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Till Statsrådet och chefen för

Försvarsdepartementet

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

utreda påfrestningar och risker det fredstida samhälleti och vissaatt
frågor totalförsvaretsinom civila del.

Med stöd bemyndigandet förordnade chefen för Försvarsde-av
den februari12 ledamöter1993 landshövdingenpartementet som

ÅkeKrönmark, ordförande,Eric riksdagsledamöternaäven Carnerö,
Henriksson, RobertBirgit och GötheJousma f.d. riksdags-Knutson,

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

Thorén, Wegestål ochRune Karin Vestlund.Iréne
Till sakkunniga den februariutsågs 12 departementsrådet1993

departementsrådetSuzanne Frigren, HafströmMarie och kanslirå-
Åkedet Sundin den april13 departementssekreteraren1993samt

Lindgren. entledigadesKarin Frigren den februari1 sak-1994. Som
kunnig förordnades dag departementsrådet Kåks.Kerstinsamma

förordnadesSom den februari12 direktören1993 Janeexperter
Cederqvist, överdirektören Holmgren,Gunnar avdelnings-numera
chefen Sandborgh ochBjörn generallöjtnanten Gustaf Welin samt
den september kanslirådet1 1993 Ulf den februariBjurman, 1 1994
forskningschefen Roland Nordlund och den april1 byråche-1994
fen Ulf Broström. Cederqvist denJane april15 1993ersattes som

Ågren.utredningeni sektionschefen Birgittaexpert av
sekreterareSom utredningen förordnadesi den februari12 1993

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

Utredningen har enlighet medi direktivsina utarbetat antalett
beskriverscenarion påfrestningar och risker det fredstidaisom sam-

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

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

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



Även arbetet med deresultaten scenarionatade övrigascenariot. av
innehållerbetänkandendelbetänkanden. Samtliga dessaredovisas i

denhändelseförloppen, huvuddragenför de tänkta iredogörelser
berördaverksamheternade viktigasteregleringenrättsliga ärsomav

problem uppkom-överväganden dehändelseförloppen, om somav
förslagenskildaföretag ochmyndigheter, andraför samtorgan,mer

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

framkommitförslagen harför de allra flesta iredogörelseEn som
huvudbetänkande.utredningensfinns ocksåmedarbetet iscenariona

frågorde särskildautredningenbehandlarbetänkandedetta ävenI
beslutoch särskildaenligt direktiven regeringenutredningen avsom

uppgifthaft tillhar överväga.att
huvudbetänkandet säk-härmed överlämna EttfårUtredningen

Stadendelbetänkandenasamhälle Sverige,Utan stannarsamtrare
Skåne,slår jordbrukRadioaktiva ipå ämnen utvatten,vattnet utan

Uppsala.Gasmoln lamslåroch Samt-elektronikkomponenterpåBrist
enhälliga.betänkandenliga är

slut-Störtflod Dalälven kommerdelbetänkandetmedArbetet i att
underföras 1995.våren

denStockholm 1995januari11
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Sammanfattning

Larmet

mycket lördagsmorgonDet juli. driftingenjör hosär i Enen varm ett
kemiföretag södra tabellernai Sverige utlastningenigenomögnar över
den plötsligtgångna tankvagn medHan ammoniaknatten. attser en

frångick fabriken vid midnatt medi för denväg 58 Lastennära ton.
det fråga skulleaha högstvarit 50ärtyp ton.av vagn som om

Uppgifterna innebär tankvagnen stumfylld. finns ingetDetäratt ut-
tanken vätskan, det behövs grundi så på ivärmenattrymme om av

kan utvidga Under normalaomgivningen, sig. ställertemperaturer en
sådan överlast till problem.inte risken för det betydligtnågra Just ärnu

vanliga fall. kraftigt högtrycki har präglat vädretEtt understörre än
veckan och mycket höga ofta 30°C iövergett temperaturer stora- -
delar landet.av

Driftingenjören trafikledningringer Stockholm, omedelbarti som
lokaliserar till Uppsala. ryker fråntåget Det ventilerna tankenen av
och luktar ammoniak. finns sammanlagt tusentalDetsvagt ettav per-

utanförplanen stationshuset ochpå buss-på Påsoner perrongerna.
terminalen intill omkringstationen 300väntar personer.

Tågklareraren ställer instruktionenenligt alla signaler ochi stopp
nödutlöser kontaktledningen. larmar också AlarmHan SOS via 90 000.
Räddningsledaren konstaterar det läcker ventil tankvagnen.påatt ur en
Lacaan liten. Gasmolnet sakta och de centralaär sigrör västermot
delarna staden. fråga koncentrationenDet någrainteär storaav om

bedömer de ska kunna hantera beslutarHan ochsituationenatt om
auspärrningar.

Tanken rämnar

Efter halvtimme brister emellertid svetsfogarna gavlenien en av ena
den läckande tankvagnen.på mängder ammoniakStora sprutar ut
den långa har plåten. Gasmolnetuppstått imeterur ca en reva som
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och vidare längsstationsbyggnaden Kungsgatan.snabbtdriver mot
andasmänniskorrörelse och infolkmycket mångaiDet är som

Paniken spriderihop livlösa sig.faller på gatorna.gasen
sjukvården mobilise-ochoch hälso-polisenRäddningstjänsten,

Förstärk-tid alladet i tjänst.de har,alla atttarmenresurserrar
och län.andra kommuner ingårockså från Dekommerningar som

skadeplatsernade olikaoch alla på ärledningsorganisationeni ute
klaraframför alltgällertill.stressade. sitt Dethårt Hettan gör utatt

kan räddas. Förvir-de livlösa påhur ännumånga gatorna somav
presskonferens under eftermidda-tumultartadPåringen är stor. en

gickdet kunde komma imassmedierna hur sigfrågar att vagnengen
verk-räddningsarbetedetöverlast ochmed ägtsinväg som rumom

åstadkomma.samhället kunnatalltligen är
följdmänniskor avlidit tillunder kvällen 80sigDet visar att av

de lagtsskadorfått sådana in påochgasutsläppet 400 attatt ca
vård vid sjukhussökt enklareoch harMellan 5000sjukhus. 0004

vårdcentraler.och

Slutsatser

kemikalieolyckor.från Detförskonatrelativthar varitSverige stora
medde skälenlandet. leverkemiska industrier Viinomär gott avom

farligtvidkemikalieolyckaallvarlighotet transportt.ex. avenom -
gods.

händelseförloppetdiskussionenframkommitfrågor iDe omsom
stumfylldgicktankvagnenkom det ivägdessa:bl.a sigHurär att

Varför flyttades tågetden intevarför stoppadesoch inte på vägen
för-Utredningensventilernaläcktebaradetmedan ännu en avur

och lossning,för lastningbestämmelserbl.a.till åtgärderslag avser
vilka åtgärderslaget ochdet härförvalet väg transporter somavav

spricka.hotar Ut-tankenvidtasska järnvägsvagnnär attenen
beredskapenska förbättraåtgärderföreslår ocksåredningen som

personligtillhar tillgång utrustningpolispersonalen,för inte ensom
farligavid utsläppskydd ämnen.avsom



UtredningensKapitel sju scenarion
1

risker och Ökad säkerhet1.1 Nya
svenska samhällets utvecklingDet har länge präglats de tekniskaav

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

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

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

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

kan hota liv och egendom. Mycket detta påverkar ocksåsom av
människors beteende. Segregering och andra förändringar ieget sam-
hället människor själva förmånga ochsig andragör utsätter störreatt
risker tidigare.än

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

förbättradet möjligt dettagjort skydd. bådegäller de före-Detatt
byggande åtgärderna och räddningstjänsten, hälso- och sjukvården
eller de andra åtgärder behövs allvarlig händelsenär trotssom en
det förebyggande arbetet inträffat.har flesta harmänniskorDe ge-

ökad allmän utbildning och effektivare information hurnom om
och kan undvika blivitrisker säkerhetsmedvetna.var en mer

ökandeDe internationella kontakterna dominerandeär ett annat
drag utvecklingen.i kan avskärma frånVi riskerinte 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
Kunskaperna förbättringar skyddet utomlandsi ökar i mångaom
fall säkerheten i Sverige.även

samarbeteGenom mellan myndigheter, företag och organisa-ett

T1 15-0172
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mycket förinternationellt detlandet och går görationer inom att att
skadoråstadkommer på männis-de händelserförebygga storasom

följderna dem.minskahindra elleroch miljö ochegendomkor, att av

uppdragUtredningens1.2

dir.direktivska enligt 1993:4riskutredningen sinaochHot- ana-
samhälletfredstidarisker detpåfrestningar och i över-lysera samt

Analysen skatillräckliga. ris-beredskapsåtgärderna ärväga avseom
utländskasåväl svenskahärrör frånoch påfrestningarker somsom

och be-antalbeskrivabör scenarionförhållanden. Utredningen ett
bakgrundsamället. någonförkonsekvenserna Motlysa syste-attav

hittills haroch bedömning gjortsanalys intetvärsektoriellmatisk
olikaberedskapsåtgärdernadärefterutredningenbör pröva om

frånerfarenhetersamordnade ochtillräckligtområden är ettom
andra områden.utsträckning påområde kan utnyttjas i större

konsekvensersamhällsfunktion kan på mångaStörningar i en
till utredningen.direktivendepartementschefenframhåller iområden,

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

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

konsekven-allvarligakanolyckorSådanafarliga ämnen.port av
miljö.människor ochförser

uppdragetUtredningens på1.3 syn

delrisker.påfrestningar ochrad Enför långSamhället är utsatt en
ochframzäxandefråga långsamtdetkaraktärenhar den äratt om

plötsligt. Förlop-inträffarpåfrestningarskeenden. Andralångvariga
ellerenstakafrågakanbara kort tid.ofta Detpågår ompet varaen
dra-har mycketfrån börjanofta redanupprepade händelser, ensom

inträffade händelsernaplötsligtdekaraktär. Verkningarnamatisk av
långvariga.kan givetvis vara

skeendenframväxandeLångsamt

eller resulterakan bestå iframväxande skeendenalångsamtDe av -
t.ex.-

samhället;olikamellanStigande ispänningar grupperCI
grundläggande värderingar stri-ellerFörändringar i somD normer

problemen;ellerder vårtvårt sätträttssystem attmot se
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Växande problem med missbruk droger och allmäntEl av settenökande brottslighet.

långsamtDe framväxande skeendena kan tendenser detvara som
tid kunskaper uppkommerDe skildatar att på och harsättom.

ytligt olika karaktär. de långsamtOm framväxandesett skeendena
får ordentligt fäste, kan det dröja länge innanett motåtgärderna ver-
kar effektivt. ekonomiskaDe konsekvenserna kan bli så destora att
påverkar den allmänna utvecklingen samhället.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

utredningengöras väljernär scenarion. De svårigheter 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-

viktigai samhällsfunktioner.
Utredningen har i sina överväganden slagit fast händelsernaatt

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

Skeenden bl.a.i kyla, vind, nederbörd ochD skred;naturen,
Fel tekniski ellerutrustning hanteringeni den;D av
Fel tekniskai och administrativa eller hanteringenEl isystem avdem; och

Säkerhetspolitiska kriser direkt eller indirektD berör Sverigesom
eller sabotage verksamheten.mot

Utredningen har vid valet ämnesområden också frånutgått verz-av
ningarna händelserna. enligtDet utredningensärav mening natur-
ligt det häri sammanhanget knyta till deatt begrepp 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 fortplantarav snabbtsigatt

samhälleti och breder sig geografiskaöver områden.ut Verk-stora
ningarna också kännbaraär under långså tid drabbade männis-att
kor får problem eller egendom och miljöstora skadas känn-påatt ett
bart behövsDetsätt. många olika slag skadebegränsande åtgär-av
der från myndigheters, organisationers och enskildas sida. Genom-
förandet fordrar hög grad samordning mellan aktörerna.en av



scenarionSju12

Vad scenario1.4 är ett

exempel påuppfattningutredningensska enligtscenarioEtt ettvara
be-händelseförloppskildra mångaskaskeende. Det ett somavett

och orsakernabakgrundeninträffa. Beskrivningendöms kunna av
be-grundad på någondäremotbehöver intehändelsernatill vara

hellerhända. intesannolikt kommer Denvad ärdömning attsomav
område.scenariotsför utvecklingen inomnågon prognos

olikaallt hurframför visavill med scenarionUtredningen sina
kanföretagochmyndigheter, organisationersamhälletiorgan --

förutsätt-och andraförhållandenrättsligamed dehandlatänkas
antalbeskriverUtredningen i sjuföreligger.ningar rapporter ettsom

berörda.flestaför dekonsekvensermycketfår svårahändelser som
lig-flestade scenarionapåfrestningar iresulterar iHandlingen som

enskildaochföretagmyndigheter,för vadgränsennära sanno-ger
kollaps.det uppstårklaraskulle kunnalikt utan att enav

ochbelastningarillustrerakunnasyfteharUtredningen i re-att
detomfattningenbeskrivningarnadelsursbehov i angett avaven

siffrorvidtar.aktörerna Dede olikaåtgärderoch desker somsom
Även andravalda.godtyckligtförloppengrund förtilllagts ärsom

och inriktningomfattningverksamhetensbeskriverkvantiteter som
funktion scenariona.fyllt ihaskulle en

fordras för dettiddenbedömningenvidharUtredningen somav
antagandenrealistiskaefter såhändelseförloppensker strävatisom

verklighetenåtgärdernadel imöjligtmöjligt. Det är att avensom
beräknat.utredningeneller kortaretidlängreskulle än somta --

bety-emellertid någonallmänhet inte störreskillnader har iSådana
analyser scenariona.utredningensför slutsatserna idelse av

utredningens scenarionInnehållet sjui1.5

valtredovisadede principernatillämpningmedharUtredningen av
riskerochpåfrestningardeför illustreraolika scenarionsju somatt

ankommerdet påochsamhälletfredstidadetförekommakan i som
behandla.utredningen att

hjälpsÖzandeasyl- ochtillMassfZyzt Sverige1.5.1 av

hjälpsökandeasyl- ochmassflyktomfattarförsta scenariotDet aven
Ryssland tilloch Sverige.ländernabaltiskafrån de

räknatolika nivåeroch bedömningarnaBeskrivningen treavser
uppgiftfår tillmyndighetersvenskaflyktingarantaletefter attsom

analy-händelseförloppen,tänktadeBeskrivningenhand avta om.



Sju scenarion 13

problemen och förslagen till åtgärder utredningensen av som anser
samhället behöver förbereda för klara påfrestningarna haratt att

redovisats det delbetänkandei MasslyktSOU 1993:89 till Sverige
asyl- och hjälpsökande utredningen tidigare har lagt fram.av som

Gasmoln lamslår Uppsala1.5.2

Utredningen skildrar det betänkandei här föreligger storsom en
kemikalieolycka. börjar med stumfylldDet järnvägstankvagnatt en

Uppsala centralstation.på ammoniakgasDenrämnar ström-som
mycket snabbtnår i scenariot delar innerstaden iut storamar av

Uppsala. Gasutsläppet drabbar framför allt de människor be-som
finner och Utredningensig på skildrar svårigheternaute gator torg.

dessa och de problem hälso- och sjukvården denmöter näratt varna
ska hand alla hinner säkerhet ellerinte sig isätta inteta om som som

direkt drabbade känner starkär men som en oro.
Underlaget för har utarbetats arbetsgruppscenariot be-i en som

Lilian Uppsala länsstått landsting, KarlAntmo, Barrljung, Läns-av
styrelsen Uppsala län, Rolf Anderssoni och Gunnar Byström, Ban-
verket, polisen Uppsala,Benny Bengtsson, Blomkvist,i Sigge SOS
Alarm, Thomas Hall och Sundelius, Uppsala brandförsvar,Mats Nils
Hiedland och Landén, Gävle kommun,Bengt Stefan Lamnevik,

forskningsanstalt, HåkanFörsvarets Nordqvist, och HakonSJ, Söder-
stadsbyggnadskontoret Uppsala.igren,

Synpunkter har utredningens begäran lämnatspå företrädareav
för Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och den ke-
miska industrin.

fem1.5.3 De övriga scenariona

scenarionaArbetet med de femövriga har utförts arbetsgrup-inom
med företrädare för utredningens sekretariat och olika myndig-per

heter och andra berörda, utredningen har fram-Somärorgan som
hållit skildrai händelseförloppscenariona liggerär strävan att som

för vad samhället tillfredsställandepånära gränsen skullesättett
kunna klara av.

Staden på vattnet utan vatten

Utredningen beskriver följderna avbrott försörjningen mediettav
till hushåll, industrier, sjukhus, skolor och andra viktigavatten grup-

Titlar och1 SOU-nr dessaredogörelserpå finns baksidan betänkandetsomslag.av
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förbrukare Stockholm och förortskommuner.i några Scena-per av
syftar till hur de lokala och regionalariot visa myndigheternaatt

hanterar problemen vilka ledningsfunktioner de organi-t.ex. som-
hur försörjningen med till och vilkagår svårighe-reservvattenserar,

informationsverksamheten för med sig.ter som
Arbetet har skett samverkan med företrädare för bl.a.i Livsmed-

elsverket, Stockholm och KommunalförbundetVatten AB N orruatten.
Synpunkter och underlag har lämnats företrädare förannat av

centrala, regionala och lokala myndigheter Försvarsmakten.samt

SverigeUtan stannar

Beskrivningen och analysen omfattar olika delscenarion: detItre
första fallet drabbar mycket kraftig kylastark ochstorm,en en om-
fattande isbildning hela distributionsnätetså i Sverige.västragott som

med elenergi slås område omfattar hu-Försörjningen i iut ett som
ÄlvsborgsBohusvudsak Göteborgs och län delar Hallands,samt av

och Skaraborgs län. antal känsliga knutpunkter eldistri-Ett istort
butionen skadas mycket allvarligt och det dröjer flera veckor innan

området har fått tillbaka försörjningen.hela Utredningen beskriver
detaljerat konsekvenserna för befolkningen Göteborgsområ-imer

fördet, för industrin Stenungsund och jordbruket deli på en av
Västgötaslätten.

omfattandedet andra delscenariot skador storkraft-uppstår påI
till följd sabotage internationell terroristgruppnätet somav en ge-

nomför Skadorna hindrar överföringen från tillSverige.i av norra
Området söder Dalälven drabbas undersödra veckorSverige. om av

återkommande längre eller kortare avbrott elförsörjningen. tred-i Det
syftar till konsekvenserna för elförsörjningendelscenariot visaatt

omfattande tillfällig nedgång kärnkraftspro-mycket ii stort av en
duktionen.

delscenariona illustrera de problem olikaAlla ska slagtre som av
elförbrukare ställs inför får elenergi, vilkade beslutinte någonnär

fatta för minska verkningarnamyndigheterna och vilkamåste att
kraftproducenterna har återställa kapacitetensvårigheter dist-iatt ett

råkat för mycket omfattande skador.ributionsnät utsom
företrädare för bl.a.Arbetet har skett samverkan med Svenski

berördaElberedskap och de kommunerna.i scenariot mest
Synpunkter och underlag har utredningen erhållit från fö-annat

för elproducenter och eldistributörer, centrala,reträdare regionala
civila myndigheter, Försvarsmakten, landsting före-och lokala samt

normalt förbrukar mycketolika branscher el.inomtag som
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elektronikkomponenterBrist på

Scenariot ska hur långvarigtvisa avbrott i importen viktigaett av
komponenter ingår i ADB-användarnas påverkarutrustningsom
hanteringen bl.a. betalnings- och socialförsäkringssystemen.av

ÖCB,underlag harEtt utarbetats haft överläggningar medav som
företrädare för producenter datorutrustning och några använ-av
dare ADB-system.storaav

Radioaktiva slår jordbruk Skåneämnen iut

Utredningen skildrar de problem för delar jordbruket Skåneiav som
sannolikt skulle bli följden vid nedfall radioaktiva ämnenett stort av

betydande del landskapet.över Beskrivningen förloppet ochen av av
bedömningen problemen belyser svårigheterna för första handiav
jordbruket föri någon trädgårdsnäringenmån även och livsmedels--
industrin. Utredningen bl.a. vilkaöverväger saneringsâtgärder som
fordras.

Underlag för har utarbetatsscenariot arbetsgruppi beståtten som
företrädare för Strålszyddsinstitutet, 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 myndighe-nats av
Försvarsmakten, jordbrukets livsmedelsindustrierorganisationer,ter,

och olika forskningsinstitutioner.

Störtflod Dalälveni

skildrarScenariot konsekvenserna långvarig och mycket kraf-av en
Österdalälvensvårflodtig i och Över-Västerdalälvens vattensystem.

svämningarna orsakar skador bostäder,på industrier, jordbrukstora
och infrastruktur sammanlagti tiotal kommuner inom län. Enett tre
lång rad myndigheter central,på regional och lokal kommernivå i

förscenariot gripa in den akuta faseni rädda människor,att att egen-
dom och miljö.

Arbetet sker samverkani med företrädare för länsstyrelserna dei
berörda länen och Vägverket.

Synpunkter och underlag lämnas bl.a. kommuner,annat av cen-
trala och regionala statliga myndigheter, Försvarsmakten och Dal-
älvens Vattenregleringsföretag. Arbetet med detta betänkande kom-

slutföras under våren 1995.attmer
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Författningar,Kapitel ansvariga
myndigheter, m.m.

Inledning2.1

Ammoniak vid normal och normalt tryckär temperatur en gas, som
luft.lättare löserGasen sig skador lättär än i Det görvatten. att

uppkommer vid vävnaderexponering halsvåta ochi ögon,av som
lungor. Luktgränsen ligger lågt vidså million.5 partsppmsom per
Förgiftning sker först vid 000 Vid5 underexponering 30 mi-ppm.

vid kan dödligheten11 500 till 50 %.nuter ppm vara upp
Ammoniak kan komprimeras till vätska kondenseraden ammo--

-33°C.niak lättare Vätskan kokar vid Konden-är än vatten.som-
serad ammoniak förvaras eller normalt under tryck itransporteras
tryckkärl. tryckkärlet sönderOm kokargår vätskan%4ca av ome-
delbart bort.

Ammoniak viktig baskemikalie, används för framställ-är en som
framförning allt konstgödsel, salpetersyra, ochsprängämnenav

plasten också förDen går förbrännings-utnyttja avgasrening iatt
anläggningar reduktion kväveoxider och kylmedium kyl-iav som
anläggningar.

Ammoniak kemikalie omfattas Räddningsverkets före-är en som av
skrifter farligt gods.transportom av

detI följer beskriver utredningenavsnitt drag de be-isom stora
stämmelser förebyggande karaktär reglerar far-transportav som av
ligt gods på den verksamhetjärnväg räddningstjänsten,samt som
hälso- och sjukvården och polisen för olycka harnär in-svarar en
träffat. Uppgifter finns också del andra myndigheter ärom en som
berörda.

fl 15-0172
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för farligtLagstiftning2.2 transporter av

gods på järnväg

godsfarligt2.2.1 Transport av

farligtgrundläggande bestämmelserna gods finnsDe transportom av
i

farligt gods; och1982:821Lagen transportCI avom
farligt gods.Förordningen 1982:923 transport avEI om

transportmyndighet för landtransporter, dvsRäddningsverket är trans-
Räddningsverket får utfärdapå järnväg.på iväg, terräng samtporter

klassificering farligt gods,bestämmelser transportmedel ochomavom
märkning, uppgiftsplikt, säkerhets-transportanordningar,andra

lossning, förvaring och hantering farligtlastning,utrustning, annan av
och åtgärder allt denförsiktighetsmåttgods i övrigt isamt ut-om -

transportsäkerheten kräver.sträckning som
Tillämpningsföreskrifter finns i

räddningsverks föreskrifter SRVFS 1994:5Statens transportD om
ochochfarligt gods ADR-S;på iväg terrängav

föreskrifterräddningsverks SRVFS 1994:6Statens transportomEl
godsfarligt på RID-S.järnvägav

tankvagnar.bestämmelser fyllnadsgradenfinns bl.a. iRID-SI om
förordningenefterlevnaden lagen ochTillsyn över transportomav

Banverketfarligt gods det gäller Järnvägs-järnvägutövas om avav --
Sprängämnesinspektionen och tullmyndigheterna.inspektionen,

samordnainstruktionen tillsyns-Räddningsverket ska enligt sin
landtransporter farligtverksamhet fråga gods.myndigheternas i om av

Säkerheten2.2.2 pä järnväg

grundläggande bestämmelserna säkerheten finnspå järnväg iDe om
järnvägssäkerhetslagen och1990:1 15 7;Cl
Förordningen säkerheten vid tunnel-1990:1165 järnväg,Cl om
bana och spårväg.

lagstiftning.Banverket tillsyn efterlevnaden dennautövar över av

Arbetarskydd2.2.3

bestämmelser har vid analysAndra intresse scenarioten avsom
finns lagstiftningen arbetsmiljön, dvsi om

Arbetsmiljölagen och1977:1160;CI
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Arbetsmiljöförordningen 1977:1166.EJ

Bestämmelserna reglerar förhållanden arbetsmiljön.i Arbetarskydds-
styrelsen har bemyndigande föreskrifter området.inomatt utge

Arbetarskyddsstyrelsen har föreskrifter tryckkärl ochgett ut om
storskalig kemikaliehantering AFS 1994:39 och 1994:53om res-

pektive och1989:6 föreskrifter1994:9. Dessa innehåller bestäm-
melser till del berör lastning och lossning farligt gods vidsom en av

anläggning. Bestämmelserna kan till tilllämpnings-sägas gränsaen
området för lagen farligt gods och kompletterartransportom av
möjligen den lagstiftningen.senare

Tillsynen efterlevnaden arbetsmiljölagstiftningenöver utövasav
Arbetarskyddsstyrelsen och under den centrala myndighetensav -

överinseende Yrkesinspektionen.av-

Samhällets2.3 åtgärder olycka harnär en
inträffat

Räddningstjänst2.3.1

Bestämmelser räddningstjänst finns iom
Räddningstjänstlagen 1986:1102; ochü
Räddningstjänstförordningen 1986:1107.D

Med räddningstjänst de räddningsinsatser samhälletavses sta-som -och kommunerna ska för vid olyckshändelser ochten över-svara-
hängande fara för olyckshändelser för hindra och begränsa ska-att
dor människor ochpå egendom eller miljön. skyldigheti En för sam-
hället föreliggeringripa endast det med hänsyn till behovetatt om av

snabbt ingripande, det hotade vikt,intressets kostnadernaett för
ochinsatsen omständigheterna i påkallatövrigt samhälletär att sva-

för insatsen.rar
Tillsyn efterlevnaden räddningstjänstlagenöver och räddnings-av

tjänstförordningen det gäller denutövas omedelbara tillsynenom-
den kommunala nämnd för räddningstjänsten kom-iav som svarar-

Länsstyrelsen tillsyn länet.inomutövar tillsynFörmunen. på cen-
tral nivå Räddningsverket.svarar

2.3.2 Polisverksamhet

Polisens åtgärder för ordning och säkerhet regleradeär i

Polislagen 1984:387.C1

Polisen ska enligt lagen lämna allmänheten skydd, upplysningar
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handoch för-efterforskabl.a.skahjälp. Polisenoch ta omannan
föreliggerdetskerefterforskningenmänniskor. Om attutansvunna

räddningstjänst.statligåtgärdernabrott,misstanke ärom
Överenskom-regleratför utrymningPolisens är genom enansvar

och Socialstyrel-RäddningsverketRikspolisstyrelsen,mellanmelse

sen.

sjukvård,ochHälso-2.3.3 m.m.

ochsocialtjänstensjukvården,ochhälso-åtgärderSamhällets inom
reglerashälsoskyddet i

sjukvårdslagen 1982:763;ochHälso-Cl
ochSocialtjänstlagen 1980:620;D

Hälsoskyddslagen 1982:1080.u
de kom-ochlandstingensjukvårdshuvudmännenåligger treDet -
och sjukvår-hälso-planeralandstingutanförstår attsommuner -

skabehov. Planeringenmänniskornasutgångspunkt imedden en-
det skerbarainriktassjukvårdslagen inteochhälso-ligt som

katastrofer under fredfredsförhållanden pånormala ävenunder utan
kata-sjukvårdshuvudman harkrig. Varjeverksamheten ioch på en

mycket omfattandedemedkunna ingripaförstroforganisation att
ellerolyckorvidfredfordraskan isjukvårdsresurser stora an-som

händelser.liknandedra
vägledningrådallmänna 1992:5harSocialstyrelsen somgett ut

katastrofheredskapen.medicinskaför densjukvårdshuvudmännentill
beredskapfinnasdetrisker måstedebl.a.beskriverRåden ensom

omhändertagandet, vad pla-förska gällavilkainför, principer som
vilkenomfatta,vården böromhändertagandet och ut-neringen av

vilkenoch kravkanhur organisationenfordras,rustning sesom
beskriver hän-Utredningeninformationsverksamheten.förgällersom

katastrofmedicinska be-dehjälpmeddelseförloppet scenarioti av
använder organisation. Enlandsting i sinlänsUppsalasomgrepp

Socialstyrelsens-förekommeralla ibegrepp intedessadel menav -
råd.allmänna

för denädelreformens.k.efter denharkommunerAlla ett ansvar
för äldre.avsedd Kommunernasärskiltsjukvårdochhälso- ärsom

hälsoskyddet.och försocialtjänstenförocksåsvarar
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HändelseförloppetKapitel

3

3.1 Larmet

mycket lördagsmorgon juli. driftingenjör hosDet i Enär etten varm
kemiföretag södra börjar dagens arbete medi Sverige ige-ögnaatt

tabellerna utlastningen den dengångna Detöver ärnatten.nom van-
liga här dags. ovanligt får plöts-rutinen så Han sig ingetväntar men

med fabrikenligt tankvagn ammoniak gick från vidi vägattse en
midnatt med för den det58 Lastennära ärton. typ vagn somav
fråga skulle ha högstvarit 50 ton.om

frånUppgifterna utlastningen innebär enligt den bedömning som
driftingenjören snabbt tankvagnen stumfylld. finnsDetgör äratt

tanken vätskan, det behövs grundiinget så påutrymme att om av
kan utvidga Under normalaomgivningen,i sig.värmen temperatu-

skulle sådan överlast ställa till problem. harinte några Detrer en
förrhänt skickats fullastade medmisstag ivägatt t.ex.vagnar av

Ännu harammoniak. olyckor emellertid inträffat. har vidinga Det
tillfällenade flesta kallt fallvarit så i varje inte såute varmt att-

den kritiskavolymen risken för detnått Justövre gränsen. ärnu
betydligt vanliga fall. kraftigt högtryck hari präglatEttstörre än
vädret under veckan och mycket högagått gett temperaturersom -

30°Cofta delar landet.iöver stora av-
Driftingenjören tankvagnen ska till ochattser en massa- pappers-

industri vid norrlandskusten. frågar de andraHan gått påsom
dagskiftet de känner till har emellertid hörtnågot. Ingen attom en

blivit stoppad, det förekommit läckage under elleratt attvagn resan
det inträffat olycka. Driftingenjören före klringer straxrent av en

till trafikledning Stockholm. Trafikledaren10.00 han talari som
med lokaliserar omedelbart har förtåget. Det tågmöte i Upp-stannat
sala Trafikledaren kontaktarpå spår 7 vianärmast perrongerna.-
tågradion lokföraren, med lokettåget höjdstår iattsom uppger
med stationsbyggnaden.

Lokföraren får det kan problem med tankvagnveta att vara en
lastad med ammoniak. överfylld, framgår trafikleda-detDen är av

besked. Lokföraren med kontaktdon, flykthuva ochsigtarrens en
driftradioapparat han kliver frånned loket. längsHan går spå-när
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för undersöka tankvagnen, längst bakstår detnästan iret att som
knappt långa ryker från100 ventilernatåget. Det påmeter en av
tanken och luktar ammoniak.svagt av

Tanken läcker

Klockan lokföraren driftradion meddelarär 10.25 tâgklarera-vianär
tanken läcker och detpå ammoniak.stationen Läget påäratt attren

och skaTvå andrapersontåg står inne avgå. Tvåstationen: tåg påär
frammede kan fem finnsin minuter. sammanlagtDetväg vara om-

tusental planen utanför stationshuset ochpå påett personer per-
ovanligt förmycket lördagDetta juli.iär Påattrongerna. vara en

intill med ammoniakvagnenspåret tåget Banverketsstår några av
spårbytarmaskiner med mellan och ombord. buss-15 20 Påman
terminalen intill omkringstationen 300väntar personer.

Tågklareraren stationshusetgår på och frå-närmastut perrongen
driftradion lokförarensamtidigt hur han bedömervia situatio-gar

Är det läcka det flytta LokförarenGår tågetstor attnen: en svarar
han kan hur allvarlig skadan Eftersom det läckerinte avgöra är.att

köravill han bort Skakningarna samband med flytt-inte ivagnen.
förvärrakan skadan och öka utslåppet.ningen

Samtidigt känner tågklareraren det luktar ammoniak. Det äratt
stickande lukt, får honom tillbaka. I-Ian springerattsom ryggaen

tillbaka tågexpeditionen, ställer enligt instruktionen allain på signa-
nödutlöser driftvaktenler kontaktledningen, och be-i ringerstopp,

denne ska skicka elskyddsman kan komma och skydds-gär att en som
Tågklareraren larmar Alarmjorda. också SOS 90 000.via Han sä-

överfylld tankvagn Centralstationenpå spåren inomatt ettger en av
frågarläcker ammoniak. hos AlarmLarmoperatören SOS var vag-

och vilken riktning och hur mycket det blåser. fåristår Hannen
besked hartåget spåret närmast österatt stannatom om perrong-

blåseroch det lätt vind riktning stationshuset.i Tåg-att moterna en
klareraren meddelar efter stund högtalare detvia stationens atten

inträffat och resande, personalhar gasutsläpp och andraett uppmanar
befinner området söka skydd stationshuset.sig inom inne iattsom

Kl larmar Alarm styrkor enligt larmplanen för10.31 SOS tvåut
kemikalieolycka.en

nordväst bangården:Från Centrumstationen på Kungsgatan, om
befälsbil med brandmästare befäl;En yttreCl en
släck- och räddningsbil med brandförman och fyra brand-En.CI en

man;
ambulans ambulanssjukvårdare.medEn tvåE

Fyrislundsstationen sydost spårområdet:Från om
kemdykarbil med brandförman fyraoch brandmän;EnEl en
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En containerbil med kemskyddsutrustning och brandman;cl en
tankbrandbilEn med brandman;CI en
ledningsbilEn med jourhavande brandingenjören.D

Under framkörningen berättar befäletinre brandmästare ien-
räddningscentralen för brandingenjören och brandmästaren som-

befäl det läckerär från överlastad ammoniakvagnyttre att påen
spåret blåser lättnärmast frånDet riktningtåget iperrongerna. mot
stationshuset och mycketär minst 30°. bilarnaDe frånvarmt tre-
Centrumstationen kör Kungsgatan söderut och framförstannar
Centralstationen. harDet femgått sedan larmetminuter till SOS
Alarm. Brandmästaren går spårområdet. kännerHan detmot att
luktar ammoniak. Bilarna från Fyrislund kör industriområdetvia
fram till ochspåren sidanpå östra tåget.stannar om

Brandingenjören och brandmästaren söker lokföraren,upp som
berättar vad han Trafikcentralen Stockholm har fått larmi frånvet:
avsåndaren. för mycketDet ammoniakär Riskeni år storvagnen.

tanken hållerinte kommeri Detvärmen.att ventil.ut gas ur en

Räddningsledaren

Brandingenjören räddningsledareär tillsammanssig medsom tar- -
brandmästaren fram till tankvagnen. konstaterarDe det rykeratt

den. Räddningsledaren ammoniaken alkalisk ochärom vet att vat-
tenlöslig. Fuktiga slemhinnor löser stickerDet svalgeti ochgasen.
svider deni fårpå denögonen Småblödningarpå sig. uppstår.som
Allra besvärligast blir det lungblåsorna.angriper Denom gasen som
andas starka koncentrationerin dör barainom minuter.ett par

Räddningsledaren meddelar Brandmästaren räddningscentraleni
vid Fyrislundsstationen: läckerDet ventil på ammoniak-ur en en

vid Centralstationen. Läckan liten. Gasmolnet saktaär sigvagn rör
och de centralaväster delarna staden.mot frågaDet inteärav om

koncentrationer.några bedömerVi ska kunnastora hanteraviatt
situationen. Sannolikt blir det emellertid bekymmer med trafiken
och många samtal från oroliga människor till 90 000. kanVagnen

flyttas. behöverinte Vi hit för ochexpertis tilltätata överatt pumpa
andra tankar. Polisen måste Centralstationen och tillfarts-spärra av

Skaffa för säkerhets skull alla uppgiftergatorna. ammoniakensom
egenskaper kontaktTa med Hydro Supra Användi Köping också
Räddningsverkets Informationsbank vill ha ledningsbussen]ag till
ledningsplatsen vid Roslagsgatan, spårområdet.öster om

Avspärrningar

Klockan drygtär polisinsatschefen10.45 kommer till lednings-när
platsen. Tillsammans med räddningsledaren bestämmer han detatt
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till Centralstation-frånfinnas Kungsgatanska avspärrningyttreen
ochBävernsgränd, Roslags-Bangårdsgatan, Storgataninfarter,ens

obehörigaförkommer inga sig in iPolisen tarattattgatan. svara
räddningsledarenfastställerområdet. avspärrningSom inre ett om-

läckanderadie den Denråde med avspärr-20 runtmeters vagnen.
personalräddningstjänstensska göra.ningen egen

högta-tågklareraren, stationensunderrättarPolisen genomsom
grundska påCentralstationeninformerarlare spärrasatt av avom
Resandeeller ankommakommer avgågasutsläpp Inga tåg attett

eller sökastationsområdet skyddomedelbart lämnaböroch andra
stationshusetiinne

väckerutryckningsfordonenfrånsignalernaochBlåljusen upp-
Åtskilligahotfull.uppfattarAlla situationenståndelse. inte som ny-

för vadstationsområdetbåda sidortillfikna dras att veta somav
hargenomföra de planerat.tillskahänt. varje prisMånga somresan

de kommerområdet,från inte iemellertid bort såAlla måste att
räddningstjänstpersonalenhindrar sigellerförvägen att tagasen

blir lättfram. inteDet spärraatt av.
räddningsledarenklPolisinsatschefen underrättar 10.50 attom

placeratharbilar Han tvåendast i tjänst.har ihan tremansex
patrull vid lednings-ochtill stationshusetanslutningpatruller i en

för hållapersonal undanemellertid mycketbehövsplatsen. Det attmer
kalla le-Polisinsatschefen håller in så mångapååskådarna.alla att

tankvagnen.kemdykarnaundersökertidenUnderdetdiga går.som
det liggerhörräddningsledaren,förlägetbeskriverDe att ettsom

läckande ventilen.den Situationenbrettmoln någonvitt runtmeter
meddelar det fortfa-stabil. Brandmästarenemellertidverkar attvara

SolenCentralstationen.utanförmänniskor stårmycketrande är nu
Ivindriktningenblioch detganska högt på ännuär väg att varmare.

ammoniak.starktluktar dettankvagnenintill av
ryckt kom-harde styrkorRäddningsledaren bedömer utatt som

uppdrar räddnings-flera åtunderbli uppbundna Hantimmar.attmer
tillGottsunda brandstation Centrum-styrkan vidflyttacentralen att

för beredskapenskafrån andraDeltidare stationerstationen. svara
ska också underrättaRäddningscentralenFyrislundsstationen.på

inkallandet femförberedaberedskap och minsträddningscbefen i av
befäl och brandmän.lediga

Fyrislundsstationenfrånpersonalenföre kl harNågon 1.00minut 1
ned gasmolnet.vattenkanon för Dentvätta äratt an-satt upp en

sedanomkring femochtill tankbilen minutersluten går i är vatt--
förförklarar påRäddningsledaren situationenslut. reporterennet

från bostaden:hörtUppland, har Det min-Radio sig är ettsom av
område hållerCentralstationens påammoniak.dre läckage attav
förbereder fördärifrån.vill gå Vimånga inte attutrymmas ossmen

tillmänniskor begetanken. sig station-börja inteUppmanatäta att
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samrådet. Lokalradion kalla personalin ska finnas påattavser som
ledningsplatsen för kunna sända information direkt till allmän-att
heten.

Tanken3.2 rämnar

efter klStrax brister plötsligt11.00 svetsfogarna gavelnien av ena
den läckandepå tankvagnen. mängderStora ammoniak sprutar ut
den långa har plåten.uppstått i Det ärmeterur ca en reva som ett

öronbedövande ljud för allaöver smärtgränsen står närmast.som-
kallaDen vätskan fäller fuktigheten-50° C luften.i Denextremt ut

ligger dimma spåren efteröver närmast Förstsnart som en vagnen.
flera har trycketminuter tanken sjunkiti mycket detså ställetiatt
börjar blöttrinna. Det omkringär och kokar isnart runt vagnen
pölarna.

kemdykareTvå vid explosionen barastår tiotal från tank-ett meter
blir översköljda flytandeDe med kall ammoniak. Flera fårvagnen.

allvarliga köldskador händer ochpå radionDe dei attarmar. ropar
inte gasmolnet.någonting Räddningsledareni beordrar demser att
dra tillbaka ledningsplatsen.sig tanken bristerNär finns lok-mot
föraren, brandmästaren från Centrumstationen, brandman ochen

Banverketstvå anställda fråninom 30 utsläppet. Ingenav meter av
dem hinner undan. faller ihop livlösaDe spårområdet.på

Gasmolnet

Gasmolnet driver snabbt stationsbyggnaden. fortfarandeDet ärmot
åtskilliga människor kvar planen framförpå byggnaden och vidute
bussterminalen. flesta harDe andats in hostar.Många delEngasen.

Åtskilligablöder och flesta harnäsan De svårtur munnen. att se.
faller ihop livlösa bl.a.marken depå båda polismän heltsom-
oskyddade för vidavspärrningen Kungsgatan-Bangârdsgataøzsvarar
Många efter människor de har sällskap med.varit i Deropar som

och knuffas försökerde kommaträngs undan den stickandenär
lukten. Paniken sprider sig.

Räddningsledaren försöker kontakt med personalen släck- ochi
räddningsbilen vid stationshuset, förbindelsen Brand-är tyst.men
förmannen, de fyra brandmännen och ambulanssjukvårdarna från
Centrumstationen har omedelbart efter explosionen skyddtagit inne

Centralstationen.i mycket folkDet och olidligt lokalerna.är ivarmt
Lukten ammoniak börjar kännas husetinne ochi ökar.av oron

Räddningspersonalen försöker förklara för människorna detatt
farainte baranågon de håller dörrarär och fönster stängda. Men

det inte lyssnar.många flestaär skräckslagnaDe de tyckerär närsom

T3 15-0172
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kommaAlla förmed luft.tillräckligt Innefårde trängsinte att ut.att
Radio Upplandfrånbl.a.finnsstationsbyggnadeni reporter somen

hargasmolnet kom. bär-ledningsplatsen Han sintillpå närvägvar
direktsändningmed och berättar ibara sig män-utrustning attom

efterskrikande letarbarnochvarandra sinaniskor atttrampar
till slutkanbrandmännen inteBrandförmannen ochföräldrar. göra

tumultet.hörda. Detsig är rena
ammoniak. Rädd-starktdet mycketluktarledningsplatsenPå av

har spruckiträddningscentralen: Tankentill Ettningsledaren ropar
Försökfrån Storagasmoln på stationen torget spärravägär mot av

klarar det häroch söderfråntill Vi intetillfarterna Centrum norr
räddningscentralen frågarBrandmästarenstyrkor iKalla in stora

hostande ochRäddningsledarendrahan ska VMA.ett svararom
tryckluftsapparat.förledningsbilen siglämnar att ta en

Brandmästaren harräddningscentralen. intetotal iFörvirringen är
han hålleroch kännerledningsplatsen påmedkontaktlängre attatt

hans huvud:läget. iFrågornagreppet snurrartappa om
egentligen häntVad harC1

ammoniakenmänniskor påHurCl reagerar
denfarligHur ärEl

styrkor disponerarVilka viEl
beredskapchefenkommer iNärC1

skadadeHur många ärCl

fasenförstadenRäddningsarbetet i3.3

Kl 11-12
inträffade.explosionen Det mångasedanfem ärhar gått minuterDet

larmoperatör hosräddningscentralen.telefonsamtal och Enrörigt i
sändningsledningen förVMA-meddelande tillAlarm faxarSOS ett

tyfoner-larmoperatörutlöserSamtidigtRadio P3.Sveriges en annan
ytterligareanledning mi-tiodröjercentralorten. någonDeti avna

och meddelarBådesändningar. P4bryter P3radion sinainnannuter
ammoniak Central-medallvarlig olycka påhäntdet haratt en

inomhus ochstaden börAllaUppsala. i stängastationen i stanna
räddningstjänsten,arbetaroch ventilation. inomfönster De som

omedelbartskaoch Alarm in-sjukvårdenhälso- och SOSpolisen,
arbetsplatser.ställa på sinasig

befälet kallarVakthavande inhög.aktivitetenpolisstationenPå är
samtal fråntelefonväxeln ochbemannapersonal ska emottasom

och döda ska skeskadadesaknade,allmänheten. Registrering av
fordra mycketkommerArbetetföreligger.den planenligt attsom
har förhål-Polisendatabearbetning.handför förstapersonal i ett
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landevis katastrofregister. prövades för förstaDet vidgångennytt
spårvagnsolyckan Göteborg Poliseni år 1992. Uppsala hari ännu

haftinte vid händelseregistret så denna. Vakt-nytta storav en som
havande befälet söker polischefen beredskap och underrättari denne

de åtgärder han har vidtagit. Polischefen meddelar hanom som att
kommer till polisstationen halvtimme.inom en

Alarm fårSOS frånsamtalmånga människor desäger attsom
har hört kraftig smäll och de känner skarp lukt från stations-atten en
området. larmoperatörDen för verksamheten påsom cent-svarar
ralen kallar personal.in underrättar ocksåHon larmchefen imer
beredskap, ska kunna informera de tidningar, radiokanaler ochsom
TV-stationer det här skedeti vänder tillsig Alarm. EfterSOSsom en
stund kommer det samtalså tillmånga centralen växeln blir block-att
erad. börjar också bliDet mycketså radiotrafik räddningsledarenatt
har medsvårt styrkor.gång nå sina ibland fleraDet minu-att en tar
ter.

Länsstyrelsens vakthavande beslutsfattare hemmaVB bosta-iär
den han får larm sökare. försökerpå sinnär Han upprepade gånger

Alarmringa SOS kommer fram. framinte VB sin Vadpärm.tarmen
det har hänt skaHur Skaär sökajag veta någon led-jag isom

kontaktarningsgruppen Först han emellertid tjänstemanen annan
vid Länsstyrelsen, också brukar Samtalet hinnerVB. knapptsom vara
börja förrän båda hör tyfonerna. Båda bestämmer försig att ome-
delbart åka till Länsstyrelsen.

AlarmVB ringer SOS får hellerinte något Sånytt men nu svar.
fort han hör hansig i VMA-meddelandetväg bilradion.i Tan-gett
karna många:år

uppenbarligenDet mycket allvarligär olycka;D en
Informationstrycket kommer bli från alla håll;D att stort
Ska larma hela beredskapsorganisationenjagD

LänsstyrelsenKommer behöva för räddnings-överD att ta ansvaret
tjänsten

Många kommer föri molnetvägen

driverGasen längsi Kungsgatan. mycket folkväg Det rörelseär i ute
ochpå i har förståttCentrum. Få innebörden tyfon-gator torg av

signalerna och dem. kommerpå De föri vägenreagerat som gas-
molnet drabbas direkt andningssvårigheter. Människorstoraav ru-

planlöst omkring för komma undan buss körEn isar att gasen.
korsningen Kungsgatan-Sá Persgatan molneti och krockarin med
två personbilar. Flera människor skadas myckettvå allvarligt. Alla-

området hari andassvårt och hostar.att i
Radio Uppland sänder oavbrutet. fönsterFrån på vå-överstaett

den byggnadningen däri radion håller till har över-reporteren en
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beskriver hur molnet bre-områden Hanblick i Centrum.över stora
faller ihopomkring och många påMänniskorder irrarsig. ga-ut

skildring.hansframgår dettorna, av
från Gottsundastationen harbrandmänoch fyrabrandförmanEn

försökefter flera kon-fårtill DeCentrumstationen.kommit injust
hand dedem uppdragAlarm, imedtakt SOS att ta omsom ger

personbilarna.och Brand-mellan bussenvid kollisionenskadade
räddningspersonalallräddningscentralenimästaren somuppmanar
andningsskyddAnvänd detdet försiktigt.ska iin att ta omcentrum

räddningsperscinalenavvakta tillsfårAmbulanssjukvårdarnagår
harmolnetbedömer passeratatt

brandförman och fyra brand-medfrånDeltidsstyrkan Knivsta en
Fyrislundsstationenfinnsdemeddelar Alarm på närSOSmän att en

personbil har kört blandochbutiksinnehavare ringer säger att uppen
Drottninggatan-Trädgårds-korsningenmänniskorna itrottoaren

med allvarliga ska-sannoliktmarkenligger kvarFlera pågatan. -
dit och handåkafår uppdragfrån iStyrkan Knivstador. taatt om

dem.
blåserexplosionen.sedan Dethar gått 20 minuterDet ett par

längs Dom-har dragitMolnet isekundmeter. väg gatorna motupp
ammoniaken.påverkadsjälv blivitharRäddningsledarenkyrkan. av

räddningscentralen:meddelar Detskakigkänner sigHan sermen
döda eller ska-ligger 100här Det minstförskräckligt i centrum.ut

ocksåCentralstationen. Några våraområdet ärdade i runt mannarav
folk har kla-döda.kanske Centrumstationensskadade eller rent av

explosioneneftermed igång in stations-bäst. Desig sprangrat en
Kemdykarna harCentralstationentillfler ambulanserSkickahuset.

snabbthjälpbehöver måsteoch Dethänder ochköldskador på armar
fram resursermer

de klara medmeddelarBjörklingefrånDeltidsstyrkan äratt en
Vad det harlivlig.radiotrafikenhörskogsbrand. ärärDe att som

han skafår beskedbrandförmannen. Hanfrågarhänt, taattom
köra till Centrumstationen.ochbrandmännenmed sig

överslag vilkaräddningscentralen överBrandmästaren i gör ett
det kanfram tillkommer justdisponerar.kåren Han att nuresurser

tillde lediga på sina30-tal Många är vägsigröra ett avman.om
blivithuremellertid oklartdet mångaFortfarandestationer. är som

ochfrånryckte Centrumstationenbörjandemskadade i utsomav
luftmycketfem ochmellanKanske tio HurFyrislundsstationen.

tryckluftsapparaternade kvarhar i
kors-framme vidfrånstyrkan KnivstaharMolnet ärnärpasserat

demDrottninggatan-Trädgårdsgatan. Synen möter ärningen som
överallt. FleraliggermänniskorblödandeSkadade och ärskakande.

Brandförmannenhjälp.skrikerellerAndralivlösa. jämrar sig
har körtpersonbil påräddningscentralenförbekräftar att uppen
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verkar haDet mycket folk där bilen gickvarit hus-trottoaren. emot
fastklämd framsätet.Föraren sitter tiotalväggen. i Ett människor

ligger kvar marken bilen.på runt

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens vakthavande beslutsfattare kommer kl framVB 1 1.20
till Länsstyrelsen. från det s.k.Han ringer tilloperativa SOSrummet
Alarm direktledning.på bekräftar detLarmoperatören äratten en
mycket olycka.svår Alarm uppdragVB SOS larmai Länssty-attger
relsens räddningsledning och koppla datorförbindelsen tillatt upp
Länsstyrelsen. beslut fattar innebärDe VB att

Informationsavdelningen ska mobiliseras;D
Länsstyrelsen ska försöka företrädare för Landstinget ochD en

för polisen till sin organisation;en
ska bege tillHan Alarm;sig SOSD
Alarm ska informationsnätetSOS skickavia allt vikt till Läns-D av

styrelsen;
Akademiska sjukhuset ska koppla dator medsin Länsstyrel-D upp
sens.

Flera Länsstyrelsens informationsavdelningi har hört meddelandet i
radion och till arbetsplatsen.på samlasDeär väg i operativa rum-

för läget. Efter stund anländer Landshövdingen.igenommet att en
beslutar efter diskussionHan med Länsstyrelsen ska förbe-VB att

reda verksamheten vid upplysningscentral, densin snabbt kanså att
det nödvändigt. Syftetvisar sig avlasta Alarm,öppnas SOSär attom

polisen och Akademiska sjukhuset. Landshövdingen söker också che-
fen för Enköping och chefen förS 1Fo 47 för Uppsala föri F 16 i att
höra vilket bistånd de militära förbanden kan lämna. får efterHan

stund kontakt med båda.en

Panik på gatorna

Klockan Avdelningsföreståndarenär 11.30. akutmottagningenpå
vid Akademiska sjukhuset har tidigare Alarm fått beskedSOSvia

olyckan. Sjukhuset kommer sannolikt handatt taom ett stortom
antal skadade. enligt räddningsledarens bedömningDet sigrör om

hundratal bara Centralstationen. Avdelningsföreståndarenett runt
har ringt kirurgen och berättatprimärjouren vad harpå hänt.som

har också informeratHon personal och kontaktat driftcentralensin egen
sjukhuset förpå den ska kunna till deinte in iträngeratt attse gasen

anläggningarna.egna
Primärjouren kirurgen handlar enligt planen.på bak-Han ringer

utlöser katastroflarm.jouren, Samtidigt kommer den förstasom
ambulansen till sjukhuset med skadad från trafikolyckan kors-ien
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Ambulanssjukvårdarna berättarKungsgatan-S:t Persgatan.ningen
fullt kaosdetakutmottagningenpersonalen påför inne i äratt ute

gatorna.
inträffade.sedan olyckanhalvtimmegått Gas-har änDet mer en

nordväst de centrala kvarte-Luthagen,fortsattmolnet har mot om
folk kännerlika mycket Mångadet i Centrum.inteHär är somren.

flestaemellertid minskat. hostarhar DeKoncentrationengasen.av
lika besvärligt detdet tidi-andas,och har intesvårt äratt sommen
Centralstationen.närhetenför människorna i avgare var

räddningstjänsten kommer tillberedskap hosSambandsbefälet i
fler ledigaförsöka hitta brand-skaräddningscentralen. Han ännu

Även räddningschefenfrån andra län.ambulanserkallaoch inmän
räddningscentralen. Brandmästaren be-platsberedskap på ii är nu

eller rädd-utslagnaSamtliga insattaskriver isituationen: ärresurser
Centralstationen Domkyrkanområde frånningsarhete inom motett

riktning. har fåttgasmolnetshundra ]agoch vidare några imeter
flera hundra skadade.det kantyder på attrapporter varanusom

dötthar ska-hursiffror mångadäremot påfinns ingaDet avsom
det livräddningsledarenmeddelar inte någotSamtidigtdorna. äratt

tankennärhetenbefann tågetfem sig i närdei avsompersoner
uppgifter till polisinsatschefen,Enligtdessabrast. våra.Två ärav

människordetledningsplatsen, ligger på mångafinnsockså påsom
Centralstationen.ställen närheteni av

sjukhusetKatastrofläge på

sjukvårdsgruppernaochLedningsläkaren IKlockan 11.40.är nu
har be-LedningsläkarenCentralstationen.tilloch på vägär gett
och skasjukvårdsgrupperna III IVmobiliseringensked att avom

med räddningsledaren,kontaktradionsökerförberedas. påI-Ion
Drottninggatan-Trädgårds-korsningenbilolyckanberättar isom om

ligger utkantenskadeplatsenbedömer iRäddningsledaren attgatan.
försöka dit.får uppdrag sigSjukvårdsgrupp iriskzonen. taattav

andas,med be-hjälpochsmärtlindringbehöver några ärFlera att
Radiotrafiken intensivaresjukvårdsgruppen.till änskedet ännuär

utläggningar.för långafinns någratidigare. inteDet utrymme
ledningsläkarendet skälet såbl.a.Räddningsledaren begär attav

Roslagsgatan.ledningsplatsentill påska kommamöjligtsnart som
vid sjukhuset till akut-katastrofchefenkommerTio minuter senare

fyllerkatastrofledningsgrupp på sinLandstingetsmottagningen. or-
också hela tidenanländerExtrainkallademed personal.ganisation

börjarSjukhusetvårdavdelningarna. intaolikaoch detill akuten
katastrofchefen honmeddelarLedningsläkarenKatastrofläge. att

begärLedningsläkarenmasskadesituation.uppfattar det yt-som en
katastrofchefen vadmedoch diskuterarsjukvårdsgrupperterligare



Första fasen 31

de kan behöva dessa. beger begerHon sedansig till led-utöver sig
ningsplatsen. räddningsledaren ochFörutom polisinsatschefen finns
där mellan fem och från räddningstjänsten,tio polisen ochpersoner
hälso- och sjukvården tillfälligt också företrädare för SJ, Banverket,-
lokaltrafiken och massmedierna, bl.a. Radio Uppland.

Räddningsstyrkan från Gottsunda hand de skadadetarsom om-
vid olyckan med bussen och de personbilarna -frågartvå räddnings-
centralen varför det kommer förstärkningarinte några och varför
det bara finns ambulans. flera döda och femDet minstär svårten
skadade. människor harMånga andas. Flera blödersvårt näsaatt ur
och Brandmästaren meddelar det finnsinte någraattmun. mer re-

skicka. Samtidigt hör deltidssstyrkan från Knivsta sigattsurser av
och två omkom personbilen kördesäger pånäratt personer upp

korsningen Drottninggatan-Trädgårdsgatan.i tiotalEtttrottoaren
skadade Omhändertagna. finns ambulansenVar kördeår Den som
till sjukhuset för sedan har kommittio tillbaka.minuter inte Det är
också här harmånga andas och behöversvårt hjälp.attsom

Räddningschefen övertar

Räddningschefen beredskapi det behövsinser mycketatt mer perso-
nal och han måste uppdelning skadeområdet sekto-göra iatt en av

Brandmästaren räddningscentraleni Alarm harSOSsägerrer. att
fått samtal och andra från området Centralstationenrapporter runt

Domkyrkan och ytterligare hundra nordligimot ettupp meterpar
riktning. bör alltså haDetta gasmolnets ungefärliga utbred-varit

finns längrening. Det inte farliga koncentrationernågra kvarnu utom
området den havereradei järnvägsvagnen, det fortfarandeärrunt men

ammoniak kvar tanken.i
sida denKartan på uppfattningvisar gasmolnets utbred-nästa om

personalen räddningscentralenning i har.som
Räddningschefen beslutar uppgiften räddnings-övertaatt att vara

ledare. Jourhavande brandingenjören känner bättre och fårsig i upp-
drag skadeplatschef. Räddningsledaren kommer finnas iatt vara att
räddningscentralen och Alarm larmaåt SOS räddnings-säger att

ÖsthammarEnköping,tjänsten oclri begäranTierp. Samma tillgår
räddningstjänsten Stor-Stockholm.i Uppsala län behöver ocksånorra
alla ambulanser länen omkring kan skicka.runtsom

Massmedierna hos polisen, räddningstjänsten och hälso-tränger
och sjukvården. skaparDet ställenstörningar på många i organisa-

Olyckantionen. den nyheten Radios sändningari Sverigesär stora
ammoniakkatastrof12: harEn inträffat Uppsalai Encentrum.

överlastad ärnvägstankvagn exploderade vid 11-tiden. heltDet år
klart harmånga omkommit. antal skadade hållerEtt påatt stort att

hand. har fler uppgifterVi inte återkommer.justtas om nu men
Kanal och förbereder1 TV 4 extrasändningar.
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Räddningsinsatsen3.4 den andra faseni

Kl 12 -14

efter klStrax utlöser katastrofchefen12.00 vid Akademiska sjukhu-
Fullständigt lzatastrofläge. innebär sjukhusdirektörenDet kallasset att
till Landstingetsin katastrofledningsgrupp och landstingsdirek-att

underrättas. till ledningsgruppentören Han Landstingetsäger att
kan behöva samordna åtgärder medsina det Länsstyrelsen kom-som

göra.attmer
behövsDet uppsamlingsplatser för de skadade. Skadeplats-nu

chefen och ledningslâzaren har olika uppfattningar hur mångaom
det ska och de ska ligga. Ledningsläkaren förvara var attmenar
Landstingets del räcker det med plats. bör lättDen nåen attvara
och det bör där. ledningsläkarenFör skälenärgott vattenvara om

det kommer kompetent personal ochatt att ontvara om mate-om
riel. Både hälso- och sjukvården och räddningstjänsten samlamåste
styrkorna. blir det lättareDå samordna, övervaka och prioritera.att

ochTransporter samband underlättas kontakternainte minst med-
de mottagande sjukhusen. blir förvirratLäget ska ha fleraom
uppsamlingsplatser, ledningsläkaren.menar

Skadeplatschefen vill stället spridai verksamheten. Polisinsats-ut
chefen har detinget blir flera uppsamlingsplatser villemot att men

räddningsledaren lokaliserar dem detså inte går åtatt att en massa
poliser bara för dirigera trafiken omkring. Norrlands nationatt runt
har alternativen. enligtnämnts polisinsatschefenDet ärettsom av

bra val. Polisen haringet visserligen fått ytterligare 12 i tjänst,man
det långträcker ifrån till allt behöverjust Stock-göras.men som nu

trafiken besvärliganingarna i håll.påär många ambulanser,De
räddningsfordon och polisbilar behöver fri har svårtvägsom att
komma fram.

Första uppsamlingsplatsen

samråd medI räddningsledaren skadeplatschefen, ledningslä-enas
karen och polisinsatschefen till slut välja Vaksalaseolanattom som
uppsamlingsplats. liggerDen Centralstationen,öster istrax om ett
område har drabbatsinte Klockan några minuterärsom av gasen.
över 12. skerDet den fårtimmen detnärmaste behövsvisasom om
flera platser.

Problemen med radiosambandet ökar förstärkningarna bör-när
komma.jar detDet ledasvåraregör Räddnings-ännu insatserna.att

ledaren inser kommernågot behöva och till-göras övervägeratt att
brandmästarenmed räddningscentralenisammans

ska hanHur dela skadeområdet lämpliga delariD upp
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det behövs fleraligga,ska uppsamlingsplatsernaVar omD
andraräddningstjänsten kom-förstärkningarna frånska iVartEl

dirigerasmuner
ambulanser och räddningsfordon liggaförska brytpunkternaVarEl

brytpunkternabrytpunkten ellerverksamhetenska leda påVemCI

deltidsanställda brand-till de hel- ochSambandsbefålet ringer runt
det vackra vädretdetoch befålen, svårt ivisar sigmännen attmen
radion ochemellertid hört olyckanhar påalla. ringerMånganå om

Räddningsledaren räknarfråga de ska inställaför sig.själva att om
befäl20-tal brandmän ochha ytterligaremed timmeinom ettatt en

sammanlagt omkring 60kåren Hanfrån den i tjänst man.egna -
alla deltidsstationerna, delarmdra sju såbeslutar påstort attatt

för de andra olyckorutryckningarsnabbt kanbemannade och göraär
inställelsetiden.detinträffar. Någraeventuellt påDe vinner sättetsom

ellerbehövasdeltidsstyrkorna kan på Centrumstationen Fyris-av
lund.

deoch alla olikapåledningsorganisationeningår iDe utesom
till. fler ochstressade. Dethårt sittskadeplatserna Hettan ärgörär
klara hurframför alltgäller mångabehöver hjälp.fler Det att utsom

harräddas.kan Ingen nå-de livlösa ännuännugatorna somav
döda. Svårigheterna ökarskadade ochantaletuppfattning omgon
massmedierna.frånväxande trycket Detdetockså är re-genomnu

skadeområdet.fotograferoch gårDet intedan imånga utereportrar
personalen får arbetaledningsplatsen så ostört.på spärra attatt avens

uppfattat lednings-massmedierna harförföreträdarnaFlera attav
uppsamlings-skadeplatschefen hur mångaochläkaren är omoense

vad det här betyder förredafinnas. försökerdet ska påplatser De
hjälp.dem sökersom

upplysningscentralLänsstyrelsen öppnar

vakthavande beslutsfatta-ochLandshövdingenKlockan 12.15.är
ochräddningscentralen fårtillLänsstyrelsen åkerhosVB enren

räddningsledarendiskuterar medför läget. situa-redogörelse De om
räddningstjänstför-enligtLänsstyrelsensådan 34 §tionen är att

Alla emeller-för räddningstjänsten.skaordningen äröver ansvaretta
ledas räddnings-fortsättningen skatid iinsatseneniga ävenatt avom

Uppsala.itjänsten
med personalendirektledningkonfererar iLandshövdingen via
Länsstyrelsen skabeslutarLänsstyrelsens operativa Han attrum.

finnas 20-talkommerupplysningscentral. ingå-Detsinöppna att ett
frågor skaden harmeddelar ringaLokalradionende linjer. att som

Ängäller.telefonnummerde såLänsstyrelsen och lyssnarna somger
knappa.emellertidbeskedenlänge går rättär attsom
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Militära resurser

Chefen för landshövdingenF 16, tidigare haft kontakt med,som
hör sig. har fåttHan uppdrag militärbefälhavareniav av att vara
sammanhållande för det militära biståndet och kontaktperson för
Länsstyrelsen, landstinget och kommunen. Företrädare för de mili-

förbanden bör placerastära räddningscentraleni och landstingetsi
katastrofledningsgrupp.

Länsstyrelsen kan disponera dessa militära resurser:
S 1Fo 47: Från hemvärnsmän12.30 70 frånoch 13.00ca ca
värnpliktiga.50 förseddaDe med sambandsutrustningär och kan

användas för bl.a. och bevakning.avspärrningar
ÄvenOmkringF 16: värnpliktiga.50 dessa har sambandsutrust-

och kanning användas för bl.a. och bevakning.avspärrningar
Fordon för Sjuktransporter, specialbilar, sopmaskiner och fordon

från basräddningsstyrkan, sjukvårdsmateriel, bl.a. bårar och filtar,
kan också ställas till förfogande. Landstinget kan det behövsom
disponera fem helikoptrar för Sjuktransporter från Uppsala, Sö--
derhamn, Visby och förstaBerga. De kan landstingettvå förfoga

redan vid 13-tiden.över
Landshövdingen enligt hans bedömningsäger kom-att resurserna

behövas och polisen och landstinget omedelbart skaatt attmer
besked biståndet Försvarsmakten kan lämna.om som

Landstingets katastrofledning

Under tiden övervägandena räddningscentraleninom harpågåttsom
landstingsdirektören och sjukhusdirektören kommit till katastrof-
ledningsgruppen landstingetsi lokaler. Efter stunds orienteringen
och diskussion beslutar attgruppen

Inkalla sjukvårdsgruppen från Enköping den bör i Upp-ü vara-sala inom 45-60 minuter;
kontaktTa med jourhavande tjänsteman Stockholmsi läns lands-CI

och begärating hjälp med sjukvårdsgrupper,två medicin och vård
skadade;av

Öppna sjukhusapoteket innehållet sjukvårdsgruppernasia -kemikalielåda kommer räcka länge;inte att
kontaktTa med Länsstyrelsen för tillgång till den statligaCl att

myndighetens informationscentral;
riks-Via och lokalradion kalla in personal till primärvårdenD mer

och Samariterhemmets sjukhus;
inventera tillgängliga bl.a. och respiratorer;sängarCl resurser -
Kalla in PKL-gruppen psykosociala katastrofledningsgruppenC1
och inrätta ett presscentrum;

råd frånBegära Giftinformationscentralen.D
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förklomkringkontaktar 12.30Räddningsledaren representanten
Landsting -för skaochKrissamuerkan KommunKKL- att gruppen

människor.eller oroligachockadehjälpa KKLochkomma i gång
Vaksala,staden, Lutbagen,Centralalokala ikrisgrupperlarmar sina

finnsUppsala.Gamla i varjeSuartbäcken och Det grupp samman-
kyrkan ochkommundelsförvaltningen,företrädare förtiotallagt ett

tillgäng-femkvartfrivilligorganisationerna. En är personersenare
Vaksalagruppen. Ef-och istadensCentralaliga i tre personergrupp

30-tal inomi gångytterligarehalvtimme är ett orga-personerter en
hjälp slussaspsykiatriskkvalificeradbehöverDenisationen. ensom

anhörigcentrum påhartillvidare PKL-gruppen, ettsatt uppsom
sjukhuset.Akademiska

kärra medLandstingetskörtambulanspersonalenharKl 12.40 ut
hållerVaksalaskolan. Räddningstjänsten påtillkatastrofutrustning att

skolan ochuppsamlingsplatsen sanerings-iinneordningigöra en
ammoniaken.behöver sigför demplats tvättapå torget avute som

korsning-vid kollisionenskadade idekvar hosSjukvårdsgrupp är
arbetar närheteniDrottninggatan-Trädgårdsgatan. IGrupp aven

sjukvårdsgruppernafinns IHCentralstationen. Tio minuter senare
frånocksåefterochuppsamlingsplatsenoch IV strax gruppen

Enköping.

informationsverksamhetenmedProblem

Uppsala föranhörigatilllandet ifrån helamänniskor ringerOroliga
fårdrabbade.till de intehör Dedessaförvissa intesig somattatt om

nerringd. Enstakafullständigtblirpolisen,kontaktarnågot somsvar
frånväxeln ringadetfram, går intesamtal kommer över utattmen

beskedmycketPolisen harpolisstationen. ännu att targe men
andra harelleranhöriga intedemänniskoruppgifteremot somom

uppgifterna de efter-påpersonal läggerPolisens inmed.fått kontakt
katastrofregister.sökta i sitt

. räddningstjänsten,från massmedierna såTrycket är stort attnu
kan hanteralängre situatio-polisenochsjukvården intehälso- och
irriterade deochradioför tidningar, TV överFöreträdare är attnen.

ellerlägetvarkenbesked ifårfortfarande någrainte stort omom
deräddningsledarenförSkadeplatschefen berättardetaljerna. om

Räddnings-massmedierna.fältet medde harproblem påutestora som
efter halandshövdingen,medfråganledaren att resone-somtar upp
räddningscentralenoch polisenför landstingetföreträdarna imedrat

lokaler.Länsstyrelsensbeslutar iöppna presscentrumettatt
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kravStora på samordning

Räddningsledaren börjar bråttom bestämma han skasigatt var
förstärkningarnasamla från andra kommuner länet ochi Stock-i

holms län. Sambandsbefälet och brandmästaren talar telefoni näs-
hela tiden och hinner bollplankinte honom.åt Räddnings-tan vara

ledaren beslutar följande ska gälla:att
Sambandsbefälet och larmoperatör ska bege tillsig BöcW:sE] en
parkeringsplats vid förE och för4 bryt-organiseraatt svara
punktenför styrkorna kommer från kommunerna Stock-isom

olms län;
ambulansförman fårEn uppdrag föri brytpunkten Cen-D att svara

vid brandstationen för kommer från andratrum styr orna som
kommuner länet Räddsami C.

efterDet utsläppettvå timmar oerhört tryckär påsnartnu ett- -
hälso- och sjukvården, från alla har besväräven som av gasen men

direkt skadade. Klinte finns det mycket13.00 personal detär så att
blir möjligt vårdcentral. Katastrofledningsgruppenöppna väl-att en

Svartbäckerz.jer upprepade meddelandenGenom lokalradion för-i
söker människor söker hjälp frånströmmenstyragruppen av som
Akademiska sjukhuset till vårdcentralen.

Räddningstjänstens sambandsbefäl meddelar efter kl 13.00strax
han finns brytpunkten med ledningsbilBSCW ochsin tvåatt att

räddningsfordon och ambulansernågra kör omkring IKEA:s par-
keringsplats. till känna.De sig ska försökaI-Iansnartger nog tag

dem och återkomma tilli räddningscentralen med rapport.en
Skadeplatschefen frågar räddningscentralen förstärk-enträget var

fårningarna detHan kommer brandmästareär. ochveta att snart en
brandmän, ska hjälpa till uppsamlingsplatsen vid Vak-tre som

salaskolan. Skadeplatschefen frågar också vad han ska medgöra
dem döda. Polisen har föreslagit uppsamlingär Stadsteaternisom

beslut fattade,inga lyder beskedet från räddningscentralen.armen
Polischefen beredskap platsi polisstationen.i Hanär vittnar om
det kaos råder staden. Polischefens viktigaste uppgifti justutesom

blir underrätta de till deanhöriga båda polismannen harattnu som
omkommit.

Ambulansförmannen för brytpunkten Centrumsta-som svarar
meddelartionen räddningstjänsten Enköping kommit medi justatt

räddningsfordon och ambulans. ska de åka frågaVart Sammaett en
ställer sambandsbefälet, styrkorna fråntagit Sigtuna-Mär-emotsom

Styrkan från Sollentuna-Upplands Väsby harDensta. är väg.
blivit försenad grund olyckapå tillavtagsvägenstraxav en norr om

ÖsthammarArlanda. Styrkorna från och ochTierp med ettvar en-
räddningsfordon och ambulans meddelar radion depå äratten -
framme fem-tio skaminuter. och vad skaVart zi vägen vigöra,taom



fasenAndra38

för räddningsledaren hållaochblir svårarefrågar de. svårareDet att
styrkorna.ihop

hand skadademedarbetet påklFrån 13.15 är att ta om upp-
finnsfull sammanlagtVaksalaskolan gång. Det niosamlingsplatsen i

från StockholmsUppsala, likafyra från mångasjukvårdsgrupper -
medicin.begär Poli-LedningsläkarenEnköping.frånlän och meren

förhaft personal plats registrera så mångafrån början påhar attsen
finns också polis-hjälp.sökerdem Detmöjligt ennusomavsom
tankvagnen frånundersöka Svarethan börjatekniker Kani tjänst.

skadeplatschefen nej.är
uppsamlingsplatsentillmänniskordel in ärEn transporterassom

personalen skafrågan vadSkadeplatschefendöda. göraupprepar
kvaralla ligger påoch medmed dessa gatorna.som

tillsynform ellerbehövermänniskor någonStrömmen avsomav
uppsamlingsplatsenfrån gårvård tycks Avtransporternasina.inte

ska köras till sjuk-ambulansdirigeringen. Mångaoreda iDet ärtrögt.
krav de redan hårtställeroch det påför vårdandra lånhus i stora

underlättar emeller-Helikoptrarnautnyttjade transportresurserna.
sedanmaskin gångLandstingets iden här ärtid situationen.i egen

Ambulans-flyger oavbrutet.helikoptrarFlera militäratimme.en
den slutförtUppsalatillkommerStockholms län närhelikoptern i

pågår.insats somen
ingående skildringförstaAktuellt kl 13.25Ett avmerextra ger en

några ögonvitt-Uppsala. intervjuarhar hänt Endet i reportersom
förståsig-fleraframträdersändningenbrandmästare.och Iennen

kemiföretaget,hosDriftingenjörenområdet.kemiskadetinompåare
överlastad,tankvagnenupptäckte sägerförst att stum-att varsom

den mänsk-fabriken.lämnattidigare Dettankar ärfyllda gångernågra
har det häntHittillsmycket inteåt.ochfaktornliga går inte göraatt

sådanmedolyckanågon vagn.en

uppsamlingsplatserFlera

kommer13.30-tiden detvid intebedömerRäddningsledaren attatt
ledningslåkaren,talar meduppsamlingsplats. Hanräcka med somen

kraftsamla.gäller Resursernavad hon tidigare Det attsagt.upprepar
polisenRäddningsledarenförslå. sägerkommer inte attattannars

flera ställen.förharräddningstjänsten öppnaoch attresursernu
för led-slutligenförklararRäddningsledarentid.Diskussionen tar

hanverksamhetenförkanhanningsläkaren inte ansvaretta omatt
finnas fyraskadetbeslutarsektorer.dela den Hanfår iinte attupp

hjälpa tillpersonal fårRäddningstjänstensuppsamlingsplatsen om
Sambandet mellanräcker.folk detharsjukvården såochhälso- inte
räddningsledaren.ska klara på någotolika sägerde sätt,grupperna
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Uppsamlingsplatserna ska enligt räddningsledarens beslut ligga
VaksalaskolanIE] ;

Vid Domkyrkan;ü
Stadsbiblioteket;ID
NorrlandsI hus.nationsD

ledningsplatsEn för sektor skavarje närheteninrättas i dessaav
uppsamlingsplatser. Räddningstjänstens personal ska söka områ-av
det från ledningsplatsen och Stora Torget. lednings-För varjemot
plats brandmästare eller brandförman och brandmänsvarar en tre
från Uppsala har lokalkännedom. förstärkningarDe påärsom som

ska från brytpunkterna bege till följandeväg sig sektorer och lednings-
platser:

Sektor DomkyrkanVäst: personal från Sollentuna-UpplandsC1 -Väsby;
Sektor StadsbiblioteketNorr: frånpersonal Enköping;EI -
Sektor Söder: Norrlands personal frånnation Sigtuna-Märsta;D -

Öster:Sektor Vaksalaskolan personal från Östhammar-Tierp.Cl -
Arbetet sjukhusetpå och landstingetsi katastrofledningsgrupp är
hela tiden mycket Sjukvårdspersonalenintensivt. fältet harpåute
det besvärligt hettan. Landstingsdirektöreni beslutar samråd medi
katastrofchefen kalla primärvårdspersonal.ännu Avsik-att mer

Årstabåde och Gottsundaär vårdcentraler.öppna Mångaten att
skadade kan ha fria intervall tilli och behöver48 timmarupp
övervakas. det akutaFörutom omhändertagandet fordras det nu en
lite långsiktig sjukvårdsplanering. Samariterhemrnets sjukhusmer
ska första handi patienter har fått hjälp inom primär-ta emot som
vården anledningnågon behöver läggas in.men som av

Växeln vid Akademiska sjukhuset blockerad massmedierär av
och oroliga människor. Livlinan den dataförbindelse sjuk-är som
huset har till Länsstyrelsen och Alarm.SOS Mobiltelefoner används
flitigt. Människor försöker alla komma kontaktpå medsätt iatt
hälso- och sjukvården. upprepade informationerDet är itrots ra-
dion mycket svårt Människorpatienter. kom-strömmenatt styra av

gående, bilar elleri transporterade andra till Akade-mer egna av
miska sjukhuset, placerar personal utanför akutmottagningensom
för kunna informera de ska vända för hjälp.sigatt vart attom

Några före klminuter underrättar14.00 skadeplatschefen rädd-
ningsledaren räddningstjänstens styrkor platspå vidärattom
uppsamlingsplatserna sektorer.inom sina har haft kontaktHan med
alla sektorcheferna. ska träffasDe förpå Stora Torget en genom-

degång så har överblick situationen.översnart
Polisen har hela tiden försökt personal.in skulleDemer som

ha för Öregrundordningen fiskarfestpå i tillpåsvarat är vägstoren
Uppsala. de ledigaMånga har själva hört ochsig deav sagt attav
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hamedräknar 40-Polisenkan tjänst.i att ett tag ettomsnart vara
Enköping ochfrånpolismändrygtdetta kommer 20Tilltal man.

från Stockholmshur mångaantal ingen ännuTierp vetettsamt --
uppsamlingsplatserna ochfolkmycketemellertid pålän. Det är re-

Värnpliktiga och hem-tid.hjälpsökerallagistreringen tarsomav
sambandiochvärnspersonal från 1Fo 47SF 16 gör nyttastora

dirigeringuppsamlingsplatserna och denmed avspärrningarna av
fordras.trafiken somav

människor Uppsalafrån oroligafrågor ifortsätterPolisen att
anhöriga ochkontakt medkommerlandet ioch intei an-ute som
Identifieringenknappa.fortfarandekanBeskedendra. är avgessom

dödahur ochmångahar börjat.omkomna Ingende inte ännuvet
fåttexplosionenhar sedan 200Polisstationen 1överskadade det är.

harpolisenupprörda någotmycket intesamtal. överMånga är att
säga.att

tredje fasendenRäddningsarbetet i3.5

Kl 14-16

skadeplatschefen.medkontakträddningsledarenklefter 14Strax tar
havererade tankvagnen.vid denlägetvill haHan rapport omen

ska kunnaför dekrävsvadbehöverRäddningsledaren attveta som
dödaskadade eller ochefter flersökaolyckslatsen,börja påröja

kallatharHydro in sinskadade KöpingSupra ibärga den vagnen.
för hjälpamedskicka utrustningoch villberedskapsgrupp attsex man

skadeplatschefen,tillinfinnaska de Frågan gårsigtill. Var som
från räddningstjänstenkemdykarbussbeskedfårsamtidigt att enom

brytpunktenframme vid 386W.Stockholmi är
katastrof-med landstingetskontaktledningsläkarentidenUnder tar

beslut delaräddningsledarensför diskuteraledningsgrupp attatt upp
sjukvårdsgrupper.flerbehövs detdettasektorer.verksamheten Föri

frammöjligheternaKatastrofledningsgruppen överväger ytter-att
och frånlandstingets organisationbåde frånpersonalligare egen-

under för-blir allalänen.desjukvården Dethälso- och i närmaste
finnsredanpersonaldennödvändigthållanden att somomgruppera

ute.
räddaråderuppgiftsjukvårdens situationenHälso- och i är attsom

felaktigaförvärras åtgär-skadornatilloch inteliv att genomatt se
katastrofledningsgruppen ti-der. ingår i är överensDe attomsom

klaraden tillska använda mening-dyrbar för deförden är attatt upp
beskedräddningsledarensLedningsläkarenskiljaktigheter. accepterar

katastrof-medsamrådbeslutaroch iuppsamlingsplatsernaom
följande:ledningsgruppen
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Till sektor Domkyrkan skickas sjukvårdsgrupvästD en sam-,läkare och undersköterskor fråntvå Aka emiskamansatt av en
sjukhuset;
Till sektor Stadsbiblioteket sjukvårds-D norr omgrupperar en

från Vaksalaskolan;grupp
Även sektor söder Norrlands får sjukvårdsgrupp frånnationD en
Vaksalaskolan.

Beslutet innebär hälso- och sjukvårdens högkvarter fält fort-iatt
farande ligger Vaksalaskolan. Skäleti det lång tidgått såär att attnu

skadade från stadensmånga svårt centrala delar redan finns där. Det
lätt skolans lokaler. Helikoptrarna kani landa ochär att vatten

idrottsplats närheten. Behandlingenpå fulli i gångärstarta en se-
dan får droppnågon timme. Många åtskilliga fall också hjälpi-
med andningen. Vårdpersonalen har fått läkemedel. hållerJustmer nu

apotekare fördela medicinerna. skapå underlätta för vård-Detatten
personalen. del harEn patienter till sjukhus. Andratransporterats
håller bli transportfärdiga.på att

Skadeplatschefen kl till räddningscentralen14.10rapporterar som
räddningsledarens frågor:påsvar

gaveln tanken delvis bortslitenEna på och alldelesär vitD vagnen
undersidan;på

ammoniakvagnar intill den skadadeDet står två deD vagnen, men
verkar oskadade;

behöver kemdykargrupper,Vi två kan undersökasåD att tan-
karna och förbereda eventuell den vätskaöverpumpningen av

finns kvar den skadadesom ev 1 vagnen;
har också beredskapsgruppenVi från Hydro Supra inyttaD av

framför allt rådgivareKöping l personalen.som-
Skadeplatschefen från de bådautgår oskadade kor-äratt vagnarna
rekt och alltsålastade klarar skulle välAnnars kemiföretagetvärmen.
larmat dem också. deAtt kvar vid Centralstationenstår skräm-om

emellertid Kontaktledningenmånga. bangården fortfa-på ärmer
rande spånningslös. grund antändningsriskenPå ammoniak ärav -

brännbar det släppagår inte på Skade-ännu strömmen.en attgas -
platschefen vill råddningscentralen fråganågon skai detatt om
finns diesellok kan bogsera bort dem. berättar för brand-Hanett som

det nyfikna följer detmästaren många skerär inomatt som som
spårområdet. Flera TV-kameror har närheten. Ammoniak-isatts upp
lukten emellertid de flesta håller avstånd.gör sig detpå Menatt:

folkspringer ledningsplatsen och frågarpå det mesta.en massa om
Klockan Uppgiften förär de ukvårdsgrupper14.30. skanu som

till sektorerna och syd blir bedöma vilka förstaväst, attnorr som
handmåste och livsuppehållande behandling. harDetas attom ge

lika mycket kvalificeradinte sjukvårdsutrustning vårdpersonalensom
vid Vaksalaskolan. omfördelningEn materielen skulle i principav
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förtidsförluster behandling-finns där meddet storasomrasera -
hand medskadade behöver gång. MångaDe svårast tas enomarna.

flera behöverefter eller ochutvecklakommer timmarsymtomatt en
beskriver för räddnings-Ledningsläkarenövervakning. situtionen

verksamhet, medan honhan får ledaledaren och sinsäger taratt
och sjukvården.för hälso-ansvaret

skadeplatschefens hans frågor.Räddningsledaren på Kem-svarar
från HydroStockholm, beredskapsgruppenfrån Supradykarna i

har fått besked skapersonal deltar med deoch denKöping attom
spårområdet. Räddningsledarenledningsplatsen vidanmäla sig på
bådaundersöka de andravill de skaatt vagnarna.

Länsstyrelsens presscentrum

före kl Länsstyrel-Länsstyrelsen sitt i15öppnar strax presscentrum
lokalen40-tal medpersonalrestaurang. iEtt trängsreportarsens

hurfotografer för fåTV-tekniker och situationen Detär. äratt veta
medLandshövdingen inleder detlokalen.olidligt i sägaatt attvarmt

uppgifterkatastrof: harinträffat justhar Vigivetvis är nu omensom
Hundratals människor haromkommit. så-30minstatt personer

Betydligt fler har lättaresjukhusvård.de behöverskadordana att
hjälp. kommerform För mångaskador måste någon pro-avmen

efter åtskilligaförstblemen timmar.
stund detluften.haglar med innanDetgång iFrågorna tar enen

ordnade former.sker liteoch frågandet TVlugnat ihar sig merner
utlastnings-fick lämnakomutsände vill hur det sig4:s attveta vagnen

företrädaretidigare. förstoppadesoch varför den Enstället inte en
från redaktion lastenuppgifterrikstidningarna har sin attomav

åtgärder vid-redankontrolleratsskulle ha Nässjö någrai attutan
togs.

från flerakommer håll.förhar FrågantransportenVem ansvaret
föreskrifterna skaavsändaren enligtförföreträdareEn attuppger

sker.frånriktigt lastad.till utgår så Detär attatt somvagnense
flera tidigare.emellertid häntha orsakat olyckan har gångerverkar

Stockholmöverfylld från Malmösedan gickår viaFör ett par vagnen
riktigt likaNorrland.och Uppsala till Det iinteövre varmtvar som

ammoniakenblev illaTanken klarade åtgångendag. närresan men
Örn-Modohosfick skrotas efter lossningutvidgade iVagnensig. uppe

sköldsvik.
lämnapanelen kanmed frågor, någraFlera hakar intepå men

ansvarsfrågan skautförliga Landshövdingen givetvissäger attsvar.
undersökningar kommeroch andrabehandlas de rättsligai attsom

goras.
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Sedan följer antal frågor själva utsläppet och räddningsin-ett om
satsen:

Varför gjordes för ochingenting bort folk från Cen-ü att varna
fannstrum Det halvtimme för sådanaminst åtgärderen

Är det räddningstjänsten har beredskapinte försant attt: samma
sådana här olyckor för brand personalenHart.ex. rättsom ut-
bildning och Gäller det ocksåutrustning polisen

lär flerDet stå ammoniakva oskadade på spåret intillEl nar - -ol cksplatsen. Vad dem Riskerarnigör gasmolnvi att ettme
I

Varför det lång tid förså polisen alla döda ochregistreratarCI att
skadade

trassletHar med samlingsplatserna krävt människoliv ellerupC1
människorgjort ått skador de skulle ha behövt fåstörreatt än

har dligenDet ordninginte någon med ambulanserna.varit TilltD
vilka hus har de skadadesju ni fört
Vad till alla fåttni mycket lätta besvärsäger ändåEl ärsom men som
oroliga

företrädare för räddningstjänstenEn förklarar: gjorde inledningenVi i
det bedömdevi rimligt med hänsyn till situationen. Det ärsom som

oerhört och svår operation Centrum påtömma männis-storen att
kor. verkadeLäget stabilt. räknadeVi med tankeninte skulleatt
spricka. finnsDet beredskapgivetvis för kemiska olyckor.ävenen

det allvarlig händelseOm blir arbetetär regel försvårare änen som
andra slag olyckor. Sådana händelser inträffar mycket sällan. Viav
får deninte harrutin vidpå insatser bränder ochsom t.ex. tra-
fikolyckor. gasmolnet detNär här falleti hade bildats gick allting
mycket fort. blåsteDet Domkyrkan. kundeVi intemotupp mota
bort molnet. bedömerVi detinte ska hända med denågot bådaatt
oskadade vagnarna.

Hälso- och sjukvårdens framhåller i sittrepresentant attsvar ore-
dan inte varit kan masskadesituationstörre än En äraccepteras.som
alltid mycket hantera.svår Dessbättre får mycketinte så rutinatt

skulle behövas. har aldrig haftVi liknandenågot i Sverige. Omsom
det olikarått hurmeningar många uppsamlingsplatser det börom
finnas inte egendomligt.såär mycketDet så spelarär in närsom
ska besluta. detOm medicinska resultatet finns längeså ingetän att

harVi inget perspektivsäga. den fruktansvärdapå händelsen. Vi vet
landshövdingen redan fortfarande hurinte harmångasom sagt som

dött och hur många skadade. detMen tal,är mycketsåärsom stora
säkert.är
Polisen arbetar för fullt med och skaregistrering underrätta anhö-

till båderiga omkomna och skadade, företrädare för polis-säger en
myndigheten.
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arbetet krävande ochfolk arbete,mycket i årharVi rätt mennu
verksamhe-också.mycket övrigaDenskaPolisentid. göra annattar

lägenhetsbråk.hafthaft under dagen någraharlöpa. Vimåsteten
derapporterade. påMångaoch nårinbrottFlera rån är vetpassar

Sådantdet häranspråk måstepåi sättet.polisens tasatt resurser
för under denuppgiften polisenomedelbart.med Denitu storata

döda. kanidentifiera alla Ingentingemellertidblirtidennärmaste att
arbetet. Problemetmed detkonkurrerakänslighetochomfattningi

fått framhade någrainledande fasen intedenför i attvaross
arbetetkollegor.därför förlorat Dethar två görandningsskydd. Vi

tungt.extra
de fallenhellerkan ifrågor inteandrafårPanelen många men

massmediernaentydigaochuttömmandesålämna några svar som
Landshöv-till det.bidrarirriterad. Hettanvill ha. Stämningen år

meddela.finnsdet Detbesked någotdingen närsäger nytt attatt ges
med de andratillsammansLänsstyrelsenocksåframgår organenatt

vändamänniskor kandit sigupplysningscentralhar upprättat en
frågor.med sina

fleradetUppland reda stårRadiofårMånga att am-genom
bliroch oroligaolycksplatsennärhetenmoniaklastade i avvagnar

ordentlig panik,blikansmälla Detdet ska igen.för somenatt
Räddningsledarenför änmånga.bekymmerorsakar uppmanar en

tankvagnarna,oskadade sådeundersökaskadeplatschefengång att
stillarbeskedmedkanhan ett oron.ut somatt

katastrof-landstingetsochvårdcentralerna inomsjukhusen,På
15.30-tidenVidför fullt.verksamhetenledningsgrupp går ger

för de företrädarepresskonferensimproviseradkatastrofchefen en
kata-till detkommitharmassmediernaför presscentrum somsom

sjukhuset. beskriAkademiska Hanistrofledningsgruppen upprättat
besked antalet ellerbestämdapatientflödet ingabl.a. ommen gerver

och sjukvårdenHälso-klaraför människor sig.utsikterna attom
tidi-kvällen mångaunderkraftig tillströmning närväntar somen ny

delbesvär. Enkommerhafthar någrainte att avsymtomgare
läggasbehöva in.sannoliktkommerdessa att

Genomsökning

massmedi-medkatastrofchefen börjar genomgångenSamtidigt som
skadeplatschefen Torget.på Storaochsektorchefernaträffaserna

kanutomhusytornaarbetetdriva såpåDe att ge-varaattenas om
sedan användas17-tiden. måstevid Resursernanomsökta senast

ochhakandär tagit sig indegenomsökningför utrymmen gasenav
framgårmänniskor.finnas Detdet kandär rapporterna somav

befunnitharskadade sigallvarligtflestafår deskadeplatschefen att
avlösningarvillSektorchefernaCentralstationen.områdeti attrunt
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ska planeras arbetet kan fortsätta under kvällen. behö-in, så Deatt
besked personalen kanden komma. Skadeplats-närver om nya

chefen låter begäran vidare till räddningsledaren.gå
kan börja Räddningsledaren får detNär tågen här lägetgå igen i

det problem med tågföringen hela Mellansverigeiärveta att stora
och möjligt vill släppa fram den genomgåendesåatt snart som
tågtrafiken Uppsala. emellertidi rädd-Frågan intresserar inte
ningsledaren har fullt med de oskadadejust Hannu. upp vagnarna
och riskerna för fler utsläpp ska inträffa. verkligen deVet vi attatt

överfyllda Blir det förändring efter-vädret undernågoninte är i
middagen

ambulanser och andra fordon kan användasDirigeringen av som
för Sjuktransporter fortsätter problem. harDet visat sigatt ettvara

flera hamnat Löwenströmska sjukhusetpatienterna iatt av som
Stockholms län aldrig blivit registrerade. Landstingets katastrof-
ledningsgrupp samrådet med jourhavande Stock-tjänstemannen i
holms läns landsting, bl.a. ska fördela mellan sjuk-patienternasom

huvudstadslänet.husen Ledningsläkaren och räddningsledaren kom-i
rutinerad läkare ska placeras räddnings-iöverens attmer om en

centralen med uppgift hålla samband med ledningsläkaren,att-
katastrofledningsgruppen, Landstinget Stockholm och den militärai

Läkaren ska också leda sjuktransporterna.organisationen. Några
fårambulanserna sköta skadeområdet. An-inomtransporternaav

dra ska avdelas för till de olika sjukhusen ochinomtransporter ut-
anför länet. militära förbanden deltar fortsättningen medDe iäven

ochhelikoptrar sjuktransportfordon. medAvvägningar måste göras
hänsyn till hur utvecklar och behoven förändras.situationen sig

belastning helapåStor organisationen

Kl skadeplatschefen16.00 till räddningsledaren: Lägetrapporterar
stabilt havererade tankvagnen.den Kemdykarna från Stock-är runt

holm har det kvar. framme förDe justär ärsagt att ett tonpar attnu
lägga ytterligare ska minskanågraöver presenningar, som avgas-

från den tanken. ska också koppla loss de,ningen Detrasiga visom
räknar med, oskadade fram diesellokmåsteNu ettvagnarna.

ocksåså kan bort dem från området. Fleravi TV-att transportera
har de bilderstationer timmarna visat på De utgörsenaste vagnarna.

hot bara sin närvaro.ett genom
kvart meddelar brandförmannenEn för bryt-senare som svarar

punkten vid beredskapsgruppen från HydroCentrumstationen att
har kommit. ska deSupra i Till lednings-Köping Vart vägenta

platsen vid skadeplatschefen.spåren, Gruppenssvarar sex personer
tillsammans med skadeplatschefen besiktning tanken.gör en av

Skadeplatschefen frågar vilka de behöver för kunnaattresurser



fasen46 Tredje

ammoniaken tillkvar tank. Huröver är storpumpa som en annan
ska den det dit järnvägstankvagn ellerGår räcker detvara att en
med tankbil besked bör finnas till skadeplats-Ett 17.30, nären

träffa företrädarechefen ska för och järnvägsinspektionen vid
ledningsplatsen.

kl frågarföre räddningsledaren skadeplatschefen hur längeStrax 1 7
järnvägstrafiken avstängd. har flera bara be-måste tågvara som

Uppsala. det rise Skadeplats-höver rulla Kanigenom göras utan
trafik enligt hans kanchefen släp-meningirriterat ingenattsvarar

vätska finns tanken.förrän har den ipå Detöverpumpar sompas
får fram diesellok kan dra bort deförutsätter oskadadeettatt som

Hela kommer sannoliktoperationen timmar.att tavagnarna.
de olika räddningsstyrkornahåller personalenpå i påUte stan

människor till uppsamlingsplatserna.med hjälpa Trotssigatt att ta
hård allade flesta klarar det själva belastningen på i organisa-äratt

kommer oroliga. har hörtTill detta många Detionen. påäratt ra-
finns fler med ammoniak och fruk-dion det: på stationenatt vagnar

det ska komma fler gasmoln.tar att
verksamheten.fortfarande förvirrat delariDet Denär stora av

fem harhar gång i timmar ingetorganisation varit istora som grepp
Med det hot ytterligare utsläpp massmedi-allt sker. somsom omom

informationsverksamheten blivit känsligspekulerar hari enerna
och upplysningscen-uppgift. Upprättandet presscentrumett enav

för de ledandeLänsstyrelsen innebär avlastningtral hos inomen
hjälper bara delvis länge deträddningsorganisationen så intemen

Fortfarande ifrågasätterfinns trovärdiga besked månganågra att ge.
uppgifter myndigheterna lämnar.del destor somen av

sjukvården,det framför allt hälso- och detKaotiskt iinomär som
katastrofledningsgruppdrar det lasset. Landstingetshär läget tyngsta

hand vid sjukhusenskadade harbedömer minst 200 tagitsatt om
Åtskil-fortfarande medvetslösa.och utanför länet. Mångainom är

identifieras. vårdcentralerna köerna långa.kunnat Vidliga har inte är
arbetaroch kommunens distriktssköterskor till-Både landstingets

och hemmen hos äldre.både vid i mångamottagningarnasammans
finns fort-uppsamlingsplatserna fungerar det hettan. DetPå trots

mycket bättrefarande hand Avtransporterna gårmånga att ta om.
samlats hand. Undersedan ledningen ambulanstransporterna på enav

hittills haftframgåttkvällen kommer många inte någonsomsom
Ammoniakenbörja problem.egentlig känning att sam-av gasen

mättnadsnivå.kommerlas kroppen. nårSymtomeni när gasen en
Skadorna de fallenkan bli tillFördröjningen i48 timmar. ärupp

slag hjälp.alla kommer behöva någotsvårainte att avmen
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Räddningstjänsten avslutas

räddningsledareDen under kvällen fårtjänstgör kl 21.30som veta
de oskadade borta från Centralstationen.äratt Detvagnarna nu

gäller också den ammoniak kvar deni tanken.trasigasom var
Räddningsledaren bedömer efter detta det finnsinte någon riskatt
för ytterligare skador människor ellerpå egendom eller miljöni som
räddningstjänsten kan hindra eller begränsa. beslutarHan detav
skälet räddningstjänsten ska avslutas. hälso- ochFör sjukvårdenatt

Ävenfortsätter arbetet. polisen har mycket kvar Alla dödagöra.att
och skadade identifierade.inte anhörigaär Många ska underrättas.
Polisen har det personalsin arbeteti tjänst,mesta ärnu av men
fortfarande mycket krävande och tid.tar

Polisen offentliggör efter kl preliminär22.00strax en samman-
fattning uppgifterna antalet omkomna och skadade. Uppgif-av om

framgår tabellen följer.terna av som

Antal döda och skadade översikten-

Tid efter Plats Antal Antal Kommentar
utsläppet döda skadade

Spår- 5 5 Omkomna är lokföraren,-
området brandmästare.en en

brandman tvåoch an-
ställda vid Banverket

1-2min Perrong- 20 100 på tågVäntar
ema
Buss- 10 80 påVäntar bussar
terminaien

infarten till 2 Poliser ska spärrasom av-Central-
stationen

5 min Kungsgatan 10 Gángtrafikanter,60 cyklister
Bangárds-
gatan

min7 Centrum 30 100 -

Kungsgatan 5 Kollision mellan bussen-
S:t Pers- tváoch personbilar
gatan

10 min Drottning- 3 10 En bil kör på trottoa-upp
gatanTräd- ren
gárdsgatan

20 min Centrum Gángtrafikanter,40 cyklister-
Summa 80 400

Uppgifterna antalet skadade lagts páin sjukhus. Mellanavser och4 000 5 000som
människor har sökt várdenklare vid vårdcentraler.sjukhus och
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från räddnings-personal23-tiden allvidsamlarRäddningschefen
förstaförräddningsinsatsendeltagithar itjänsten en genom-som

kårenfrån denskadadefleraochomkomna ärTvågång. ettegna
framgår dis-åtskilliga.räddatockså Detharfacit.dystert Men av

besvaras vid debehöverfrågoråtskilligaföljerkussionen attsom
genomföraskommerutredningarochundersökningar att un-som

månaderna:deder närmaste
stumfylld från leveran-gicktankvagnen ivägdetkom sigHur attEl

den vägenstoppades påvarför inteochtören
läcktebaramedan detflyttadeVarför inte tåget ännu ur en avD

ventilerna
hurenkelt kanhjälpmedel avgöradet inga görFinns attsomE

utnyttjadtankvolymendel i ärsomstor enav
katastroflednings-med landstingetsförvägHade inte i resoneratCl

skeskadade skeuppsamlinghur avgrupp om
ledningsorganisationenförbättraytterligareförVad kan göra attCl

detfrån så mångafordrarhändelser insatservid som nu varsom
fråga om

informationochklaraför varning närbäraska åtHur attossE]
komplicerathärförloppet såär

bearbeta detmedhjälp vibehövakommerMånga attattossCl av
den hjälpenskaupplevt. organiseraI-Iur

hela sänd-praktisktharTV-zanalerochradio-Samtliga ägnat taget
för leve-Uppsala. Ledningentragedindagen iunderningstiden åt

olikamyndigheter påstatligaförammoniak och ärrantören somav
Räddningsverket, Sprängämnes-Länsstyrelsen,berörda bl.a.sätt är -

framträ-järnuägsinspektionenochSocialstyrelseninspektionen, -
detta kundehurhandlar in-frågornaflestader Deintervjuer.i om

massmediernamotstridiga, någotbeskedenträffa. Flera är somav
undersök-denpåbörjatharhaverikommissionfasta Statenspå.tar

uttalar sig iska Statsministernkommissionen göra.ning sam-som
bestörtninguttryckerUppsala. sin överbesök Hanmedband iett

drabbade och derasmed dedeltagandeinträffat och sittdet som
för dettaåtgärder gårvidta allaskaanhöriga. Regeringen attsom

skainte upprepas.

dygnetandraSöndagen3.6

underharvårdcentraleroch flerasjukhusen ävenvidPersonalen
deFleraskadade. patien-handmedfulltsöndagen att ta avomupp

fortfa-detandraavlidit.harlördagen För ärunderkom inter som
Fortfarandebra.förhållandevisdelmedan mårkritiskt,rande en

delEnfått allvarligadetkommer patienterin symtom gasen.avsom
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psykosomatiskahar reaktioner och KKL-verksamhetens krisgrupper
har för verka dygnetorganiserat sig att runt.

Katastrofledningsgruppen har uppgifter finns200attom personer
sjukhusen länet och lika liggerpå något i många pånästanattav

sjukhus andra län. Alla fortfarande identifierade och kon-i inteär
takterna med de anhöriga problem. kvälls-Enär ännu ett stort av
tidningarna Stockholm publicerar under söndagen förteckningi en

de omkomna. Polisen har lämnat uppgifter.inte några Detöver är
oklart hur listan kommit till.

mycket personal både hälso- och sjukvården ochDet går åt inom
hos polisen. skulle ha lediga under helgenMånga varit i tjänst.ärsom

fåttSpecialister sjukhusen har arbeta långa del klini-inom Enpass.
ker ansträngda andra. Stödfunktioner olika slagär än t.ex.mer av -
laboratorierna och sjukhusköken har fått förstärka för klaraatt-

uppgifter.sina
Länspolismästaren samlar under söndagen all personal inom sin

Ävenförverksamhet vad har hänt. polisenigenom misteatt som
medarbetare. dyster. Flera vill ha hjälpStämningentvå sina ärav

bearbetamed upplevelser. kommersina Frågor iatt som upp genom-
bl.a. dessa:gången är

Hade de båda poliserna klarat hade haft bättre skydds-sigEl om en
Ska polisman ha andningsskyddutrustning varje ett eget

Varför tappade inledningsvis folkbort i registreringenu
Vad förkan samarbetet med ledningsläkaren och dengöra att

sjukvårdspersonalen ska fungera bättreövriga
delsvårt nåDet inom vår organisation påattD envar personer

radion. Ska polisman ha bärbar radio VlCl sådanavarje en egen
här händelser

vecka3.7 En senare

Verksamheten hälso- och sjukvården harinom så småningom åter-
till det Fortfarande finns detgått normala. kvar sjukhu-patienter på

har avlidit dygnen. Tillströmningende till vård-Inga senastesen.
centralerna människor behöver slags behandlingnågon ärav som

sak gäller krisgruppernaSamma KKL.ännu stor.
Landstinget har undersökning hur det gick.i gångsatt en av

har till uppgift utföra arbetetGruppen har redan konstate-attsom
sambandssystemen otillräckliga och samordningen interat att attvar

fungerade tillfredsställande. Räddningsledaren och ledningsläkaren
hävdade ståndpunkter under de första Bådasina behövdetimmarna.
leda hade och hade felsina Samordningentrupper. Vem rätt vem

ambulanstransporterna sköttes länge mycket dåligt. fårLiv inteav
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Ännuspillas grund sådana problem har det be-på inte gått attav
effekterna den temposänkningdöma omgrupperingenav som av

vårdpersonalen ledde till.
Länsstyrelsens och drainitiativ iupprättaatt ett presscentrum att

upplysningscentral enligt landstingets utredningsgruppgång sin var
Länsstyrelsen får emellertid tillmycket bra. språkrörinte siggöra

för hälso- och sjukvården. fanns tendenser den riktningeniDet un-
alla sköterder eftermiddagen. detPrincipen måste sittattvara var-

och bra Uppgifterna komplicerade och arbetet bl.a.på.är ären av
blir det meddet skälet enkelt leda. hur den samordninginte Menatt

fordrassom
Hälso- och sjukvården drar preliminärt följande slutsatser detav

hände:som
förbättras;Sambandssystemen måsteCI

masskadesituationerLedningen sjuktransporterna i måstet: av ses
over;
Samverkansformerna behöver utvecklas framför allt demåsteD -
samarbetande bättre förstå förutsättningarna för andrasorganen
verksamhet;
Hälso- och sjukvården behöver samverkanspersoner både i Läns-Cl
styrelsens ledningsgrupp och hos räddningsledaren den kommu-i
nala räddningstjänsten;

sjukvården flytta ledning frånHälso- och ska operativainte sinaCl
Akademiska sjukhuset tillhändelsernas i Länssty-t.ex.centrum

relsen eller kommunens räddningscentral.

ungefär tidpunktLänsstyrelsens ledningsgrupp har vid samma som
och Länsstyrelsenslandstinget olyckangenomgång åtgär-en egnaav

försvars-överläggningen deltar landshövdingen, länsrådet,der. I
vakthavande besluts-direktören och de brukar tjänstgörasom som

fattare. Försvarsdirektören har följt diskussionerna hos landstinget
redovisar deras slutsatser. Efter ingående diskussion beslutaroch en

ledningsgruppen detta behöver göras:att
från landstinget ska finnas Länsstyrel-samverkansperson påEnCl

larmlista och ingå organisationen;sens 1
till bildas s.k. larmgruppLänsstyrelsen ska detinitiativta attCl en

med för Länsstyrelsen, landstin polisen, SOSet,representanter ska inställaAlarm och räddningstjänsten kommunerna kunnai
hos Alarmsig SOS inom timme;en

Länsstyrelsen för sambandetska snabbt planen länetiöverEI se
fred ochmellan de olika krig;iorganen

Räddningstjänsten de kommuner och polisen de distrikti iEl som
huvud-har möjligheter koppla till Länsstyrelsensinte sigattnu

dator ska kunna det;göra
fler lä-Länsstyrelsen ska till det blir samverkansövningar iattD se

net.
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UtredningensKapitel

bedömningar och förslag

Inledning4.1

harSverige relativt förskonat frånvarit kemikalieolyckor. Detstora
har framgått utredningens redogörelse huvudbetänkandet.i Ut-av
redningen det sammanhangetvisar i också det utomlands inträf-att
fat olyckor med kemikalier fått mycket verkningar. Det ärstorasom

kemiska industrier landet.inom Det går jämngott strömom en av
med farligt gods bl.a.på och leverjärnväg. Vi devägtransporter av

skälen med hotet allvarlig kemikalieolycka vidom en t.ex. trans--
farligt gods.port av

Utredningen vill med scenariot ammoniakolycka Uppsalaiom en
vad skullevisa kunna hända sådan olycka inträffade in-som om en

stadskärnai och vilka problem skulle kunna uppstå. Detne en som
utredningen skildrar i tänkbarscenariot händelse.är Tank-som en

behållare konstruerade för tålaär fall till följdvagnarnas att t.ex. ett
kollision eller kanurspårning. Det emellertid slumpa sigav att tan-

ken vid sådan olycka träffar bergkant och det skäleten en vass av
En orsak tillrämnar. tanken spricker kan det efterattannan attvara

kollision börjar brinna intillen vagnen.
Utredningen har för skildringen i scenariot radgjort antagan-en

den bl.a. hur lång tid de åtgärder de olikaom tar som organen-
genomför. Tidsförloppet påverkas rad olika faktorer. Det ärav en

Åtgärdernabedömasvårt effekterna och inverkar ocksåatt av var en.
varandrapå i utsträckning får konsekvenser för tidsschematen som

dess helhet.i mycketDet möjligt delär åtgärderna verklig-iatt en av
heten skulle längre tid medan andra kanske skulle fortare.ta -

skulle kunnaDet innebära hela droginsatsen tiden.påatt ut
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uppfattningarolikheter hurdeframhållavill iUtredningen att om
påverkar ochscenariot i inteolika åtgärder intelång tid storttar

kapitel.förslag följer dettaoch ide bedömningarheller som

åtgärderFörebyggande4.2

lossningochför lastningFöreskrifter4.2.1

första kvällendiskussionen iframkommerfrågor iDe sent sce-som
händelseförloppetgenomgångvid räddningstjänstens ärnariot av

stumfylld ochgicktankvagnen ivägdetkomdessa: sigbl.a Hur att
medanVarför flyttade tågetintestoppades denvarför vägeninte

ventilernaläcktebaradet ännu avur en
fabriker medkemiskalämnatjärnvägstankvagnarhar häntDet att

inträf-emellertidolycka har inteinnehåll.mycket Någon ännuför
tillfällendessautomhus vid inte varitSkäletfat. är temperaturenatt

det förhållan-spruckit.tankenexpanderat och Barahögså att gasen
hot. Utredningenemellertidstumfyllda tankar gått idet ärväg ettatt

till de haroch rutinerleverantörerfrån transportörerutgår attatt ser
inträffar. Utform-dettaoch lossning inteför lastning gör attsom

företa-och utlastningföranordningar och in-rutinerningen somav
omfattaslossningellergenomförandet lastningvidanvänder avgen

ochanordningartryckbärandeföreskrifter intern-de allmänna omav
TillsynArbetarskyddsstyrelsen.utarbetaskontroll utövaravsom

Rädd-Föreskrifter för självaYrkesinspektionen. uttransporten ges av
järnvägsinspektionen,tillsynen Spräng-ochningsuerket utövas av

och tullmyndigheterna.ämnesinspektionen
olika lagar ellerfinnstankvagnarhantering iBestämmelser om av

detberördamyndigheter kanFleraandra författningar. av somvara
Även behöverdettautlastning. intesamband medhänder i omen

finns detleverantöröverfull lämnarskäl till enett att vagnenvara
tillsynsverksamhetentillsynsmyndigheternaskäl för övervägaatt om

anledninghar ocksåMyndigheternasamordnad.tillräckligt attär
händelseråtgärder behöver såandranågra görasöverväga att avom

undvikas.kanskildrarutredningen i scenariotdet slag
förföreskrifter AFS 1986:28harArbetarskyddsstyrelsen gett ut

Föreskrifternaoch utlastning.gällerbl.a.klor in-hantering somav
stumfyllning.förhindratillsyftarbestämmelserinnehåller attsom

farligaför andrafinnsmotsvarande regler inte ämnen.Några
reglerar han-slagföreskrifter detföreslårUtredningen att somav

förutfärdasskaoch utlastningenbl.a.klor ävenin-teringen av --
ocksåsvaveldioxid iammoniak och som storatransporterast.ex.

skulle minskaföreskrifter ris-Sådanaochmängder järnväg.på väg
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för tankbilar lämnar utlastningsställen medkerna och tankvagnaratt
för mycket last.

Vägvalsstyrning4.2.2

framhållit skildrasutredningen det scenariotSom iär typsom en av
inträffa. Andra medhändelse skulle kunna slag olyckorsom av samma

kan också hot. Risken för omfattandekonsekvenser etttyp varaav
beror bl.a. vilka områden skerverkningar på inom transporterna

för Utredningenvilka riskanalyser har dessa områden.och gjortssom
verkningar.olycka med mycketbeskriver scenario Deti sitt storaen

skyddar händelser med betydligtangeläget vi ävenär att motoss
olyckorkonsekvenser. förebyggande åtgärdernamindre måsteDe avse

verkningar.hela skalanlängs av
låta trafiken därförebyggande åtgärderna hörTill de att sanno-

ocksåolycka ska Valet kanlikheten för uppstå minst. vägäratt aven
olyckor skada.trafiken sträckor där Detgår på minstgör ärgöra att

skadebegränsandebetydelsemöjligt Vägvalet har störreatt som en
förebyggande åtgärd.än som en

farligtmed godshar för utredningen transporteruppgett att
Hallsberg och Krylbo.till allmänhetfrån södra gårSverige i övernorra
Stockholms-området.tätbefolkade områdenaundviker alltså de i

emellertid undantagsvis sker.händer så inte OmDet transportatt en
blir det naturligtvisavsedd för huvudstadsområdetiär mottagareen

Stockholms län.använda järnvägslinjennödvändigt att genom
vidtas förbenämningen de åtgärderVägvalsstyrning påär attsom

särskilt Syftetfarligt gods ska ske på angivna vägar. ärtransporter av
till det säkraste alternati-vägval dessa transporteratt styragenom

farligt godsVägvalsstyrning förekommer vid påvet. transport av
sker kommunen rekommenderar antalPåverkanväg. ettattgenom

fri-för dessa sådan vägvalsstyrning byggerEn påvägar transporter.
Länsstyrelsen emellertid meddela lokala trafik-villighet. har rätt att

föreskrifter för farligt gods. form Vägvals-Dennatransport avav
vägtrafikkungörelsenregleras bestämmelsestyrning igenom en

1972:603.
formUtredningen det bör vägvals-någonövervägasattanser om av

införas för järnvägstrafiken. erbju-skastyrning Järnvägsnätetäven
naturliga skäl möjligheter välja alternativder inte att somav samma

därfördet här sammanhanget bör detIvägnätet. övervägas om an-
dra åtgärder stället bör vidtas, hastighetsbegränsningar elleri t.ex.

sträckor.trafikering endast under del dygnet på vissaen av
Utredningen föreslår Räddningsverket får uppdragi iatt att sam-

råd med berörda myndigheter och andra bedöma behovet attorgan
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valet för farligtpå järnväg godsvägstyra transporternam.m.av av
och eventuellt lägga fram förslag till lämpliga åtgärder.att

Skadebegränsande åtgärder4.3

Ledning information4.3.1 -

räddningsinsats den omfattning det frågaEn iärstoraav som om
kräver medverkan rad olika styrkor eller personalscenariot enav

från framför allt räddningstjänsten, polisen och hälso- och sjukvår-
den. ledning verksamhet och koordineringpå inom varjeKraven

de olika åtgärder mycket finns regel-Detär stora. ettav organens
verk och för detta. Problemet det harorganisation givetvisären -
också sida omfattande händelser utredningenpositiv såatt somen -

händerexempel mycket sällan. skapå i scenariot De somger svara
för får eller praktiska erfarenheter. blirledning små nöd-inga Det

och skapa den beredskapvändigt utbildning övningatt genom som
fordras.

för utbildningRäddningsverket har och övning in-ett system av
rad olika deltar bådevid olyckor. i insatsernaEnsatser stora organ

förberedelserna. samverkande har möjligheteroch Dei iattorganen
utveckla och behövsdet dagliga samarbetet förrutiner annat som

de ska kunna samverka effektivt vid arbeteinsatser. Detstoraatt
andra Uppsalaföreträdare för myndigheter och har lagtiorgansom

händelseförloppetned samband med utformningen har väckti av
fall diskuterat hur defrågor dessa företrädare skullei mångasom

Liknande diskussioner andra sammanhangkunna lösa. medi ut--
vid utformningenredningens grund ellerscenario egnasom av

kommer kunna resultera förbättringar höjeriscenarion att som-
beredskapen.

Åtgärderna behövs ofta detaljerad karaktär. De måsteärsom av
förutsättningarnalokal prägel och alltså kunna tillen anpassas-

hos de olika skilda områden. Bland de åtgärder före-iorganen som
utformningenträdare för myndigheterna Uppsala tilltagit initiativ ii

vill utredningen särskilt peka Länsstyrelsenscenariot på inrät-attav
och informationscentrum. innebär det skildradeiDettar ett press-

händelseförloppet för räddningstjänsten,avlastning polisenstoren
och hälso- och sjukvården.

Behovet information kommer detta fall vid alla omfat-i somav
tande olyckor eller allvarliga viktiga samhällsfunktioneristörningar

mycket Människor vad händer ochmåsteatt stort. vetavara som
råd vad de fall stilla derasska kanDet i mångagöra.om oro.

Massmedierna vill händelseförloppet.skildra harDet givetvis ett stort
nyhetsvärde för människor berörda. Dettainteäven är gör attsom
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trycket alla räddningsinsatsenpå deltar i blir oehört Detsom stort.
ställer till problem hållpå verksamheten.många i Utredningen har
både analyseri andra ochscenarion huvudbetänkandetiav ut-mer
förligt behandlat dessa frågor och redovisat förslag till åtgärder.

Flyttning4.3.2 tanleuagnenav

Varför flyttade inte medan dettåget bara läckteännu ur en av
ventilerna fråganDen ställer företrädare för räddningstjänsten i

underscenariot efter räddningstjänstengenomgången slut. finnsDet
regler elleringa för hanteringrutiner farligtmed gods iav vagnar

detsituationer slag utredningen beskriver. Lokförfaren vill iav som
körascenariot inte undan läcker. Räddningsledaren kanvagnen som

visserligen bestämmelsen räddningstjänstlageni ingreppgenom om
beordrai honom flytta den.rätt Problem uppstårannans att om

lokföraren bedömer flyttning förenad med risker ochåratt en stora
vill verkställainte åtgärden. hade det fallDet utredningeni skildrar

mycket enklarevarit det stället hadei varit vägtransport.om en
Räddningstjänstens personal hade deni kunnat flyttasituationenegen
tankbilen. bedömningEn måste enligt utredningens kunnamening
ske med hänsyn till förhållandena råder den enskildai situatio-som

fullt klart olyckanDet är i hade fåttscenariot inte såattnen. stora
konsekvenser delar hade hunnittåget köras på någonom av ut av
slätterna eller söder staden, tankeninnan rämnade.norr om

Utredningen föreslår får uppdragi samråd medi Rädd-att att
ningsverket klargöra vilka åtgärder kan lämpliga olikaisom vara

och finnasituationer rutiner anpassade till de olikaär situa-att som
Övervägandenakantioner uppstå. bör kunna grundas påsom stu-

dier och analyser antal typfall.ettav

Polisens4.3.3 skyddsutrustning vid leernilzalieolycleor
frågaEn slutligen aktualiserarscenariot polispersona-ärsom att

len harinte någon personlig skyddsutrustning den kan användasom
vid utsläpp kemikalier. finns förrådenDet i polisdi-inomett varjeav
strikt antal skyddmasker med filter. De avsedda skydd vidärett som
tårgasinsatser ska också kunna användas skydd flykt-imen ettsom
situationer. Genomsnittligt för polisdistrikten räcker denna utrust-

emellertidning bara till högst polispersonalen.20 % Enav annan
nackdel det tid framär dessa skydd. Båda faktorernaatt tar att
leder till polisens personal själv för mycket risker.äratt utsatt stora

begränsarDet naturligtvis också polisens möjligheter vidatt agera
olycka.en
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har före-kemskyddsutrustningpolispersonalens varitFrågan om
under lopp. densammanhang årensolika Iför övervägandenmål i

Polisens kem-Redovisning 1992:2 POB,utredningen RPSsenaste
förpolisenprojektgruppföreslår sinaskyddsutrustning att upp-en

räddningstjänst ska hasamhälletssamverkandegifter iorgansom
medförpolisman vid uni-kemskyddsutrustning varjepersonlig somen

ska enligt för-mobila enheter. Utrustningenformerad itjänstgöring
filter, tvådelathelmask medandningsskyddslaget bestå regn-av

Rikspolisstyrelsen har fram-gummihandskar.ochgummistövlarställ,
arbetsmiljöfrågaankaffningen utrustningenhållit är en somatt av

Anskaffningenställning till.harpolismyndigheternade lokala att ta
de disponerar demedelmed inomfinansierasdet skäletska somav

s.k. länsramarna.
flesta lokala polismyn-de allravälharFörslaget tagits emot av

samverkan med Försvarsmak-distrikten hardel idigheterna. En av
ekonomiska skäl avvaktarandramedanmasker,beställt avten nya

Rikspolisstyrelsenföreslagnaskaffa den utrustningen.med avseratt
underriskutredningenoch år 1995tilluppgifterenligt Hot- att ta

projektgruppenstillställning rapport.
utredningen pekarkemikalier påskyddetbrister iDe mot som

filterSkyddsmasker med till allverksamhet fred.polisens iavser
mobiliseringsförråd och avseddadäremotpolispersonal finns i är

äldrehärkrig. utrustningenverksamhetenför Den äri typav men
flyktskydd polisperso-s.k.bådeanvändaskunna närska ettsom -

kräveroch vidområde med insatsernal sig ett somuttar gasur -
anskaffats Försvarsmak-harSkyddsmaskernamedverkan.polisens av

fred.vidanvändasfår insatser ioch inteprincipiten
polis-såpolisen måsteUtredningen attatt resurseranser

kemikalieolyckorvidkan deltasnabbtpersonalen i insatser t.ex. som
åtgärderarbeteProjektgruppens visarskyddsutrustning.kräver att
finns detutredningensvidtas. Enligt meningbehöverslagnågotav

använda denfred utrustningpolisenskäl låta i ärinteinga att som
personalsamutnyttjande ochför verksamheten krig.avsedd Etti av

Erfaren-verksamheter.andraförekommer mångainomutrustning
flera fördelar.harmeranvändningsådanheten visar att en

och FörsvarsmaktenRikspolisstyrelsenföreslårUtredningen att
polispersonaleninnebärreglerutformafår uppdragi attatt som

kemskyddsutrust-denanvändafred kanpersonlig utrustning isom
dettamöjligtkrig.för verksamhetenavsedd i Det ärning är attsom

fordrarmoderniseringenfortlöpandeled deni nyan-ettsom --
ochmellan polisenske samarbetefallbörskaffningar. så iDessa i

sammanhangetbör det härRikspolisstyrelsenFörsvarsmakten. i ta
särskildfordraranvändningentill utrustningenställning enavom

utbildning.
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