avbrott vattenförsörjningeni det slag utredningenav som
skildrar i ställerscenariot praktiskt hela samhället införtaget stora
problem. Nästan fungeraringenting helt det ska. Kraven påsom
åtgärder de olika samhållsorganen kommer behöva vidta ärsom att
mycket blir framförDet allt nödvändigt samordna detstora. att som
myndigheter, företag och enskilda Riskengör. mångaär stor attannars

aktörerna fattar motstridiga beslut och hushåll och andraav att
vattenförbrukare får motsägelsefulla besked. Bristen på samordning
kan också leda till den personal och materiel till förfo-ståratt som
gande inte bästautnyttjas möjligapå De avvägningarsätt. av
hjälpåtgärderna utredningen syftar ske lokaltpå måste kom-isom

och denpå regionala lännivån ochinom områdenimunerna som
omfattar flera län.

Kommunala ledningsgrupper kommer enligt utredningens beskriv-
ning bildasi scenariot den lokalapå nivån. Länsstyrelsernaatt strä-

efter slagsnågot utvecklingen denpå regionalaatt tavar grepp om
förhållandenivån. Det myndighetingen har klart uttalad skyl-att en

dighet med samordnandegripa in åtgärder och heller befo-inteatt -
genheter vidta åtgärder andragriper in i normalaatt som organs
arbete det sannoliktgör svårt snabbt i gång samverkanatt en-
mellan olika samhället.i Risken den kommunalaärorgan att
katastrofledningens beslut de inte grundade lagpåär iom ett reg--
lerat kommer ifrågasättas andra samhälletiattansvar av organ-

Ävenoch enskilda. kommunala olikainom verksamhets-av organ
områden, de kommunalainte minst företagen, kan komma hävdaatt
sina intressen den kommunen organiserade ledningen.gentemot av

sakSamma gäller de åtgärder länsstyrelserna behövasigsom anser
vidta läneninom eller andra myndigheter ovanförpå nivåer länen.

central frågaEn hur detär till förfogandestår skavatten som ev
användas bästa möjligapå vilka förbrukaresätt ska priorite-som-
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finnsdetproblemkan närDet attreservvattenettvarasenareras.
totalavbrottefteråterställningsskedetochfördela i när ettvattnet

tillbaka.kommabörjar
ochmyndigheteråtgärderdemed allalyckassamhälletOm som

detpåfrestningomfattande isamband medvidtar såandra i somen
detgradhögberor påvattenavbrottet iskildrade är,scenariot om

och deledningsorganisationeffektivfinns som svararpersoneren
myndig-uppgifter.för dessatränade Enlämpade ochför ledning är

befo-ochtydligthaför ledning måste ävenhet ett ansvarsom svarar
kanLedningkräver. iåtgärdervidta de situationengenheter att som

för andrastyrandebeslutbådeomfattafallet behövadet här ärsom
enskildasbeslut iåtgärder och ingrepp rätt.myndigheters utgörsom

bl.a.vidkommunenåläggerRäddningstjänstlagen 1986:1102 att
ochskred, översvämningartrafikolyckor,explosioner,bränder, ras,
ska-eller begränsahindraförskadligautsläpp ingripaämnen attav

fordrasdetmiljön.ellereller egendom Ommänniskor idor på om-
länsstyrelsenskaräddningstjänst,kommunalfattande iinsatser ta

berörda.de kommunerför räddningstjänsten i äröver somansvaret
ellerÄven räddningstjänstenförkanregeringen utse annanensvara

rädd-Skyldighetdet.länsstyrelse göramyndighet göraän attatt enen
till behovetmed hänsyndetendastföreliggerningsinsats ettavom

förkostnadernavikt, insat-det hotadeingripande,snabbt intressets
ellerpåkallat kommunenomständigheterna i övrigteller är attsen

dehöromständigheterna möj-övrigtTill iför insatsen.staten svarar
ellersjälvhar avvärjaegendomenshotadedenligheter ägare attsom

anlitar,hanskekan någonskadorna.begränsa Det t.ex.somgenom
reparationsföretag.ellerentreprenadföretag ettett

flerablanddelade meningarutredningensråder scenarioiDet
fordrarvattenavbrottetåtgärderdemyndigheter somagerar omsom

grundadRäddningstjänstlagen påellerräddningstjänst inte. ärär
slutbetänkande SOURäddningstjänstkommittén, i sittförslag somav

räddningstjänst-föreslogräddningstjänstEffektiv1983:77 att
vid allvarligavidtas störningaråtgärderskulle omfattabegreppet som

emel-konstateradeDepartementschefensamhällsfunktioner.viktigai
kandet knappast1985862170lertid propositionen prop.i att vara

förska ingri-kommunala räddningsorganendelämpligt att svara
störd ochsamhällsfunktion blirviktigalla de fall dåpanden någoni

el-,avbrottVid ikan uppkomma.för skadoreller riskskador ett
departementschefen deenligtskavärmedistributionenellervatten-

sak,avbrottet upphör.till Ennyttighetför att annanseensom svarar
avbrottet kandepartementschefen propositionen,framhåller i är att

räddningstjänst-kräverleda till det situationeruppstår ettatt som
räddningstjänstensgrundatingripandesådant påingripande. Ett är

skador.begränsahindra ochskyldighetallmänna att
Åtgärder följdhändelsermed enskildasamband äri avensom
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vattenavbrottet kommer således räddningstjänst deatt vara om upp-
fyller räddningstjänstlagens kriterier. skyldighetEn före-ingripaatt
ligger, utredningen har framhållit, det med hänsyn till beho-som om

snabbt ingripande, det hotade vikt, kostnadernaintressetsvet ettav
för ellerinsatsen omständigheterna i påkallatövrigt kommu-är att

eller för Bedömningeninsatsen. räddnings-statennen svarar av om
skyldigtjänsten ska flexibelår ingripa och kunnaatt vara anpassas

till behovet den aktuellai Mycketsituationen. det kommerav som
behöva kommer den bakgrundengöras sannoliktatt mot att vara

räddningstjänst.
Alla åtgärder kommer emellertid kunnainte vidtas inom-att

räddningstjänstens Förutsättningen för det första händel-ärram. att
har inträffat eller det överhängande fara förär den skaattsen att

inträffa. behovEtt åtgärder dei situationer utredningensav som
överväganden kan emellertid redanuppstå detinnan är över-avser
hängande fara. skälEtt talar alla åtgärder skaannat mot attsom
betraktas räddningstjänst störningarna fallär i kom-mångasom att

lamslå praktiskt hela samhället. Långtgående åtgärderattmer taget
kommer fordras inom hälso- och sjukvården och social-att t.ex.

Både landstingettjänsten. och kommunen vidtar åtgärder liggersom
vid sidan det kan hänföras till räddningstjänsten. Departe-om som
mentschefens uttalanden i propositionen förinte något stödger att
de olika behov åtgärder utredningen här syftar skullepåav som
kunna tillgodoses med räddningstjänstlagen. finnsDet hellerinte

stöd förnågot de mellanavvägningar olika verksamheters behovatt
kan behöva ske detnär nyckelpersonalär ellersom ont t.ex.om

viktig materiel skulle räddningstjänst.vara
kommerDet under alla förhållanden i många situationer be-att

dömas oklart vilket de kommunala och statliga räddnings-som ansvar
har det häri sammanhanget. Samma sak kan gälla deorganen cen-

trala förvaltningsmyndigheterna. Oklarheter leder till förseningar eller
åtgärder,gör det rättsliga stödet, vidtas.inteatt Bristen påoavsett

avvägningar mellan behoven olikainom verksamheter och olikainom
kommuner leder till de till förfogandestår deniatt resurser som
aktuella situationen inte det förutnyttjas helapå samhällets behov
effektivaste kan ocksåDet ledasättet. till ambitionerna in-att att
gripa bådevarierar mellan olika kommuner och mellan olika län.

detOm finnsinte myndighet med går överen ett ansvar som
verksamhets- och kommungränser, kommer informationsutbytet mel-
lan olika myndigheter fungera.inte Den myndighetenatt ena vet

vadinte den andra Informationen till allmänhetengör. kommer att
ofullständig och splittrad. Risken för motstridiga uppgiftervara är

minskarDet tilltron till samhällets åtgärder hos människorstor. som
behöver hjälp för klara de påfrestningarna.svåraatt
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effektivare beredskapKapitel En -

5 förslag åtgärdertill

Inledning5.1

Utredningen har valt teckna händelseförloppet hu-i scenariot iatt
vudsak myndigheterna det. hela tiden företrädare förDet ärsersom

olika fattarsamhällets bedömer läget, beslut ochorgan som genom-
för förekommer händelseförloppetåtgärder. Enskilda människor i

frivilliga de vill hjälpa till med lindra konsekvenserna förattsom -
kollektiv verkningarnaandra eller ingår ii mot sam-som reagerar-

långvariga avbrotten vattenförsörjningen.hället de iav
utredningen leder till allvar-avbrott skildrarDet i scenariotsom

liga samhällslivet. ligger sakensi i männis-störningar Det natur att
kor själva vidtar rad åtgärder för minska konsekvenserna föratten

sak gällerdem själva. företagen. rad myndigheter och and-Samma En
Åtgärdernaockså fordrar samordning mel-måste agera.ra organ en

lan det skäletdessa. nödvändigt samarbetet mellan deDet är attav
fungerar väl.olika organen

samordning och samverkan behandlasFrågor i 5.11,avsnittom
emellertid innehåller endast kortfattad förredogörelse utred-som en

överväganden. utförligare diskussion och redovisningningens En en
förslagen till åtgärder frågor ledning finns utred-iiav som avser

huvudbetänkande säkrare samhälle.ningens SOU 1995:19 Ett Detta
gäller också del de utredningen behandlar deiämnenen av som

följande för förslagUtgångspunkten samtligaavsnitten.närmast är
diskussionden problemen utredningen har redovisat detiom som

föregående kapitlet.

Skydd sabotageåtgärder5.2 mot

kan sabotage slå anläggningar viktigaEn angripare ärutgenom som
för försörjningen flestamed kommuner harDe mångavatten. vatten-
anläggningar, de flesta fallen kräver bemanningi inte någonsom
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möjligt vidpersonal. finns detmed inteDet gör attresurser som
anläggningar hålla personal enbart för bevak-dessa obemannade

skydd kananordningar olika slagTekniska visstning. ettger menav
vill skada anläggning.forceras eller manipuleras denav som en

distribution mycket viktig funk-Produktion och ärvatten enav
slag kan bli följden sabo-samhället. detStörningartion i av som av

för människor. Utredningenfår konsekvenser mångastoratage an-
för försörjningenhar betydelseanläggningar störreatt avser som

effektiva tekniskautrustade medförbrukare bör varagrupper av
vattenområdetinhägnader, lås och larm.skyddsanordningar Inom-

anläggningarlämpligtkan det enligt utredningens mening attvara
hardygnproducerar m3 genomsnitt10 000 iminst vatten persom

vattenförsörjningen försådana skyddsanordningar. Det motsvarar
utred-Med anläggningarmed 000 invånare.25 000-30tätorter menar

vattenverk,sammanhangetdet här råvattenintag,ningen i reservoarer
ÖCB, ochLivsmedelsverket och Svenskaoch Vatten-pumpstationer.

frågor.Avloppsverksföreningen tillsammans dessahar Detövervägt
tillgodo-överväganden de flesta behovenframgår deras ärattav

hel del fortfarandesedda återstår göra.attattmen en
vattenförsörjnings-finns sabotagedet hotsituationerI när motom

flesta fallen också bevakning medanläggningar fordras det dei per-
för skydd behövsuppgifter detsonal. polisensEn är att somav svara

delta med personal.Bevakningsföretagen kan ocksåsådant läge.i ett
anläggningar, kanoch drabbarhotet drar tiden mångaOm ut

detbevakningsföretagen emellertidpolisen ochbåde svårt att ge
uthålliga skydd krävs.som

för samhällsuiktiga anläggningarlagen skyddEnligt 1990:21 7 om
be-får militär personal användas förden s.k. skyddslagenm.m.

objekt enligt skyddslagenskyddsobjekt. Sådana kanvakning varaav
olika slag och anläggningarmilitära anläggningar eller områden av

för bl.a. energiförsörj-används eller avseddaeller områden ärsom
Vattenförsörjning, och telekommunikationer ochradio-ning, trans-

för verk-Byggnader, anläggningar och områden viktigaärporter. som
försvaret blir skyddsobjekt länsstyrel-samheten det civilainom om

byggnader, och områden hu-beslutar det. anläggningarFör somsen
devudsakligen används för militära ändamål fattas besluten attom

ska skyddsobjekt Försvarsmakten.avvara
funnit detUtredningen har arbetet medi några scenariona attav

huruvidaförband tveksamhetvid del militära råder viss omen en
förfogande för bevak-militära förband fred får ställa personal tilli

finns emellertid föreskriftercivila skyddsobjekt. ining Det ingaav
hellerskyddslagen hindrar sådan bevakning. harFrågan intesom en

denförarbetena till ellerberörts skyddslagen 198990:54 ii prop.
samhälls-förordningen skydd förtill lagen hörande 1990:1334 om

uiktiga anläggningar vägledning vidare bestäm-Någon integerm.m.
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melserna förordningeni 1986:1111 militär medverkan civiliom
verksamhet.

grundläggandeDe föreskrifterna de uppgifter Försvar-om som
smakten har finns förordningeni 1994:642 med instruktion för
Försvarsmakten. framgår redanDet inledningeni Försvarsmak-att

försvaraska Sverige väpnade Försvarsmaktenten skamot angrepp.
ha sådan krigsduglighet och beredskap den verkar avhållandeen att

sådana Försvarsmakten ska fred hävdai Sverigesmot terri-angrepp.
toriella integritet krigsförbandorganisera och förberedasamt
förbandens användning för landets försvar. Försvarsmakten ska också
kunna ställa utlandsstyrka till förfogande för fredsbevarande verk-en
samhet utomlands och kunna delta utbildning föri fredsbevarande
verksamhet.

kanDet medinte stöd instruktionen hävdas bevakningav att en
civila skyddsobjekt viktiga samhällsfunktioner frednär riske-iav -

bli för allvarliga störningar uppgift föratt utsatta är För-rar en-
svarsmakten. Bevakningen kan det den föranleddärvara om ettav
säkerhetspolitiskt hot. andraI kansituationer Försvarsmaktens med-
verkan bli fråga vad lämpligt med hänsyn tillär samhäl-en om som
lets intresse påfrestningaravvärja människoratt storaav som an-

kommer drabbas Utbildningsnivån hos den militäraattnars av. per-
sonal för tillfället till förfogandestår omständighetärsom en av
praktisk karaktär kan påverka bedömningen.som

Försvarsmaktens kan tillgång framför allt lägeniresurser vara en
polisen grundnär på situationen råder har möjligheterinteav som

bevaka civila skyddsobjekt. Enligt utredningens bör detatt mening
tydligt klarlagt det principiellt finnsinte hindernågravara att sett

för sådan användning den militära personalen. författnings-Enen av
bestämmelse skulle undanröja den tvekan kan förekomma.som

Utredningen föreslår beslutarregeringen bestämmelseatt om en
klargör det finns möjligheter fredi använda militärattsom att per-

sonal för skydda civila anläggningaräven och områden. kanatt Det
ske förordningen militär medverkan civilt.ex. i verk-attgenom om
samhet kompletteras med bestämmelse Försvars-en attsom anger
makten i situationer det föreligger omfattandenär hotett mot an-
läggningar har betydelse för verksamheten viktigainom civilasom
samhällsfunktioner får ställa personal till förfogande för bevakning

dessa anläggningar.av
bevakningEn civila skyddsobjekt enligt utredningens förslagav

innebär den militära personalen polisiära befogenheter.utövaratt
Sådana befogenheter har den militära personalen redan vid be-nu
vakning militära skyddsobjekt fred.i Principiellt skulleav sett en
militär medverkan bevakningeni civila skyddsobjekt det skä-av av
let inte någonting nytt.vara

diskussionI möjligheterna anlita militär personal fören om att
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civila anlägg-vilkaskäldet också finnaskanbevakning övervägaatt
och elförsörjningsan-skyddsobjekt.ska Vatten-ningar varasom

skydd.ska kunnaobjekt Deskyddslagenenligtläggningar är som
sådanagrundar valetpraktikenlänsstyrelserna iprinciper avsom

bliranläggningaralla sådanaemellertidresulterar iobjekt intepå att
frågordessabehandlingenden fortsattakanskyddsobjekt. iDet av
tilläm-myndigheternadeangeläget principervisa sig överatt somse

tekniskadeanläggningaralla viktigare inomså åtminstoneattpar
kommerochel,försörjningsystemen värme att varavatten, gas --

krig.både fred ochskyddsobjekt i
ocksåfordras bör ingåpersonal kanmedbevakningdenFör som

sammanhangetdetkanförberedelser. ienklare slag Detdel aven
åläggasska kunnaproducenternaskälfinnas överväga attatt om

ochför bevakningenbehövspersonalmycketbåde hurbedöma som
samrådbör skeanvändas. Bedömningarna ipersonal skadennahur
kommakanbevakningsföretagdepolismyndighet ochdenmed som

ska kunnapersonalmilitärskyddsverksamheten. Omdelta i an-att
för-militäramedsamråd skebörbevakningen,vändas vid ävenett

utbildning.fordras Dennaocksådet vissfårband. visa sigDet enom
hosdriftpersonalenförfallbör såi vatten-gemensamvara

bevakningspersonalen.ochproducenterna

Reparationer5.3

vattenförsörjnings-erfarenheter reparationerfinns ingaDet avav
skadoromfattandevidfordrasskaladenanläggningar i stora som

vattenproducenternaankommeranläggningarna. Det närmastpå
krävas situationskulle kunna ivadsjälva sig in isätta avenatt som

skildrarutredninngen scenariot.slag idet som
uppdragfår iLivsmedelsverketföreslår iUtredningen att sam-att

ochSvenska Av-ochKommunförbundet Vatten-Svenskamedråd
vid deproblemenstudiegenomföraloppsverksföreningen om-aven

uppgif-Tillfrågabliskulle kunnadetfattande reparationer om.som
vattenprodu-hurutredningenshör enligt mening övervägaattten

ochtillgången reservutrustningöverblickska övercenterna en
förcentralt registersådantillgång till utrustning. Ettde skahur en

snabbtmöjligtdetmateriel skulle kunnaslag göravissa att er-av
det härföreslårutredningen iåtgärderdelar.skadade Desätta som

beredskapen krig.för ihar betydelsesammanhanget även
dricksvattenförsöriningSäkrareLivsmedelsverket har i sin rapport

vid dricks-behövsvilkautredningframhållit att somresurseraven
ochreservvattenförsörjningför bl.a.vattenanläggningar reparationer,

beskrivningverketsske regi. Enkommervattenundersökningar iatt
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beredskapsläget för dricksvattenförsörjningen storstadsläneniav
kommer också genomföras verket.att av

med5.4 Försörjning reservvatten

verksamheterOm ska kunna fortgå och människor kvar detistanna
område drabbas långvarigt avbrott vattenförsörji ningen,ettsom av

det finnas form försörjningmåste någon med Ireservvatten.av ut-
redningens vattenverketsscenario skadade och distribu-är pumpar

ledningarna fungerartionen i alltsåinte. Vatten måste transporteras
till förbrukarna och fördelas mellan dessa andrapå sätt än som nor-
malt sker. huvudvattentäktenOm skadad anordningarna förär men

och distribution fungerar,rening räcker det eventuellt koppla inatt
den reservvattentäkt vattenproducent allmänhet har.i Mångasom en
vattenproducenter har planerat för sådan försörjning meden reserv-

och sannolikt de flesta fall förberetti inkopplingävenvatten av re-
servvattentäkten.

Utredningen har beskrivit dei svårigheterscenariot kansom upp-
det nödvändigtstå hämta hos andranär är vattenprodu-att vatten

till det området och distribuera detcenter, transportera vattnet egna
bland förbrukarna. användare harMånga förinte utrustning att
kunna och förvara mängder. förberedelserBättre skullestörreta emot
innebära den här formen reservvattenförsörjning kom igångatt av

tidigare stadiumpå sannolikt skulle bli fallet.änett som annars
Utredningen föreslår kommunerna ska skyldiga över-att attvara

siktligt hur produktion, och distributionöverväga transport av reserv-
ska till. skyldigheten börI klargöraingå det finnsvatten att var

tankar, transportfordon, snabbkopplingsrör och slang kansom an-
vändas, distributionsställena bör ligga och vilken personalvar som
ska utföra arbetet fordras. del den materielEn behövssom av som
finns förråden med föri materiel räddningstjänsten krig dei nuva-
rande civilförsvarsförråden. kan emellertid bli nödvändigtDet att
för och förvaring skaffa antal tankar. Dettatransport vattnet ettav
kan ske samarbete mellani flera kommuner.

översikt tillgångenEn materiel kommerpå sedanöver kom-även
har förtagit krig finnasöver utrustningen i imunerna ansvaret att

Räddningsverkets informationsbank RIB.
frånUtrustning del civilförsvarsförråden södrai Sverigestoren av

användes vid det avbrott den reguljärai vattendistributionen Karls-i
hamn i mitten blev följdenjanuari 1994 tankbilsolyckasom av av en

närheten huvudvattentäkten.i Erfarenheter från reservvattenför-av
skalasörjning finnsi också de hjälpinsatser Rädd-stor genom som

ningsverket under flera har för f.d.år Jugoslavien.isvarat
Utredningen föreslår förbrukare viktiga samhälls-inomstörreatt
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skyl-skalivsmedelsindustrierochsjukhusfunktioner t.ex. vara--
kandehadiga utrustning gör emot vatten trans-taatt somatt som

reservvattentäkter.eller ordnaförvara dettankar ochi egnaporteras
ha anordningarvattentäkter ska givetvisförbrukare harDe egnasom

dessa.omedelbart kan fådegör vattenatt uruppsom
förstödLivsmedelsverketnaturligtdetUtredningen att somanser

reservvattenförsörjningenövervägandenvattenproducenternas om
berördamed andrasamrådocherfarenhetersammanställer i myn-
skälfinnsdetförberedelservilka göra.bedömerdigheter attsom

informationsbankverketsbl.a.Räddningsverket bör överväga om
avsedddenuppgifter utrustningmed särskildakompletterasska om

behovviddisponeraskanverksamheten krigför i stora reserv-avsom
vatten.

problemenredovisningen isamband medharUtredningen i av
för-ochvattenproducentermellandetkapitel pekat störrepå4 att

deanvändningrationellhindrarfinnas avtalkanbrukare avensom
undan-hinderSådana gårförekommer.reservvattentäkter attsom

uppdraravtal åtsjukhusförbrukarenröja t.ex. ett genomom --
fårdistributionenför för ävenden ettvattnet ansvaravsvararsom

för distributionenreservvattentäkten.driften Denför som svararav
vidoch detfungeraranordningarnatillfallska sådanai ettattattse
fram-lösningomgående En äravbrott går vatten.att somannan

medleveranserfåravtalförbrukarengått vatten genomatt genom
ochfallenbådafordras detTekniskttankbilar. i pumparreservoarer
ledningarnafordrasflödetryck och idetåstadkommer somsom

ord-medhur försörjningenanläggningen. Oavsettinom reservvatten
förbrukareoch andrasjukhusangelägetdet störregivetvisär attnas

förfogardemed dethushållar över.vatten som
kande svårigheterskildratharUtredningen scenarioi sitt som

Situatio-region.vid fördelningen inomuppstå reservvattnet enav
användningennödvändigtblirdetutvecklaskan så styraattattnen

harvattenproducenter sinfinns hosdet reservvatten somsomav
ellervid allmännaproduktionenkan gällaintakt.verksamhet Det

fördelningenkanenskilda anläggningar. Styrningenvid större avse
förbrukareenskilda inomoch mellankommunerbåde mellan större

detUtredningensjukhus.samhällsfunktioner,viktiga attt.ex. anser
fördelningenpåverkaför myndighetbefogenheterfinnasbör atten

sådanabl.a.frågor ledningtill iåterkommeroch 5.11i avsnitt om
för utred-redogörelseochdiskussionutförligaresituationer. En en

huvudbetänkandet.finnspunktenden här iförslag påningens
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5.5 Försörjning med ledningsnätetivatten

När så småningom börjar kommavattnet tillbaka ledningsnäteti
kan det utredningensi dröjascenario innan mängdensom svarar

det samlade behovet hos förbrukarna.mot Det lederorgan som sam-hällets alla åtgärder kan i sådan situation behöva prioritera delen enförbrukare. Som beskrivits händelseförloppeti kan det emellertid
tekniskt svårt genomföra styrning vattenleveranserna.attvara en av

kräverDet falli varje omfattande förberedelser. Det till börjanär en
nödvändigt klara vilka ledningar skaatt ut ochöppnasom vara -vilka ska stängda för flödet ska bli det önskade.som vara att Det-
gäller sedan praktiskt utföra den reglering fordras.att Detsom se-kan komma kräva mycket omfattande arbete.nare att ett

Utredningen kommunerna ska ha förteckningattanser överen
vilka förbrukarestörre det särskildai situationer kan nöd-som vara
vändigt leveranserna till och bedömaatt hurstyra detta praktisktatt
ska till.gå

Utredningen föreslår Livsmedelsverket ska uppdragatt i iatt
samråd med bl.a. Socialstyrelsen, företrädare för länsstyrelserna och
Svenska Kommunförbundet ochöverväga allmännai råd redovisa
vilka principer bör gälla för kommunernas prioritering och vilkasom
kostnader den orsakar. börDet det häri sammanhanget också klar-

kommunernagöras behöver särskilda befogenheter förom att geförtur dessa förbrukare.åt kanDet gälla de falli där kommu-t.ex.
uppdragit åt kommunalt eller företagprivatägtnen ett föratt svara

vattenförsörjningen.

Information5.6 till allmänheten

händelseförloppEtt det slag utredningen tecknat iav scenariotsom
kräver mycket omfattande information till allmänheten.en fung-Ett
erande utbyte uppgifter inom och mellan myndigheternaav utgör
grunden braför information till allmänheten. Utformningenen av

sådan information måste frånutgå människornasen behov. skaDen
enkel, och lämnas tidigtså möjligt.vara Människorsann måstesom

hur länge avbrottet beräknasveta pågå och vilka åtgärder de själva
kan vidta för långtså möjligt klara svårigheterna.att Det ocksåärav
viktigt information från olika myndigheteratt samordnadär och
samstämmig, så myndigheterna lämnarinte dubblaatt budskap.

flestaDe myndigheter och andra med uppgifter de olikaorgan av
slag det frågaär utredningensi harsom scenario någon formom avinformationsberedskap. kanDet emellertid finnas skäl för de organ

blir berörda vilkaöverväga särskildasom kravatt på samordning
avbrott i vattenförsörjningenett skullesom innebära. handlarDet
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fackkunskapervilkaklargörabl.a.utredningens meningenligt attom
informa-förskahardenödvändigtdet är svaraatt sompersonersom

tionsarbetet.
fårförsvarpsykologiskt iförStyrelsenföreslårUtredningen att

Socialstyrelsen,Livsmedelsverket,bl.a.samråd meduppdrag iatt
ÖCB, för länssty-företrädareRäddningsverket,Rikspolisstyrelsen,

LandstingsförbundetochKommunförbundetSvenska ut-relserna,
vid långvarigainformationsverksamhetenförrådallmännaarbeta

det härdetviktigt isärskiltvattenförsörjningen. Det äravbrott atti
informations-samverkan iförutformas principersammanhanget en

deviduppgifterharolika slagdemellanverksamheten somorgan av
inträffa.kanslag störningarolika som

kunna in-tillsammansbörandraochmyndigheterFlera organ
för dem.upplysningscentraler ärantal gemensammarätta somett

slagolikamed frågorvändakunna sigandraochhushållskaDit av
inträffat.harmedförsörjningenavbrottomfattande i vattennär ett

dessadetvärde ifallsannolikt mångaskulle i upp-Det omavvara
försäkringsgiva-förföreträdarefannslysningscentraler även t.ex.

avlastardefördelendenocksåharUpplysningscentralerna attrna.
be-verksamheterde ärledningförpersonalden somavsvararsom

rörda.
och de övrigamyndigheternaframgårådenbör orga-Det attav

vidochradio TVkan lämnas imeddelandenförberedaska somnen
radiostatio-lokalavattenförsörjningen. Deavbrott i nya it.ex.ett

skyl-emellertidkanalerdessa ärlyssnare. Ingenhar många avnerna
kommerflestamyndigheter. Defrånmeddelandensändadiga att

utredningens meningenligtdet. Detändå ärsannolikt göra enatt
informationssystemetlikformighet iochsäkerhetskaparfördel- det

reglerasmeddelanden sättsändaskyldigheten sammaattom-
radiokanaler.samtligaför

radiosta-privatägdadetillföreslårUtredningen ägarnaävenatt
verk-meddelandensändaskyldigaskationerna avsersomattvara
åläg-fårsamhällsfunktioner. Det övervägasviktiga ettsamheten i om i

Radioförfallet Sverigesellerlagform ärskeskagande i som nu --
ioch Frågan ärföretagetmellanavtalåtagande i staten.ettgenom

isända skaskyldighetenavtalmed etttasalternativet uppattett om
samband medreglerasska idettaavtal ellergällandetilltillägg om

ska över-avtal årtvå-tre ersättaslöpande inomdessa nyaavatt nu
enskommelser.

skyl-bl.a.reglerarochRadiomellanAvtalet Sveriges staten som
TV-myndigheterfrån ävenmeddelandensändadigheten avseratt

förträffatsslag har ävenöverenskommelsekanalerna. En sammaav
satellitbaseradedeåläggamöjligheterNågraTV 4.sändningarna i att

förelig-meddelandenmyndigheterssvenskasändaTV-kanalerna att
inte.ger
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del viktiga samhällsfunktionerEn tjänsterna inom produ-stor av
kommunala och statliga företag fallnågra-i påävenceras av entre-

prenad privatägda företag. den utformningMed avtalet mel-av som
lan och Radio harSveriges dessa bolag inteäger rättstaten att
meddelanden bolagets radio och TV-kanaler vidarebefordrade.i San-
nolikt skulle radiokanal skyldig sändainte meddelan-är atten som
den från företagsådana emellertid det. de medI situationergöra
mycket påfrestningar utredningens arbete sikte finnspåstora tarsom
det vidare antal kommunala eller statliga myndigheter medett an-

för åtgärder olika slag. Vilket helst dessa kansvar av som av organ
användagivetvis sin sända meddelanden till lämnarätt att attegen

besked från de kommunala, statliga eller privatägda företagen till
allmänheten. finns andra sidan förDet å detinga sker.garantier att

kan det skälet uteslutasDet företaginte bedriver verk-att ettav som
samhet viktig samhällsfunktioninom kan svårt mednåatt uten

budskap.sitt
Utredningen föreslår avtalet mellan och RadioSverigesatt staten

kompletteras statliga och kommunala företagså medävenatt upp-
gifter viktiga samhällsfunktioner ellerinom privatägda företag som-
utför slag entreprenad -fårtjänster på radio ochirätt attsamma av

Ävenlämna meddelandenTV till allmänheten. avtalen med de pri-
vatägda radiokanalerna och med bör utformasTV dessa4 blirså att
skyldiga sända meddelanden från företagen.att

Särskilt viktigt informationmed till allmänheten det vid all-ären
varliga epidemier. Riskerna för påfrestningar det slaget ökar vidav

långvarigt avbrott vattenförsörjningen. god informationi En skaett
bl.a. motverka den ryktesspridning lätt sådanauppstår i situa-som
tioner.

Utredningen föreslår Smittskyddsinstitutet får uppdragi iatt att
samråd med Socialstyrelsen undersöka hur sjukvårdshuvudmännen
har förberett den information behöver lämnas vid allvarliga epi-som
demier och de rekommendationer till förbättringaratt ge som even-
tuellt kan behövas.

underlättarDet myndigheter och andra förvägi -innanom organ
avbrott elförsörjningeni inträffar har informerat hushållett t.ex. -

och andra förbrukare riskerna för och vilka konse-störningarom
kvenser dessa kan få.störningar Producenterna och distributörerna

har utarbetat och spridit information till omkring hälftenav av
elanvändarna landet dessai risker och konsekvensernaom om av

störningar. ochNUTEK CivilförsvarsförbundSveriges har istora
samarbete framställt blad med vilkatips åtgärder enskildaett om
kan vidta försvinner. kan sannoliktströmmen Mer förgörasom att

förväg informera förbrukarna.i sådan informationEn bör fleraavse
slag allvarliga olikastörningar samhällsfunktioner.i börDetav av
informationen framgå människor kan förbereda sigatt t.ex. genom
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ha batteriradioapparater och batterier till dessa för flera dygnsatt
drift. Hushåll och andra förbrukare kan också undvika många pro-

harblem de och enklare baslivsmedel för dygnsvatten ettom par
behov i reserv.

informationsverksamhet slagdet utredningenEn syftar påav som
fordrar starkt och väl förgrenad organsation påett engagemang en
regional och lokal förtalar frivilligorganisa-nivå. Det någonatt av

totalförsvaret helst redan hartionerna inom någon näraettsom-
samarbete med kommunerna ska för planering och verkstäl-svara-
lighet. Utredningen har olika alternativ varandra och kom-vägt mot

till Civilförsvarsförbund, bedrivitredan har olikamit Sverigesatt som
slag informationskampanjer bör utveckla arbete med dessasittav
frågor.

Utredningen föreslår berörda myndigheter kommer överensatt
med Civilförsvarsförbund förbundet klar-Sveriges närmareattom

förvad behöver människor ska kunna öka sinagör göras attsom
kunskaper både förriskerna allvarliga viktigastörningar iom sam-
hällsfunktioner och de åtgärder de själva kan vidta för attom som
skydda Civilförsvarsförbundet bör sedan också uppgif-sig. på sigta

samarbete med andra berörda genomföra de informations-iten att
åtgärder angelägna.visar sigsom

Ordning och säkerhet5.7

långvarigt avbrott vattentillförseln kommer innebära mycketEtt i att
krav polisen. utredningen beskriverpå Som i scenariot ris-ärstora

för trafiken. finnsken stockningar poliseni Det inomt.ex.stor en
ledningsorganisation för s.k. särskilda händelser. polispersonalenHela

det område vattenavbrottet drabbar kommer hårt.i utnyttjasattsom
kommer bli nödvändigt med förstärkningar.Det så småningom att

det administrativt föralänen enkelt personal frånInom är överatt
polisdistrikt till eller hela länet polisdistriktär ettett ett annat om-

från till överföringen ska mellandäremot skeOmorten en annan.-
län blir det komplicerat. för förstärkningarsådanaSystemet gårmer

länspolismästarna kommer ska bestämmapå Vemöverens.ut att
behoven flera län samtidigt Rikspolisstyrelsen fårinär är stora en-

ligt förstinstruktionen gäller behoven kan till-gripa in intenärsom
frivilligagodoses överenskommelser. här ordningen kanDengenom

fördröja överföringen och riskerar skapa problem detatt som senare
lösa.svårtär att

Utredningen föreslår huvudbetänkandet vid alli regeringenatt
varliga viktiga samhällsfunktioner ska kunna uppdrastörningar i åt

myndighet länsstyrelse eller civilbefälhavaret.ex. atten en en- -
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fördela behövs flera län.i kanRegeringen ocksågivetvisresurser som
själv fatta sådana beslut. gällerDetta redan vid olyckor närstoranu

skerinsatsen enligt räddningstjänstlagen. här ordningenDen detgör
möjligt vid händelse fordrar mycketatt en som styraresurser an-
vändningen polisens personal.även av

Räddningstjänst85.

Utredningen har beskrivit problemenscenariot räddningstjänstennär
vid bortfall trycket vattenledningsnäteti har till-svårtett av att
räckligt med för släcka bränder. bränderSmå allmän-går ivatten att
het klara med det finns utryckningstyrkornasiatt vatten som egna
tankbilar. ocksåDet går avståndet till brandplatsen allt-inte ärom-
för och nivåskillnaden heller alltförinte ärstort stor att pumpa-

ledningar fråni andrasjöar, vattendrag eller krigsbrand-vattenupp
dammar.

Om lyckasinsats eller berorinte deni situationen givetvis påen
hur branden och det brinner. Särskiltär besvärligt blir detstor var

behovet alla dessa fallär I detgår mycketåtvattenom stort.av
och slang eller andra ledningar. Svårigheterna förvärraspumpar om

det kyla. underlättarär Det räddningstjänstensträng kom-iom en
förväg hari hur mycket fordrasövervägt för tänk-mun vatten som

bara bränder olika slag kommuneni och hur den vidstora av ett
långvarigt avbrott ska kunna den volym fordras.som

avbrottEtt vattentillförselni kan vidare innebära sprinkler-att
anläggningarna fungerar.inte syftet medOm installationen är att
rädda människoliv och den krav för byggnaden skaär ett att an-
vändas det tänkt, fordras det andra brandskyddsåtgärder.är Isom

del fall detgår inte sprinklerskyddet med andraersätta tek-atten
niska åtgärder. kanDet utredningen beskriver det blii scenariotsom
nödvändigt byggnader eller delar dessa.stängaatt av

utbildningenDet ingår föri räddningstjänstens personal läraatt
hanterasig situationer detäven när harär Mångaont vatten.om

praktiska erfarenheter detta. händerDet då och då sambandiav
med bränder under vid brandenår i SALK:sstora t.ex.senare ten--
nishall Stockholm hösteni 1993 det finnsinte tillräckligt medatt-

ledningsnätet frammei vid brandplatsen. Utredningensvatten över-
sikt huvudbetänkandeti olyckor frånöver år och framåt1950stora
innehåller flera andra exempel. Utredningen räknar med bådeatt
Räddningsverket och räddningstjänsten kommunernai fortlöpande
utvecklar både de förebyggande och de skadebegränsande åtgärderna

räddningstjänstenså förberedd inför sådanaär situationeratt som
utredningen beskriver.
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ochSocialtjänst utrymning5.9

Äldre vidtill dehandikappade höroch utsatta ettmest grupperna
utredningen skildrarvattentillförseln det slag iavbrott i sce-somav

servicehus och desjukhem ellerbor ipånariot. De som nor-som -
hjälp hemtjänstenbostäder eller medsjälvamalt klarar i sinasig av

ochminskarfara mycket illa så småningomkommer när vattnetatt-
för dem borsannolikt underlättahelt. skulle påförsvinner Det som

hadeanläggningardet vid dessa gjortseller servicehussjukhem i om
medför försörjningförberedelser viss reservvatten.en

fortsättakan på nå-barndaghemmenVerksamheten inte äni mer
föräldrar medockså dedrabbarställen. givetviseller Detnågragot

avbrottet.fortsätter underverksamheterarbete inom som
samrådfår uppdragSocialstyrelsenUtredningen föreslår i iattatt

Landstingsförbundet klargöraKommunförbundet ochSvenskamed
vid långvarigasocialtjänstenkanproblemvilka uppstå inomsom

hjälpaframför allt kunnagällervattenförsörjningen.avbrott Deti att
viktigavid allvarligahandikappade störningar iäldre ochde som
angelä-själva. ocksåfår klarasamhällsfunktioner Detsvårt sig äratt

socialtjänstenmellanproblem fördelningeni ansvaretget att avev
verksamhe-denklarasoch sjukvårdenoch hälso- så inteattut, ena

andra.problemen denvältrar överten
dekan ansvarigaFörberedelserna på över reservsyste-ut att ser

vidtarochde kanvilka förbättringartänker igenom görasommen,
deproblemen. Syftet ide anställda bliråtgärder iinsatta ärså attatt

Även det häreffektivtska kunnaakut påsituation sätt.ettageraen
övervägandenaResultatetoch lokalt.regionaltskearbetet måste av

och landstingen.råd till kommunernaallmännabör utges som
viktigaförbrukareföreslår vidare inomUtredningen störreatt

skyl-servicehus skasjukhem ochsamhällsfunktioner t.ex. vara--
de kanhadiga utrustning gör trans-emot vattentaattatt somsom

reservvattentäkter.det eller ordnaoch förvaratankariporteras egna
vattentäkter ska haförbrukare har givetvisDe pumparsom egna

kande omedelbartandra anordningaroch gör vattenatt uppsom
dessa.ur

besvärligafinns detäldre situationer ingenimångaFör annan
fleramyndigheternalokala iorganiserarlösning utrymning. Deän

tillmänniskor inteutrymningarscenariona orterstora somavav
baragällerpåfrestningarna.allvarliga intehar drabbats de Dettaav

ocksåskalabarn.handikappade och iäldre, Utrymning ärstor en av
för räddningstjänstenvidtasåtgärder kan behövade inom ramensom

Arbetet kräverkemikalieolycka.storbrand ellervid svårt.ex. enen
ochomflyttningensamband med själva påbådemycket arbete i

mottagningsorterna.
denför genomförandePolisen har fått utrymningansvaret somav
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räddningstjänsten. innebär polisen den planeringingår i Det göratt
behövs och leder verkställigheten. utrymmandeDe tas emotsom av

de det förekommande fall lämpligt anlita.i Ansva-är attorgan som
grundat överenskommelse den oktober mellanpå 15 1992ärret en

Räddningsverket, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen. Någon mot-
svarighet finns för vid allvarliga viktigainte utrymning störningar i
samhällsfunktioner.

Utredningen föreslår för genomförande utrymningatt ansvaret av
ska framgå författning föroch närvarande fallet,inte, ärav en som

överenskommelse mellan statliga myndigheter.treav en
Utredningens föreslår vidare ska bådeutrymningatt ansvaret avse

vid räddningstjänst och vid allvarliga viktiga samhälls-störningar i
funktioner.

Hälso- och sjukvård5.10

och sjukvården får vidHälso- långvariga avbrott vattentillförselni
mycket omfattande arbetsuppgifter den vid.inte Ettärsom van av-
brott innebär emellertid också väsentlig förutsättning för verk-att en
samheten upphör. samordning behövs mellan den hälso- och sjuk-En
vård uppgift för landstingen den sjukvård hemmeniär samtensom
och sjukhem kommunen har för.på ansvaretsom

Socialstyrelsen har övergripande för planering för-ochett ansvar
hälso- och sjukvård, socialtjänst och miljö- ochsörjning inom

hälsoskydd inför kriser och krig. Till myndighetens uppgifter hör
till ståndockså planering hälso- och sjukvårdens insatseratt en av

fredstida katastrofer framförvid allt livräddande åtgärder i stor-
skala skadeplats eller skadeområde. detalje-i Denute etten mer
rade planeringen hälso- och sjukvården både verksamhe-inom av-

krig eller krigsfara katastrofinsatser fred skeri och emeller-iten av -
tid hos huvudmännen Socialstyrelsen harsjälva. utarbetat under-ett

förlag planeringen inriktning verksamheten. be-Förensom ger av
redskapen krig det Socialstyrelsen förinnebär ochi att vart ett av
civilområdena beräknar operationskapacitetden och det antal vård-
platser finnasbör den civila hälso- och sjukvårdens krigsorga-isom

Civilbefälhavarnas uppgift med sjukvårdshuvud-nisation. är att
komma mellanuppdelningar dessa.männen överens om

ökad beredskap för hälso- och sjukvårdens del handlar fram-En
för allt sjukhusen förbereda förska kunna skaffasigatt attom reserv-

Utredningen redovisathar förslag tilli avsnitt 5.4 sina åtgär-vatten.
der dessa frågor.i

Även sjukhus kan behöva flytta till andra sjukhuspatienter utan-
för det vattenavbrottet drabbade området. sjukhusAtt utrymmaav
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tidsödande. sker bara detkomplicerat och i situationerDet närär
åtgärder till. Förberedelser förfinns andranågrainte att ta ut-en

allmänhet skett den planering verksamhetenhar i irymning av som
skyldiga dessasjukvårdshuvudmännen Det givetär göra. äratt att

fredstidatill vid händelserförberedelser kommer ävennyttaatt vara
sjukhus.fordrar utrymningsom av

sjukhus förutsätter dettill andrapatienterEn utrymning attav
dessa. kom-finns sjukvårdshuvudman Dettatar emotsomen annan

frivillig finnsflesta fallen skesannolikt de på Deti väg.att an-mer
alltid hitta sjukhusledning det går iatt ett ett annatatt anta att .

kan hand.sjukvårdsområde där de utrymmande patienterna tas om
omfattande långvarigaSvårigheter kan vid särskilt ochuppstå av-

kan allvarliga problem ska und-brott vattenförsörjningen.i Det om
statligslags regleringvikas nödvändigt med någon som ger envara

fördela mellan olika sjukvårdshuvud-myndighet patienterrätt att
sjukvårdsområden.ochmän

får uppdrag samrådföreslår SocialstyrelsenUtredningen i iattatt
Kommunförbundet klargöra vilkaLandstingsförbundet ochmed

hälso- och sjukvården vid långvarigaproblem kan uppstå inomsom
samråd medvattenförsörjningen. Socialstyrelsen bör ocksåavbrott ii

Kommunförbundet bedöma både vilkaLandstingsförbundet och
och vilka åtgärder detförväg kan behöva vidtasåtgärder i somsom

samord-genomföra har inträffat.angeläget avbrottet Ennärär att
landstingen bedri-mellan den hälso- och sjukvårdbör skening som

för och desjukvård kommunernaoch den numera svararver som
socialtjänsten. Resultatetäldreomsorger del övervä-är avsom en av

råd tillallmännaganden bör det här fallet kunnaiäven utges som
sjukvårdshuvudmännen och till kommunerna.

Ledning5.11

avgörande förväl fungerande lokal ledningsorganisationEn är om
åtgärder fordras vid allvarligasamhället ska kunna vidta de som

bl.a. vid långvariga avbrottviktiga samhällsfunktionerstörningar i -
demedvattenförsörjningen. ledningsorganisation itui En tarsom

delverksamhetfinnasspeciella problem inom varjeuppstår måstesom
och hossocialtjänsten, räddningstjänsten, polisen vatten-t.ex.-

själva. flesta lokala eller regionalaproducenterna De organ som sva-
samhällsfunktioner sannoliktför verksamhet viktiga harinomrar

form beredskapsorganisation myndigheten kannågon som mo-av
utredningenbilisera vid extraordinära händelser den typ somav

beskriver i scenariot.
Lika viktigt finns myndighet har befogenheterdetär att en som
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de mellan olika verksamhetsområdengöra avvägningar kom-att som
behövas händelse drabbar med breddnär såatt ärmer en stor som

fallet vid avbrott Vattenförsörjningen.i kan skeDet med ledningett
de mål bör gälla för olika verksamheter. utredningenSomav som

tidigare framhållit kan det angelägetvisa sig kunnat.ex. att styra
leveranserna det finns och samordna socialtjänstenvatten attav som
och hälso- och sjukvården. skildrarScenariona emellertid den tve-
kan kan finnas vilket och vilka befogenheter ledasom om ansvar att

de olika myndigheterna har. Tvekan leder regel till förse-som som
ellerningar åtgärder huvud blirinte genomförda.över Kon-att taget

sekvenserna kan båda fallen bli förödande.i
särskiltDet angeläget känsligtär inledningskedei tillatt ett attse

verksamheten kommer i gång. Principen måste alla lokaltattvara
eller regionalt samordningsorganansvariga områdei drab-ett som
bas ska ha och befogenheter. förutsätt-Detta ärsamma ansvar en

för dening ska kunna på vilket i sinsätt,att ett ensartatagera tur
kan nödvändigt för de ska med den kraftingripa ford-attvara som

sådan likformighetEn det lättare beslutagör åtgärderras. att om
ska omfatta områden flera kommuner eller flerastörre län.som -

fordrasDet för ledning samhällets åtgärder börsystem som av
detsamma vilket slag allvarliga viktigastörningar ioavsettvara av

samhällsfunktioner det fråga likaDet angelägetär ärsom om. att
för ledningprinciperna dessa åtgärder mycketså möjligt över-av som
med det gäller enligtensstämmer räddningstjänstlageninsatsersom

alltså olyckorvid samhället har skyldighetnär ingripa.atten-
Utredningens illustrerarsju scenaråon antal händelseförloppett
mycket olika slag. Utredningen belyser bl.a. vilka krav på åtgär-av

der finnsdet anledning ställa framför allt vilken ledningattsom -
fordras. ledningsfrågorDessa bör enligt utredningens meningsom

sammanhangi förövervägas de olika verksamhetsområdenett t.ex.
behandlar.scenariona sker utredningensDetta i huvudbetän-som

kande, innehåller redogörelse för utredningens samladesom en syn
vilket och vilka befogenheter myndigheter eller andraansvar- or-

kommunen,i läneti och central börpå ha.nivågan

Vattenförsörjningen5.12 krigi

Vattenförsörjningen krigi mycket samhällsfunktion.är Enutsatten
kanangripare sabotage ochmot t.ex.genom reservoarer, pumpar

ledningar eller förorena åstadkomma skada.att vattnetgenom stor
Effekterna blir desamma det elavbrott och det saknas bränsleärom

Äventill reservkraftverken. direkta krigshandlingar bomban-t.ex.-fall lätt Vattenförsörjningenöver tätorter sätter spel. Enbart hotetur-
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be-förorenat situationenkanledningarna görivattnetatt varaom
lika ef-kanRyktesspridningmänniskor.svärlig för många ettvara

avbrottlångvarigtsabotageåtgärder. iEttdirektamedelfektivt som
för-ochsamhälletverksamheterradpåverkar ivattentillförseln en

för människorförutsättningarnaolika görapå sätt mot-sämrar att
överleva.stånd eller att

vattenanlägg-sabotageförsvårasyftekanMycket igöras motatt
be-och alltemellertid går inteLedningsnätetningarna. är attstort

åtgärder.själva vidtakrigsfara DeellerkrigMänniskorvaka. imåste
lagra dethämta ochförolika slaganvända kärlkan vattenattav IKunskapernaledningarna.distribueras ipå sätt än omannatsom

spridalivsmedelduga gårbehandlas förskahur attattvattnet som
förmedlar.massmediernainformation somgenom

avbrottför deförberetthar sigvattenproducenternaMånga av
kemi-med reservdelar,lagerhållakrigkan uppstå i attgenomsom

och distri-kunna produceraförochför utrustningkalier rening att
kanreservvattentäkterallmänhetfinns ibuera Det somreservvatten.
harsjukhusendelhuvudvattentäkten slås Enkopplas in ut. avom

behoven.nödvändigaför deräckervattentäkter mestsomegna
och deltagit övningarutbildning ifåttpersonal harVattenverkens
under störningar.distribuera svåraochför kunna ävenatt procucera

kva-övervakarlaboratoriervid deberedskapfinns ävenDet somen
liteten på vattnet.

distributörernaochproducenternaförberedelserDe vat-avsom
beredskapendelviktigfredför istörningar ärgör mötaatt avten en

krig.åtgärdernaför iäven
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