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SAMMANFAT~NING 

Fredagen den 8 maj, kl 02.25 e=~ploderade ett propan

gasmoln i Arendal i Göteborg. Molnet hade bildats genom 

utflöde a v propan i vgtskefas fr~n ett drygt 5 km långt 
Il 

6 transportrör mellan BP ~ s raffinaderi och en dep~. 

Utflödet före e=:plosionen p~gick i ca 55 min. Ber~k

ningar visar att några tiotal m3 propanvätska - mot

s varande runt 10 000 m3propangas - kom lös. Ungefär en 

femtedel härav förbrändes vid explosionen. 

AnalysutlJtande a v bl a statens kriminaltekniska laborato

rium jämte vittnesuppgifter talar mycket starkt för att rör

skadan orsakades genom spr~ngning med sprängämne. Ingen 

har hittills kunnat bindas vid gärningen. Något fel på 

r6ranl~ggningen eller i dess sk6tsel som har bidragit till 

utvecklingen av olyckan har inte kunnat ltonstateraf s. 

Vid e;~plosionen brännskadades tv~ brandmän sv~rt. Den 

ene avled till följd av . sina skador ndgra veckor senare. 

Den andre fick best~ende slcador. I omgivningen v~llades 

betydande skador pJ egendom, bl a totalförstördes en 

kontorsbyggnad. De e lconomiska skadorna har grovt upp

skattats till drygt 15 milj. kr. 

Orsaken till att de tv~ brandm~nnen skadades bedöms vara 

olyckliga omständigheter för vilka ingen kan lastas. 

Brandförsvarets och polisens r~ddningsinsatser och sam

ordningen mellan dessa bedöms som tillfredsställande. 
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F6ljande rekommendationer lämnas: 

Planverket b6r 6verv äga om anvisningar f6r planläggning 

f6r markanvändning med hänsyn till anläggningar a v ifr2ga

varande slag b6r meddelas. 

- Brandf6rsvaren b6r med h~nsyn till erfarenheterna 

frAn de skadade brandmännens utryckning g6ra en 

6versyn pJ sambandssidan f6r att minska rislten f6r 

liknande händelser. 

- Erfarenheterna från räddningstjästen vid ol yckan 

b6r f6rmedlas vid utbildning och Bvning a v brand-

och polispersonal. Gemensam planläggning och öv

nlng mellan brandf6rsvar och polis är av stor vikt. 

Vidare b6r betonas vikten av information till utryck

ande enheter om lämplig färdväg, skyddsavstånd, bryt

punkt och ordning f6r radiosamband. 

·- En särskile utvärdering b6r g6ras genom jämf6relse 

mellan brandmännens skador och kl~der i syfte att 

ta fram underlag f6r f6rbättring av sl(yddsutrust

ning och ev ändring av rutiner f6r användande av 

sddan. 

Socialstyrelsen b6r Bverväga om särsl(ilda anvis-

ningar beh6vs f6r ambulanspersonal m fl f6r f6rsta 
behandling av brännskador- t exbetr. vattenbegjutning-

och om ambulanser b6r utrustas särskilt härf6r. 

Den 4 juni 1981 inträffade Jnyo ett fl6de av propan 

frJn den aktuella r6rledningen. Det skedde inom BP : s 

raffinaderiomrAde. NAgon antändning av gasen skedde 

dock inte. Rapporten inneh~ller även en redog6relse 

med erfarenhetssammanställning betrfffande den hän

delsen. 
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UTREDNINGEN 

Samrna dag som gasexplosionen inträffade företog läns

styrelsen~ företrädd av bl a landshövdingen, och andra 

be rörda myndigheter besök på olycksplatsen, varvid 

fr å gan om utredning a v ol yckan diskuterades. Den 11 

maj hölls på landshövdingens initiativ ett samrnan

träde med represent~nter för de aktuella myndigheterna. 

Den 14 maj 1981 uppdrog regeringen " åt länsstyrel-

sen i Göteborgs och Bohus län att i sarnarbete med be

rörda statliga och kommunala myndigheter sammanställa 

erfarenheterna från gasexplosionen i Göteborgs kornmun 

den 8 maj 1981." 

Med anledning av regeringens uppdrag utsåg länsstyrel

s e n g e nom formellt beslut den 26 maj en samarbetsgrupp 

mc'd följand e sammansättning: 

My ndighe t / organisation 

Länssty r e ls e n 
Il 

KornrnundeRarternentet 

statens brandnämnd 

Sprängämnesinspektionen 

Po lissty relsen i Göteborgs 
polisdistrikt 

Företrädare 

Landshövdingen Ake Norling (ordf) 

Försvarsdirektören Gunnar Franke 

Hovrättsassessorn ULf Bjurrnan 

Avdelningsdirektören Mats Ber~ 

1:e byråingenjören Per Sturk 

Polismästaren Bengt Erlandsson 
/ 

Yrkesinspe k t ionen i Göteborgs Yrkesinspektören Anders Svedho lm 
d i s trikt 

GÖt8 borgs brandförs var 

Göteborgs k ornmun 

AB Statens Anläggnings
prov ning 

Brandche f e n Karl-Ejnar Nilss o n 

Kommunalrådet Lennart Olsson 

Regionchefen Björn S Christensen 

F hov rättspresidenten Härje 
s tenberg 

Till utredningen knöts ä v en BP och Shell 1 egenskap a v 
ä gare til l det aktuella rörstråket. 



Byrådirektören hos länsstyrelsen Mats Måre har varit 

sekreterare. Arbetet har genomförts så att myndig

heterna företagit undersökningar på sätt som normalt 

brukar ske vid större olyckor, t ex polisteknisk under

sökning och brandorsaksundersökning. Materialet har 

sedan sammanställts inom länsstyrelsen och diskuterats 

v id samarbetsgruppens sammanträden. Vissa moment har 

behandlats i mindre arbetsgrupper. 

Samarbetsgruppen är enhällig. 

-

-
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FÖRESKRIFTER OCH NORMER 

Föreskrifter för transport av brandfarlig vara 1 rör

ledning finns i förordningen (1961:568)*) om brand

farliga varor och industriverkets författningssam

ling SIND FS 1981:2. 

Regelsystemet är i huvudsak följande: Den som vill 

transportera brandfarlig vara i rö~ledning utanför 

ahläggnings0mr~de skall ha tillst~nd. Ansökan om 

tillst~nd eller förhandsbesked slcall no~malt inges till 

byggnadsn2.mnden som i den mi:n det erfordras slcall sam

råda med andra berörda myndigheter s{som brandc~efen 

och h2.lsov~rdsnämnden. sedan dessa myndigheter hörts 

skall spr~ngämnesinspe!ctionens**) yttrande inh~mtas . 
.Z\nsöl~an skall var-a tltfi:iJ_jd av erforderliga :.:-5_tningar 1 

beskrivningar och d2~r s~' krävs av planskiss och plan

learta över anl~ggningsområde och intilliggande omrfden. 

~ransport i ledningen ftr inte ptbörjas förrän ledningen 

avsynats. ~ill avsyning~n Jcallas brandchefen och annan 

sak!cunnig vars närvaro är erforderlig samt sprE:~ngs2mnes

inspektionen om den har anmfilt att den önskar nErvara. 

Kravet på säkerhet är allmänt formulerat i förordning e n: 

"Rörledning för transport av brandfarlig gas eller 

brandfarlig vätska skall med tillhörande anordningar 

vara så utför~ att det föreligger betryggande säkerhet 

för att vid transport skada icke vållas genom brand 

eller annorledes." skydds- eller säkerhetsavstånd är 

icke angivet för rörledning men väl för lagring. 

Till ledning för rörledningsutförande och besiktning 

har Tryckkärlskommissionen utgett Rörledningsnormer 1967, 

omarbetade 1978. 

*)Omtryckt 1977:423 1 därefter ändrad 1977:916 1 1978:165 1 1978:332 1 

1980:832 och 1981:495 

**) Enligt f5rordningen (1981:499) med instruktion f5r spräng
ämnesinspektionen 1 som trädde i kraft den l juli 1981 1 åligger 
det inspektionen att bl a meddela f5reskrifter och anvisningar 
om explosiva och brandfarliga varor samt att ut5va tillsyn. 



Arbetarskyddsstyrelsen har efter samråd med industri

verket meddelat anvisningar"och föreskrifter *) om 

tillämpning av Rörledningsnormerna att gälla från 

1979. Enligt nnvisningarna och föreskrifterna 

gäller bl a följande: Rörledningar skall med avseende 

på material, beräkning, konstruktion, utrustning och 

fortlöpande tillsyn uppfylla bestämmelserna i Rör

ledningsnormerna eller erbjuda minst likvärdig säker-

7 

het. Ledningar skall besiktigas och kontrolleras enligt 

vissa avsnitt i normerna. Sådan besiktning och kontroll 

skall utföras av riksprovplats, som avgör om objektet skall 

godkännas. Riksprovplatsen får även i övrigt fatta de 

beslut och göra de beömningar, som behövs för besikt

ningens eller kontrollens genomförande. 

Anvisningarna och föreskrifterna gäller endast för led

ningar eller delar därav som installerats efter 1978. 

IfrAga om besiktning och fortlöpande tillsyn föreskrivs 

dock att normerna skall tillämpas på rörledningar som 

tagits i bruk efter 1972. 

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om besiktning 

och kontroll enligt vissa avsnitt i rörledningsnor-

merna g&ller endast d&r den numera upphävda arbetar

skyddslagen var tillämplig. I princip anses föreskrifter

na - som g~ller arbetarskyddet - inte vara till&mpliga 

utanför raffinaderiområden och andra arbetsplatser. Vad 

rörledningsnormerna upptar i fråga om besiktning och 

kontroll ~c<1n dock av d0n t i 1 J st2.ndsgivande myndigheten 

ha tagits in som föreskrift i aktuellt tillstånc och 

på st s[tt givits till~mpning utan inskränkningar. 

Inom snar framtid kommer sprängämnesinspektionen att 

utge föreskrifter för överföringsledningar för naturgas 

i gasform. 

*) Arbetarskyddsstyrelsens meddelande 1978:37, ändrat genom arbetar
skyddsstyrelsens kungörelse 1979:2. 
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R6rledningsnormerna är närmast avsedda f6r r6rled

ningar i stationära anläggningar. Men de är inom de 

områden som behandlas tillämpbara f6r transportled

ningar. De behandlar material, beräkning, konstruk

tion och tillverkning samt besiktning av r6rledningar. 

Hänsyn till omgivningsfaktorer ingår ej. Även om det 

finns smärre skillnader 6verensstämmer acceptanskri

terierna ganska väl med andra utl~ndska normer och 

kraven anses inte mindre str~nga. 

Den allm~nna normen f6r den internationella olje

industrin ~r den ameril';:anska nationcl la standaroc'n 

"Liquid Petroleum Transpo:::-tation Pip i ng S~rstcms" 

(ANSI /ASMlr.\.~ B31. <1). Genom korsreferenser knvter den 

ihop ett omfattande amerikans~t regelsystem omfat

tande material, konstruktion och kontroll f6r till

l~mpning pt transportleeningar. Tillsammans med 

ceras egna standard till2mpas den nu av oljebolagen 

6ver hela världen. 

Utanf6r USA kommer därtill andra nationella normer, 

standard och f6reskrifter. Avvikelserna varierar 

mellan olika länder men objektivt betraktat, i ett 

st6rre perspektiv är de icke väsentliga. 

En formellt stor skillnac ligger· docl;:: i kravet 

på den som tillåts g6ra besiktning. Denna skillnad 

får stor betydelse därigenom att besiktningen är 

den handling som slutligen fastställer att objektet 

verkligen utförts enligt f6reskrifterna. I vissa 

länder saknas krav på officiell kontroll a v led

ningar och anläggningsägaren har full frihet vid val 

av kontrollant. Motsatsen är att f6reskriven kontroll 

skall utf6ras av statlig myndighet. Däremellan finns 

olika varianter. 
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I Sverige skall föreskriven kontroll och besiktning 

enligt lagen 0974:896) om riksprovplatserna m m utföras av 

riksprovplats (RPP). RPP för rörledningar och tryckkärl 

är AB statens Anläggningsprovning (SA), som började sin 

verksamhet 1977. 

Före 1977 utfördes föreskriven kontroll av besikt

ningsmän som auktoriser~ts av arbetarskyddsstyrelsen. 

Inom petroindustrin i Västsverige utfördes sådan kon

troll till övervägande del av Angpanneföreningen vars 

besiktningspersonal 1977 gick över till SA. 

Ledning för brandfarlig vara som förläggs ovan jord 

kan kontrolleras och underhållas. Härigenom är den 

ur hållfasthetssynpunkt överlägsen den nedgrävda. 

Internationellt förläggs ledningar ovan jord inom 

hamn-, lagrings- och industriområde. Transportled

ningar däremellan läggs också normalt ovan jord. För 

att skydda ledningen tas vid projekteringen rimlig 

hänsyn till möjlighet av utifrån verkande faktor 

vid bl a vägövergångar, områaen med omfattande trafik 

och område där marken ej är stabil. Sådan hänsyn kan 

få formen av t ex skyddsräcken eller betongmur. De 

konstruktionskrav som anges i ANSI B31.4 anses all

mänt som tillräckliga för allmänhetens säkerhet under 

normala förhållanden. Hänsyn till planerad skade

görelse tas inte i någon norm. 

Krav på ..i.nhägnad finns endast för pumpstation, termi

naler och cisternlager och dessa skall för skyddet av 

egendom och allmänheten vara låsta eller bevakade. 

Svensk praxis överensstämmer här med internationell. 

Längre transportledningar ovan jord innebär sådan 

olägenhet för markägare och försvårar framkomlig-

het i den grad att de måste grävas ner. Nedgrävningen 

är således ej betingad av rörtekniska eller säkerhets

mässiga skäl. 
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ANLÄGGNINGEN 

Tillkomst, förläggningen av rörstråket m m 

Tillstånd till förvaring, hantering och transport -

bl a i aktuell rörledning - av brandfarlig vara med

delades av byggnadsnämnden den 16 februari 1965. Med 

tillståndet, som inte är tidsbegränsat, är förenade en 

mängd föreskrifter och anvisningar, bl a följande: 

''44. Från säkerhetssynpunkt bör längs hela ledningen 
från raffinaderiet fram till skarviks oljeområde 
räknas med en säkerhetszon om 15 a 20 m d ömse 
sidor om ledningsområdet. Viss del av säkerhetszon 
må utnyttjas för järnväg och väg under förutsätt
ning att betryggande åtgärder vidtages till för
hindrande av att rörledningarna och rörstöd skadas 
vid ev tågurspåring eller motkörning av tunga motor
fordon. 

48. Där rörledningar korsa vägar, gator eller järnväg 
skall sådana skydds- och säkerhetsåtgärder vidtagas, 
varom med sprängämnesinspektionen och brandchefen 
skall träffas överenskommelse i varje särskilt fall. 
Framförallt gäller vid hög förläggning av rören att 
fria höjden blir lägst 3,5 m och rörstöd på betryggande 
sätt skyddas. 

51. Ledningar för kondenserad gas skall förses med de 
avstängnings-, rörbrotts- och säkerhetsventiler 
och ev andra skyddsanordningar som sprängämnes
inspektionen och brandchefen efter samråd med an
läggningsägaren föreskriver. 

53. Ev kan viss varselmärkning angivande ledningarnas 
innehåll påfordras. 

55.Ledningarna skall regelbundet kontrolleras." 

Den 12 augusti 1965 diskuterade och preciserade brand

chefen och BP säkerhetsarrangemangen med hänsyn till 

föreskrifterna och anvisningarna i tillståndet. Av an

teckningar från den diskussionen framgår bl a att 



brandchefen samtyckte till att rören för kondenserad 

gas skulle ha så få yentiler som möjligt, dvs en i 

yarje ände. 

Förläggningen av rörstrdkct och skyddsavstånden till 

detsamma behandlades även 1969 i samband med ett för

slag till stadsplan för ett industriområde för gas

framställning (AGA). I det sammanhanget uttalade 

sprängämnesinspektionen att det var motiverat med 

ett avstånd av 50 m mellan rörstråket och byggnader 

för gasframställning o d. Brandchefen yttrade i 

stadsplanefrågan att skyddsavståndet 15 m till allmän 

väg kunde reduceras till 5 m om påkörningsskydd med 

tillfredsställande hållfasthet anordnades. 

Tekniska lösningar för utförandet av rörgatan har ut

formats efter samråd med brandförsvaret. I rörgatan 

har de grova ledningarna med mindre br~ndfarliga pro

C:_u]~ter förlagts närmast väg. Rörgatan har t>yggts pt 

en bank med diken för uppsamling av ev spill pt sidan 

av rörgatan. Rörbro över allmän väg har en fri höjd 

som överstiger den tillfmpade standarden om 4,5 m. 

Bropelare ~r betongförstärkta' för att l~lar.a påkörning. 

Tillämpade normer följer i stort internationell 

standard och har utgått från förutsättningen att 

tänkbara skador skall kunna begränsas till omfatt

ning. I riskbedömningen är dock ej händelser som 

sabotage och nedfallande flygplan medräknade. 

1 1 

När rörledningarna konstruerades och förlades 1966-1967 

hade Tryckkärlskommissionens rörledningsnormer ännu 

ej utgetts. De fanns dock i koncept och var vägledande 

vid materialval. 
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Krav på besiktning utförd av besiktningsman finns inte 

i aktuellt tillstånd. Sådan besiktning krävdes dock 1967 

av byggnadsnämnden som följd av ett rörledningsbrott. 

Rörstråket besiktigades 1968 av dåvarande Angpanne

föreningen. Besiktningen omfattade kontroll a v beräk

ningsmetoder, konstruktioner och utförande. Rörstråket 

avsynades och godkändes den 16 februari 1971 för drift. 

Konstruktion 

Rörstråket i bron över Arendalsvägen består av följande 

sju rör: 

Lednings-
Nom.dia. Produkt Längd volym Ägare 

6" Propan 5 400 100 3 BP m m 

6" Butan 5 400 100 
3 Il m m 

l 2 Il Flygfotogen 5 100 400 3 Il m m 

l 6 Il Motorbensin 5 100 650 3 Il m m 

22" Dieseloljor 5 100 200 3 Il m m 

24" Tjockoljor 5 100 450 3 Il m m 

20" Råolja Shell 

Längd och volym är angivna för sträcka mellan närmaste 

avstängningsmöjligheter i båda ändar. 

BP:s rör löper mellan BP:s raffinaderi och distributions-

. / . bolagets (ODAB) depå i Skarvik, se orienteringsskiss, 

s 5. Vid raffinaderiet sker utlastning av propan och 

butan vid en utlastningsstation medan motorbensin, 

flygfotogen, dieseloljor och tjockoljor ·lastas ut vid 

en annan. Pumparna i förstnämnda station är utrustade 

med fjärrmanövrerade sug- och tryckventiler samt 

backventiler på trycksidan. Pumparna i den andra 

stationen har förutom sådan utrustning flödesreg

leringsventiler på trycksidan för att kunna reglera 

utlastningshastigheten till främst fartyg i Skarviks

dcpån, 
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Mellan BP:s raffinaderiområde och depåområdet i 

skarvik löper BP:s rör på kommunalägd mark. Denna 

sträcka är ca 3 400 m. Shells råoljeledning ansluter 

till rörstråket strax utanför BP:s raffinaderi och 

löper parallellt med detta - men på separata rörstöd -

på en sträcka av ca 2 800 m. 

Propanröret är placerat mellan råoljeröret och 

övriga .rör. strax utanför depåområdet i skarvik 

är propan- och butanrören försedda med avstäng

ningsbara avgreningar vilka används i samband med 

utlastning till bil och järnväg. Inom depåområdet 

löper ledningarna vidare till en kajplats som är 

särskilt utrustad för fartygsutlastning av gasol . 

Tjock- och råoljerören är isolerade och väder

skyddade. Tjockoljeröre~ ä~ dessutom försett med 

el-värmekablar. 

Rörstråket löper över två vägar och under sju vägar 

(och även industrijärnvägsspår), 

Produktflöden 

3 1980 pumpade BP sammanlagt ca 4,5 milj m produkter 

genom sina sex rör. Flödet i BP:s rör sker enligt 

följande: 

Nom.dia. Produkt Flöde Tr:zck 

6" Propan 60-100 rn 3/h 1 4 bar 

6" Butan 60-100 Il 7-8 Il 

1 2 Il Flygfotogen 700-1000 Il 8-12 Il 

1 6 Il Motorbensin 800-1000 Il Il Il 

22" Dieseloljor 1000-2500 Il 5-12 Il 

24" Tjockoljor 1000-2000 Il Il Il 

Vid övertryck som uppstår varrna sommardagar sker betr 

vissa rör larm varvid personalen öppnar ventiler till 

Il 

Il 

Il 
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lämpliga tankar för att åstadkomma tryckavlastning. 

Betr propan- och butanrören sker tryckavlastning 

automatiskt genom att ventiler till sfärer öppnar sig 

vid vissa tryckbelastningar. Vid olyckstillfället 

registrerade BP inga tryck som avvek från ovan an

givna värden. 

Fortlöpande kontroller, inspektioner o d 

Inom BP har upprättats driftsföreskrifter innefattande 

kontroller m m i samband med pumpning. Rörstråket av

patrulleras vidare varje vår och höst varvid rapport 

över upptäckta defekter upprättas. Dessutom ins!Jcktcrar 

en av BP:s driftingenjörer rörsystemet mestadels varje 

dag. Inspektionerna utförs 1 samband med dennes resor 

t o f skarvik och tillgår så att han då stannar sin bil 

samt går ut och inspekterar några hun'dra meter av an

läggningen. Vid nästa resa stannar han på ett nytt ställe 

osv. På så sätt får BP en stickprovskontroll på anlägg

ning~n i hela dess längd. I enlighet med BP:s interna 

inspektionsnermer besiktigades BP:s samtliga rörledning

ar mellan raffinaderiområdet och skarvik fullst5ndigt 

under 1980. Vid besiktningen kunde inte konstateras 

några svagheter som skulle kunna inverka menligt pt 

ledningarnas htllfasthet. 
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ALLMÄNT OM GASMOLNSEXPLOSIONER M M 

Något om fria gasmolnsexplosioner 

I handboken Skydd mot fria gasmolnsexplosioner i pro

cessindustrin*) har en av Ingenjörsvetenskapsakademien 

(IVA) år 1977 tillsatt kommitte, Major Loss Prevention -

lJndvikandc av större skador inom processindustrin, 

redovisat riktlinjer för ökad säkerhet inom pro

cessindsutrin. I handboken redovisas konsekvenser av 

gasmolnsexplosioner samt lämnas rekommendationer för 

processäkerhet, beräkning av dimensionerande skadefall, 

byggnadsteknisk planering m m. Boken innehåller även 

uppgifter om en mängd gasmolnsexplosioner i utländsk 

processindustri. Såvitt kan utläsas av dessa uppgifter 

har olycksfrekvensen ökat på senare år. 

Sverige har varit förskonat från allvarligare olyckor 

och tillbud av ifrågavarande slag. Följande två fall 

bör dock nämnas. 

Gasolexplosionen 1969 vid Norrahammar: En tank 

för 60 m3 gasol började en eftermiddag läcka 

från en rörskarv vid tanken. Området kring tanken 

fylldes med gasol i vätske- och gasfas. Gasolen rann 

ned till den intill flytande Tabergsån. Den följde ån 

medströms genom ett fabriksområde. Ett stycke nedför 

ån var ån kulverterad. Vid kulvertmynningen, som var 

låg, vällde gasolen upp mot ett gjuteri där glödande 

tackjärn ställts att kallna i fria luften. Värmen från 

det glödande tackjärnet antände gasen. Gasolen i kul

verten exploderade. Elden spred sig explosionsartat 

uppströms mot tanken. Efter några explosioner vid 

tanken exploderade densamma. Två brandmän som stängt 

kranar på tanken och förberedde för vattenbegjutning 

av tanken skadades, dock ej livshotande. Bl a total

förstördes en lagerbyggnad. Orsaken till läckaget var 

en dålig svetsning på ett rör under tanken. 

*) Utgiven av Ingenjörsvetenskapsakademien, meddelande 238, 
stockhalm 1981 l 109 s. 
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Gasolläckaget 1974 på Primus Svenska Försäljnings AB:s 

gasoldepå i Stenungsund: Entank för 200m3 gasol började 

en morgon läcka i samband med att påfyllningsventilen 

stängdes efter utförd fyllning av tanken. Gasolen 

förångades genast och en vit dimma uppstod. Läckaget 

varade i ca 45 min tills en provisorisk tätning sattes 

på plats. Då hade drygt 5 m3 gasol läckt ut. Trafiken 

på intilliggande järnväg och väg stoppades. Emellertid 

hann flera bilar passera genom gasen, dock utan att an

tändning skedde. Anledningen till läckaget var att olämp

ligt material hade använts 1 spindelbussningar med följd 

att ventilspindeln till en kulventil hade tryckts ut. 

Något om propan och förbränning av propan 

Propan är ett alifatiskt kolväte med formeln c 3H8 eller 

CH 3cH 2cH 3 . Kokpunkten är -42~ och stelningspunkten - 187°C. 

Densiteten i vätskefas är 0,50 kg/dm 3 . Gasen är ungefär 

1,6 gånger så tung som luft. Ångtrycket vid 20°C är 820 kPa. 

Propan ingår i större eller mindre mängd i handels

varan gasol. Då propan i det närmaste saknar lukt till

sätts av säkerhetsskäl små mängder av ett kraftigt 

illaluktande ämne till gasolen. 

Förbränning av bl a propan kan ske genom diffusionsför

bränning, deflagration eller detonation. Diffusionsför

bränning inträffar om antändning sker i så tidigt skede 

att gasen och luften inte blandats. Deflagration eller 

detonation sker om gasen och luften blandats och för

bränningen sker då i en reaktion som rör sig genom gas

blandningen från tändkällan. Om reaktionszonens hastighet 

är mindre än ljudhastigheten kallas förlopp~t deflagra

tion, är den större kaJlas dt•t detonation. 
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Deflagration a v propan kan ske om volymandelen propan ligger 

i intervallet 2,1 - 9,4 procent. Är propanandelen 4,0 

procent reagerar propangasen fullständigt med syret i 

luft e n varvid maximal energimängd utvecklas (st6kiometrisk 

blandning). 

F6r att starta en deflagration krävs endast lite energi 

och e ffekt. Efter antändning av stora mängder kan man räkna 

med en accellererande deflagrationshastighet. En omedelbar 

detonation kräver en tändkälla med stor energi och effekt. 

Vid en detonation blir reaktionszonens hastighet konstant, 

omkring 2 000 m/ s. En deflagration kan under vissa, 

speciella omständigheter 6vergå till eh detonation. 





UTFLÖD:C~I' - 2XPLOSION:: ~N 

Orsak till utflödet 

Rörsl~adans belägenhet och utseende framgår av foto-

/ grafier, bilaga 2. Såsom fotografierna visar består 

rörskadan av ett htl och lEngsgående spricka~ på ~åda 

sidor om hålet. Den sammanlagda ytan i öppningen av 

röret har berfl~nats till O, 8894dm 2 . 

Den skadade rörbiten har undersökts av Nitro Consult AB 

och därefter av statens kriminaltekniska laboratorium 

(SKL). SKL säger i utlåtande den 20 augusti 1981 bl a 

" ... att det inte iakttagits några materialfel i rör-

böjen och att skadans läge och utseende talar för att 

den tillkommit genom sprängning". 

Uppgifter från vittnen om en kraftig knall vid tidpunkten 

för början av gasutflödet sammantaget med Ni tr-o Consul ts 

och SKL:s utlåtanden talar enligt polisen mycket starkt 

för att rörskadan orsakats genom sprängning med spr~ng

ämne. Vid teknisk undersökning på platsen har dock 

in.te spår kunnat säkras· som ytter-ligare, styr~<:er miss·:.. 

tanken om sprängning. 

Trots omfattande spaning, innefattande förhör med 

ttskilliga personer, har polisen hittills inte kunnat 

gripa n2gon som skäligen misstänl-;:t för - gärningen. 

Polisen har inte kunnat rikta in sig på någon s~r

slci l t stark teori om· mot i vet för en sprängning. 

Utflödet, gasspridning, gasmfngder 

Vid utflödestilliället förekom ingen pumpning 1 propan

röret. I n§rliggande rör förekom pumpning endast i ben

sj.nröret . Denna avbrö·ts nfr BP informerades om propan

u'cflödet. Propanröret innehöll ca 95 m3 propan i vb:tske

fas vid trycket8-9 Bar. Utflödet före ant~ndningen pågick 

ungefär 55 min. 

1 8 
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Sprängämnesinspektionen har i rapporten Gasmolns o l y cka i 

Göteborg .1981-05-08 redov isat beräkningar rörande ut

flödet och e=~plosionen. Rapporten är uppdittact i sam

arbete med bl a b r and f örsv aret och e~:perter u r I VA : s 
ovannämnda kommitte. Uppgifterna nedan om gasmol nets 

spridning, gasmängder och tryck är hämtade från den 

rapporten. 

Observ ationer av utflödet före explosionen talar för att 

utströmningen v ar någorlunda konstant. Efter e x plosione n 

brann gasen som en fackla med till s y nes oförminskad inten

sitet under tre timmar, varefter intensiteten a v tog. 

Med häns y n till rörskadans omfattning, rördimensionen 

och trycket i röret kan det uppskattas att 10-20 liter 

läckte ut per sekund. Under de 55 minuter som föregick 

explosionen torde därför 33-66 m3 propan i vätskefas ha 

strömmat ut. Detta motsvarar ungefär 8 000 - 16 000 m
3 

propan i gasfas. 

När kondenserad gas strömmar ut genom t ex en läcka sker 

en omedelbar förgasning av en del av vätskan, v arv id 

temperaturen sjunker till substansens kokpunkt. Den ut

strömmande gasen expanderar på grund av den vid tryck

fallet och temperatursänkningen frigjorda energin. Därv id 

bildas små vätskedroppar, aerosol, och en kraftig in

blandning sker av den omgivande luften. Det alstrade mol

net, primärmolnet, består av en kall blandning av gas, 

aerosol och inblandad luft. Aerosolen i molnet a vdunstar 

successi v t. Kondenserad vattenånga gör molnet s y nligt. 

I många fall bildas vid utströmningen inte endast små 

vätskedroppar som blir luftburna, utan också större 

droppar som faller till marken och bildar vätskepölar, 

som senare avdunstar. 

-~ 
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Utanför den närmaste omgivningen av läckan sprids det 

kalla och därmed tunga molnet i första hand. genom 

att flyta över marken. ~amtidigt driver det med vinden 

och späds ut mer eller mindre snabbt av luft. Det 

tunga gasmolnet är under sin utspridning starkt 

beroende av markens beskaffenhet och kommer likt 

en vätska att rinna nedför sluttningar och tendera 

att samlas i låglänta områden. 

I aktuellt fall observerades inte någon ansamling 

av propan nedanför d~t skadade röret. Det är därför 

rimligt att anta att den propan i vätskefas som 

eventuellt hamnade på marken snabbt förgasades. 

Hela den löskomna mängden bör alltså ha blivit 

luftburen och ingått i molnet. 

Omkring läckageplats~n observerades under ut

strömningen ett ca 10 m högt, vitt primärmoln. 

Utanför detta sjönk substansen mot marken och 

bildade ett utbrett moln som beskrivits som en 

markdimma, ca 1,5 m hög. Terrängen vid olycks

platsen är i huvudsak plan. Molnutbredningen har 

dock var i t be-roende' av små ni våsk·illnader .. M0l.n.et · hai? · 

haft en tendens att glida ned i de lägsta partierna. 

stigningar förefaller ha hindrat molnutbredningen 

ganska effektivt. 

Vid tillfället rådde en mycket svag nordostlig vind. 

En viss transport av molnet i vindriktningen ned mot 

Arendalsvarvet har skett. Man· kan dock inte avgöra 

om detta främst berott på vinden eller på nivå

skillnaden. 

Av brandskadorna framgår att det brinnande molnet 

täckt en y ta a v ca 40 000 m2 . Den brandskadade ytan 

nådde - sett från utflödesplatsen - ca 200 m l vind

riktningen och ca 100 mot vindriktningen och hade en 

största bredd av ca 150m. Utanför denna yta fanns 

20 
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även smärre avbrända områden. Av olika vittnesmål att 

döma sammanfaller i stort det brandskadade området med 

det område som före antändningen varit belagt med det s yn 

liga molnet som liknade markdimma. Under förutsättning att 

dessa observationer är riktiga kan följande grova skatt

ningar göras beträffande det brännbara molnets volym och 

substansinnehåll. 

Ytan 40 000 m2 gånger höjden 1,5 m ger v olymen 60 000 m3 

för det synliga molnet. Antändbarhetsområdet för propan 

är 0,04-0,2 kg / m3 . Enligt vissa litteraturuppgifter är 

det rimligt att räkna med utspädningsfaktorn 10-20 då 

primärmolnet bildas. Primärmolnet skulle i ~å fall ha 

haft en koncentration a v 0,1-0,2 kg / m3 . Det är rimligt 

att anta att en sådan gasblandning flyter ut ö ver marken 

och bildar en depå a v relativt koncentrerad gas. Från 

en sådan depå sker en successiv vertikal diffusion och 

utspädning samt en horisontell transport i vindriktningen. 

Den genomsnittliga koncentrationen i det synliga och 

brännbara molnet bör alltså ha legat mellan primärmolnets 

koncentration och den nedre antändbarhetsgränsen. Ett 

värde härför inom intervallet 0,05-0,1 kg / m3 förefaller 

rimligt. 

På grund av fluktuerande v indriktning och topografiska 

förhållanden kan stora variationer såväl i tid som rum 

ha förekommit kring medelvärdet. Med hänsyn till beräk

ningarna av det synliga molnets volym, 60 000 m3 , och 

uppskattningen av gaskoncentrationen till intervallet 

0,05-0,1 kg / m3 kan mängden propan som förbrändes upp-
3 skattas till 3-6 ton. Detta motsvarar ungefär 6-12 m 

propanvätska eller 1 500-3 000 m3 propangas. 

Explosionen, som bestod av flera på varandra följande 

explosionsartade förbränningsförlopp, pågick i högst 

30 sekunder, Vittnen hnr e mellertid be dömt tiden till 

30-60 sekunder (se sid 32). 



Jämförelse med modellantaganden 

Enligt gängse uppfattning bildas vid utflöde av en 

kondenserad gas ett kraftigt expanderat primärmoln 

från vilket kall och tung gas strömmar ned mot 

marken. Denna tunga gas driver i vindriktningen och 

späds ut genom luftinblandning. Mekanismen och för

loppet har varit föremål f_ör många teoretiska 

utr~dningar och försl~g tillmodeller, men ännu före

ligger ingen allmänt accepterad modell. 

Observationerna av primärmolnets och det tunga gas

molnets utseende i stort bekräftar den allmänna före

ställningen om tunga gasmolns utbredning, som ligger 

till grund för modellutvecklingen. 

Däremot är den yta som blivit gasbelagd betyd-

ligt större än den som beräknas enligt enkla modeller. 

Den stora ytan skulle alltså kunna antyda ett 

kraftigare gasutsläpp än det ~om beräknats under för

utsättningen att gasledningen redan från början 

varit avstängd. 

Modellerna för gasutbredning vid kontinuerligt 

utsläpp av tung gas förutsätter dock ett stationärt 

förlopp i den meningen att gasen transporteras bort i 

vindriktningen i samma takt som den alstras vid läckan. 

I det aktuella fallet var vindhastigheten mycket låg 

och med varierande riktning. Troligen var det nära 

stiltje intill marken, och endast de delar av molnet, 

som genom vertikal atmosfärisk diffusion nått något 

högre höjder, har transporterats i vindriktningen. 

Det kan antas att påfyllningen av substans till molnet 

från läckan varit större än mängden som bortfördes. 

Därmed sker en ansamling av substans som leder till 

en tillväxt av det tunga molnets utsträckning. 

Detta kan förklara den i förhållande till substans-

22 
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mängden stora gasbelagda ytan. Denna beskrivning be

kräftas också av den iakttagna kraftiga molnutbredningen 

mot vinden. 

I förutnämnda handbok Skydd mot fria gasmolnsexplosioner l 

processindustrin presenteras enkla modeller för gas

molns utbredning och verkansornråden. Enligt modeller för 

kontinuerligt utsläpp erhålles för käl1styrkan 5 kg / s vid 

stabil skiktning (inversion) avståndet 40 m i vindrikt

ningen från källan till den punkt där molnet bli v it så 

utspätt att det är ofarligt, och vid 10 kg / s a v ståndet 

70 m. Den observerade dimensionen av det brinnande mol

nets utbredning i vindriktningen var ca 200 m. Enligt den 

ovan nämnda modellen motsvarar detta en käl1styrka a v 

60 kg / s (ca 120 l / s). Det är inte troligt att käl1styrkan 

kan ha uppgått till detta värde. Det observerade stora 

riskavståndet järnfört med värdet enligt modellen i nämnda 

handbok kan ' dock förklaras av att denna förutsätter att 

substansen transporteras l vindriktningen i samrna takt som 

den alstras. 

Tändkälla 

Brandförsvaret har gjort en inventering och analys av 

l olika objekt som kunnat antas ha antänt gasen, bilaga 3. 

Samtliga objekt, utom det fordon i vilka de skadade brand

roämnen färdades, har kunnat uteslutas som tändkälla. 

Fordonet stannades ca 75 m från utflödesplatsen (se flyg

bild, bilaga 1) och fick därvid motorstopp. Vid start

försök antändes gasen. Sannolikt har fordonets start

motor utgjort tändkälla. 

Beräkningar av krafter pga explosionen 

Inom aktuellt område finns en spillvattenledning och en 

regnvattenledning. Spillvattenledningen skadades inte 

alls. Däremot skadades regnvattenledningen kraftigt. 

skadorna i den blev störst närmast AGA. I en nedstig

ningsbrunn intill AGA hade betong och armering dragits 

isär. Beräkningar visar att trycket i kulverten har upp-



gått till minst 200 kPa. En del a v en brunnsring om 

12 kg kastades 50 m och träff a d e , . 5 m över ma,rknivån, 

en matsal hos AGA. Anledningen till att gasen tagit 

sig ned i regnvattenledningen är att det är undertryck 

i densamma pga skorstensverkan, vilket konstaterats 

v id rökprov . 
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l AG!\: s kon t orsby qgnad r <1Sild ( ' bjälklag(~ t mellan förstu 

och andra våningarna. skadorna har sannolikt orsakats 

av en inre explosion· med ett övertryck av 15 kPa o~h 

med en varaktighet av mindr~ än 100 ms. Gasen trängde 

in i byggnadens grund som är självdragsventilerad. 

Ett skyddsrum fanns i kontorets bottenvåning. På upp

drag a v ci v ilförsvarsstyrelsen har länsstyrelsen låtit 

göra en undersökning m a p krafterna där. Undersök

ningen, som utförts hos SSI Byggkonsult AB av tekn 

dr Erik Beigler, utvisar att skyddsrummet, dimen

sionerat för ett övertry ck av 50 kPa, klarat sig 

l oskatt. Undersökningen är intagen som bilaga ~ 

tiJ.l d e nna rapport. 

En v illa ca 120 m NO om utflödesplatsen flyttades 

av tryckvågen f-rå}l'· e-* plosionen. En innervägg lossnade-

från taket och försköts ca 40 cm. 

Try ckverkningsgrad 

Nä r ett gasmoln förbränn~ kommer en viss del a v ener

gin att ge try ckverkan. Tryckverknin~sgraden beror 

på fl e ra faktorer, bl a · tändkällan, graden a v tur

bulens o ch inneslutning samt fysikaliska och kemiska 

egenskaper hos bränslet. Try ckverkningsgraden för 

normala kol väten anses inte kunna överstiga tio 

procent . Den varierar starkt med de lokala förhållan

dena. 

De kalibreringspunkter man har från olyckan i fråga 

om tryck är till stor del krossade glasrutor. Beräk-
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ningar utgående från dessa ger en try ckverkningsgrad a v 

mindre &n en procent, troligen mellan en halv och en 

procent. Denna tryckverkningsgrad kan anses normal n2r 

ett fritt gasmoln förbränns. I de delar a v gasmolnet som 

varit inneslutet, t e~~ i VA-systemet, var verknings

graderna betydligt högre. 

Förbr2nningsförloppet har i dess helhet varit av t y pen 

deflagration. 

Personskador 

Två brandmän brännskadades svårt .genom att de råkade be

finna sig i gasansamlingen då den förbrändes. Den ene 

brandmannen avled den 23 juni 1981 till följd a v sina 

brännskador. 

För den andre kan man räkna med en lång konvalescens

tid. En sammanställning ö ver brandmännens skador har 

gjorts hos Karolinska sjukhuiet. Det har dock irite be

dömts motiverat att i denna rapport närmare beskri va 

dessa skador. 

Brandförsvaret har gjort en sammanställning över 

1 skadorna på brandmännens s k larmkl~der, bilaga 5. 

Båda brandmännen bar sannolikt föreskriven skyddsut

rustning. En av dem hade kontaktlinser. 

Övriga skador 

Brandförsvaret har gjort on sammanställning över skado rna 

på anläggningar o d, bilaga 6. 

De ekonomiska skadorna kan grovt uppskattas till dr ygt 

15 milj kr. Som underlag för denna uppskattning har legat 

följande fördelning, som i sig inrymmer vissa uppskatt

ningar och därmed osäkerheter. 

/ 
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Milj kr Milj kr 

Re paration a v rör l edningar l , 5 

Avbrott l rördrift 0,5 2 ,0 

Inom AGA:s område 

Byggnader 5,3 

Inventarier 2,5 

Avbrott i drift 2,5 l o , 3 

Dumperflak (Vol vo), 79 st 2,5 

Götebor g s kommun 

Brandförsvaret 0,32 

Fastighetskontore~ o, l 7 

Gatukontoret o, l 3 

Va-verket 0,08 0,7 
' SUMMA l 5, 5 milj kr 
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1981-05-08 
klockan 

01.31.50* 

o 1 • 3 4 
(2 min) 

o 1 • 3 4 
(2 min) 

o 1 • 3 5 
(3 min) 

ALARMERINGEN OCH RÄDDNINGSINSATSERNA 

Redovisning av åtgärder 

I det följande redovisas i tidsföljd väsentligare 

alarmer i ng s- och räddningsåtgärder. Inom parentes 

anges tid mellan första inlarmning och redovisad 

händelse. 

En privatperson ringer 90 000 (televerkets sos

central) och begär att omedelbart få tala med 

polisen. Han uppger för SOS-centralen och polisen 

(samtalet kopplas dit) att han bor intill Arendals

varvet, att han vaknat av en fruktansvärd smäll och 

att det förmodligen hänt en svår sprängolycka på 

"AGA-Gas''. Han beger sig ut för rekognosering och 

återkommer via 90 000 med besked till centralen och 

polisen att det är en pipeline över vägen som 

sprungit läck. 

Polisen (ledningscentralen) beordrar en polisbils

patrull att stoppa trafiken vid Arendalsvägen och 

något senare en annan sådan att stoppa trafiken 

vid "BP:s raffinaderi". 

Polisens ledningscentral underrättar brandförsvarets 

alarmeringscentral (AC)** om det mottagna larmet. 

Polisen säger bl a: Den larmande privatpersonen 

har sagt att han bor vid Arendal, att det skett en 

detonation vid AGA och att han tror att det är 

pipelinen över vägen. Polisen uppger också att en 

polispatrull är på väg till platsen. AC som i 

* Samtalet med SOS-centralen inspelat hos SOs
centralen på band tillsammans med tidsuppgift av 
"Fröken Ur". 

** AC är en del av Göteborgs brandförsvar och är in
rymd i brandförsvarets lokaler. AC svarar för ut
larmning även avHärryda, Partille och Öckerö 
brandförsvar samt ambulanser i Göteborg och,vid 
olycksfall, i Partille. 



o l o 3 6 
(4 min) 

01.36-01.40 
(4-8 min) 

o l o 40 
(8 min) 

01.40-01.45 
(8-13 min) 
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detta skede inte vet, men väl förmodar, att 

det är fråga om utflöde av något slags gas lar

mar genast genom s k ' stort larm* ut enh~ter 

frän Lundby och Tors]anda brand~tationcr 

samt vakthavande brandingenjör frän huvud

stationen. 

Polispiketen beordras ut med materielvagn. 

Polisens ledningscentral informerar AC om 

. utryckningen av de två polisbilarna och 

piketen samt att polisen på platsen sett ett 

gasmoln och att polisen börjar spärra av. 

Vakthavande brandingenjör rycker ut. Han har 

då uppfattningen att det är fråga om en "tradi

tionell" gasläcka. På fråga därom till AC får 

han besked att lämpligaste körväg är Torslanda-

väge~Arendalsvägen. Under utryckningen drar han 

slutsatsen att det måste gälla en rörledning 

över Arendalsvägen varvid han ger order till 

AC att ringa till BP och Spaltgasverket** för 

att få stoppat ev produktflöde i aktuella led

ningar. 

AC kontaktar en företrädare för AGA. Denne 

uppger att AGA inte har någon rörledning på 

uppgiven plats och förefaller därför för AC 

inte vilja vara berörd av händelsen. 

* Enligt utryckningsbestämmelser, som beslu
tats av brandchefen, innebär stort larm bl a 
att minst en brandingenjör, en brandmästare 
och sex brandmän skall rycka ut. 

** Till Spal~asverket levereras butan via aktuellt 
rörstråk. 
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o 1 . 45 
(13 min) 

o 1 • 50 
(18 min) 

01.50-02.00 
(18-23 min) 

o 1 • 52 
(20 min) 

o 1 • 55 
(23 min) 

01.55-02.05 
(23-33 min) 

02.00 
(28 min) 

Enheterna från Lundby och Tarslanda når fram. De 

stannar vid en polispatrull ca 300 m från utflödes

stället. Polisen informerar om att polis spärrar 

vägen även vid Arendalsvarvets port. Brandmännen 

rapporterar, efter rekognosering, till AC att det 

är fråga om ett stort gasutsläpp. 

Brandförsvarspersonal på platsen tillser att fyra 

personer i ett bostadshus (senare kraftigt för

stört) kornmer i säkerhet. 

AC underrättar BP om utflödet. Först i detta skede 

får AC veta att det är fråga om "gasol". BP stoppar 

bl a en pågående bensinutlastning och skickar en 

man till skadeplatsen (som inte kan ta sig ända fram ~ 

p g a gasansarnlingen). AC underrättar ä ven Spalt

gasverket och Nynäs Raffinaderi. 

Vakthavande brandingenjör beordrar AC att förstärka 

sig med ytterligare personal. 

Vakthavande brandingenjör når skadeplatsen. Han 

rapporterar iakttagelser till AC, sarnordnar med 

polisen på platsen om avspärrning och evakuering samt 

rekvirerar brandförsvarets stabsbuss. 

Vakthavande brandingenjör uppger per radio att 

explosionsrisken är stor och beordrar säkerhetsav

stånd 300 m till gasen. AC och polisens lednings

central meddelar detta per radio genom s k allmänt 

meddelande. 

AC beordrar ut brandförsvarets oljeksyddsingenjör 

från dennes bostad. Under utryckningen begär denne 

vinduppgift av AC. 



02.00 
(28 min) 

02.00 
(28 min) 

02.05 
(33 min) 

02.07 
(35 min) 

02. 1 o 
{38 min) 

Vakthavande poJisbcf ~1 j det aktuella vakt

distriktet larmas a v en privatperson om en 

explosion vid Ar e ndal. Befälet kan inte komma 

i kontakt: med pol i~i('ns ] (~dningscontral p g a 

cJtt c0.nlralens t<'l<.'fonl injer är blockerade. 

(~örst kl 02.30 etableras denna kontakt). 

Brandmästaren på platsen rekvirerkr en s k 

skyddsbil (som finns på Kålltorps brand

station). 

AC larmar ut enheter ur Kålltorps brand

station. Larmanropet innehåller bl a 

"Katastroflarm- gasläcka". På brandsta

tionen lastas materiel på utryckningsfordon. 

Utryckning sker med en rökskyddsbil och en 

skyddsbil. Mellan . AC och d~s$a enheter sker 

under färden viss kommunikation över radio. 

Bl a meddlar AC att adressen är Oljevägen

Arendalsvägen och att vindriktningen är ost

lig. Sannolikt meddelar AC inget särskilt för · 

dessa enheter om brytpunkt, lämplig färdväg 

ell-er· säkerhetsa.vstånd. 

AC kontaktar en tjänstefri vice brandchef i 

bostaden. Denne gör senare bl a överslagsberäk

ningar om gasmängder och förhör sig om direktiv 

beträffande skyddsavstånd, körväg m m. 

AC kontaktar brandchef 1 beredskap . 1 bostaden. 

Denne rycker ut. 

Vakthavande brandingenjör rekvirerar via AC 

personal från VA-verket för biträde vid be

dömningar om gasspridning i avloppsanordningar 

o d. Brandingenjören avser att anv~nda be

dömningarna som underlag för bestämning av 

eventuellt nytt säkerhetsavstånd. 

30 



3 l 

o 2. l 5 
(43 min) 

02.20 
(48 min) 

02.22 
(50 min) 

02.24-02.25 
(52-53 min) 

Vakthavande brandingenjör bestämmer brytpunkt* 

(Koppartrans).** AC förbereder ytterligare styrkor 

dit. I samma skede beordrar AC - på brandingenjörens 

begäran - att brandförsvarets radiotrafik skall ske 

på kanal 4. 

En personbil med fyra personer kommer från Tors

hamnen och passerar gasmolnet söderut. Motorn 

hackar något. Vägen har inte kunnat nås för av

spärrning p g a gasansamling (en man är då via 

omväg på väg dit för avspärrning).*** 

Brandförsvarets oljeskyddsingenjör når 1 s1n privat

bil polisspärren vid Arendalsvarvet och stoppas 

av polisen. Han tillåts passera efter legitimering. 

Omedelbart före eller efter detta passerar de två 

brandbilarna från Kålltorp denna polisspärr. Polisen 

gör inga stopptecken åt brandbilarna. Brandbilarna 

stannar inte heller för lägesorientering o d utan fort

sätter mot den arrgivna adressen. 01 j e skydds i n gen j ören 

stannar dock sitt fordon strax efter polisspärren. 

Vakthavande brandingenjör ser - genom gasmolnet -

"blåljus" komma emot honom. Han anmäler genast 

detta för AC. Bilarna får order att vända. Några 

sekunder därefter sker antändningen av gasmolnet. 

Den bakre av brandbilarna från Kålltorp (med bl a 

befälet på Kål l torpsenheterna) lyckas backa 11t ur 

* Med brytpunkt avses plats dit räddningsstyrkor 
dirigeras före insats. 

** Med Koppartrans avsågs en plats belägen vid Nya 
Torslandavägen. 

*** 01.50 försökte AC förgäves att- på order av 
brandmästaren på platsen - komma i kontakt med 
hamnpersonal i Tarshamnen för att - just med tanke" 
på fartygsanknuten biltrafik - få denna väg av
spärrad. 



02.25-02.30 
(53-58 min) 

02.30 
(58 min) 

elden. Den främre blir kvar i lågorna.* F6r

bränningen av gasen bed6ms av vittnen pågå 

30-60 sekunder.** 
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Två skadade brandmän tas om hand och avtranspor

toras i polisbil respektive ambulans. 

Brandchef i beredskap anländer till olycks

platsen. 

Omedelbart efter explosionen sker i huvudsak 

f6ljande. Brandf5rsvaret mäter och konstaterar 

att inga of6rbrända gasrester finns kvar. AC 

beordrar ut ytterligare räddningsresurser 

och ambulanser. Polisen utposterar ett fler

tal patruller f6r trafikdirigering. BP 

kallar in raffinaderiets n6dlägespersonal 

och annan personal enligt särskild plan. 

En råoljeimport avbryts. BP upprättar 

radiosamband mellan olycksplatsen och 

kontrollrummet på raffinaderiet. 

Brandf6rsvaret ingå.n<g.sätter gena.~ t : ]).ylning 

genom vattenbegjutning av r6rstråket och rar

brokonstruktionen där utläckande propangas 

brinner med kraftig låga. Brandf6rsvaret på

b6rjar också släckningsinsatser i omgivningen. 

Insatsermot branden i AGA:s kontorsbyggnad 

f6rsvåras i viss mån av att området är stängs

lat. 

BP konstaterar senare tryck6kningar i vissa 

r6rledningar. Tryck6kningarna har orsakats av 

värmen från explosionen och branden. Produkt

pumpning i dessa r6r igångsättes efter samråd 

med brandf6rsvaret för att erhålla kylning 

vid brandplatsen. 

* Undersökningar visar att handbromsen var fri
lagd, växelspaken låg i 1:ans läge och att 
radion var inställd på kanal 3. 

** Tiden har teoretiskt beräknats till högst 
30 sekunder (se sid 21). 
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Vid 05-tiden vidtas förberedelser för kvävgas

fyllning av propanledningen. Vid 06-tiden avtar 

intensiteten hos propangaslågan betydligt. Fyll

ning (från två håll) påbörjas vid 17-tiden samma 

dag. 

Vattenbegjutningen fortsätter tills lågan slocknar 

på morgonen påföljande dag, lördagen den 9 maj. 

Brandförsvaret avslutar sina insatser samma dag 

kl 2 1 . o 5 . 

-



Bedömning av åtgärderna 

Första i nlarmn i ng om olyc k<H1 kom till t c l e v c~rkt>ts 

SOS-cc ntral. Central e n kopp lad e samtalet till polisen 

på uttrycklig begäran av de n inlarmande. Centralen 
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f ick dock först ve ta ~tt det antagligen hänt en "svår 

sprängol ycka" v id AGA och att det läckte gas från pipe

lines som sprungit läck. 

Förfarandet att koppla samtalet till polisen kan i 

och för sig inte klandras. Med hänsyn till brandför

svarets ansvar enligt brandlagen för räddningsinsat

ser v id händelser av sådant slag som den inlarmande 

uppgav för centralen kan det knappast anses ha varit 

mindre lämpligt om samtalet i stället hade kopplats 

till brandförsvaret, trots att vederbörande begärde 

att få tala med polisen. Koppling av ett samtal till 

både polisen och brandförsvare t var emellertid inte 

tekniskt möjligt. Centralen hade dock, då samtalet 

kopplades till polisen, genast bort underrätta brand

förs varet om larmet e-lle-r åtminstone . för v issat sig om 

att polisen larmade brandförsvaret, vilket centralen 

inte gjorde. 

Polisen tog inom någon minut från det den fått larm 

ko nta kt me d brandf6rs varet - och - såv itt kan bedömas -

f ö rde därv id in f orma tionerna om ol y ckan i allt väsentligt 

oför vanskad v idare tillsammans med uppgifter · om ini

tierade polisinsatser. 

I sammanhanget bör följande tilläggas. 

Från årsskiftet 1982 / 83 kommer uppgifterna för SOs

centralerna i Göteborgs och Bohus län och Äl v sborgs 

län att successivt ö vertas a v en för båda länen gemensam 

länsalarmeringscentral (LAC), tillhörig SOS Alarmering 
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AB. Samtal via telefonnummer 90 000 går då till LAC. 

Samtal som gäller brandf6rsvars- eller ambulansinsatser 

mottas av LAC som i sin tur dirigerar ut insatsenheter 

enligt fastställda rutiner. Övriga samtal, t ex till 

polisen eller socialvårdsinrättning, kopplas vidare 

av LAC till vederb6rande organ. 

Efter 6vergången till systemet med LAC är det av utomordent

lig vikt med rutiner som m6jligg6r omedelbar adekvat be

handling av lar~information, bl a i fall då två eller 

flera organ ansvarar f6r beh6vliga insatser . . Det måste 

ihågkommas dels att allmänheten och andra inte alltid har 

n6jaktig kännedom om ansvarsf6rdelningen på räddnings

tjänstområdet, dels att inlarmande personer ofta är i sådan 

psykisk obalans att de inte agerar logiskt när de begär 

hjälpinsatser. således b6r larmsamtal inte utan vidare 

kopplas enligt den larmandes 6nskemål. Vid behov b6r LAC 

genom t ex utfrågning eller medh6rning av vidarekopplade 

samtal tillse att larminformationen blir så fullständig 

som m6jligt och att inEormationen genast når ansvariga 

organ. Det är vidare 6nskvärt att polisen regelmässigt 
spelar in på band de samtal som kopplas via 90 000. 

Gasutfl6det var sådant att det i det närmaste var tekniskt 

om6jligt och dessutom alltf6r riskabelt att begränsa ut

fl6det genom tätning av propanr6ret. Insatserna kom 

därf6r naturligen att inriktas främst på att tillse dels 

att produktpumpning inte pågick,dels att människor inte 

uppeh6ll sig i riskområdet. 

De f6rsta skadebegränsande insatserna bestod i att polisen 

- redan några minuter eifter mottaget larm - spärrade av 

Oljevägen och Arendalsvägen på 6mse sidor om utfl6desplat-

sen. Detta skedde med oantastlig skyndsamhet och med väl 

t i l l tagna säkerhetsa v stånd. H j ärtholmsvägen, som ans l u ter t i l l 

Arendalsvägen mellan avspärrningsplatserna, kunde uppen

barligen inte nås tillräckligt snabbt f6r avspärrning utan 

- med hänsyn till det bedBroningsunderlag som då och senare 
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förelåg - mycke t stora risker för avspärrande personal. 

Brandförsvarc~ t had e dock yt ' rwrn /\C förgäv c' s försökt 

Cl t t [ H' r· l< ~ l c~ ron ko mmil i ko ntilkt rnc' d hilmnp('rson,ll 

för att rå väg e n avspärrad väst c rifrän. l) (: s ~.;utom 

ha de polisen från Ar e ndalsvarve ts port sänt en man 

för att till fots v ia omväg runt riskområdet ta sig 

till lämplig plats på Bjärtholmsvägen för avspärrning. 

Tillbudet med att en personbil med fyra personer fördes 

in i ' gasmolnet via den vägen kan därför inte rimligen 

lastas någon. 

Brandförsvarets inledande insatser bestod i att lokali

sera läckan och fastställa slag av utflödande produkt 

samt me d ledning härav och en rad andra fakta göra risk

bedömningar för skyddsa v ståndsbestämningar. Brandför

s var e t koncentrerade sig också på att kartlägga vilka 

antändni ngskällor som fanns och att försöka undanröja 

d e ssa. 

Brandförsvaret e vakuerade vida~e på ett tidigt stadium 

en familj ur ett senare, v id explosionen, kraftigt 

skadat bostadshus. Vidare tillsåg brandförsvaret -

genom kontakt med BP - att produktpumpn-ing· i bl a 

det skadade röret inte pågick. Brandförsvaret hade 

tidigt dessutom kontakter med AGA, Spaltgasverket 

och VA-v erket. Kontakt hade emellertid dessutom 1 

samma skede bort tas med Shell såsom ägare till rå

o l jerörc t s om l ö per in t il r propanröret. Biandförsva

r e t borde , t e x v id kontakte n med BP, ha förhört sig 

om ägandeförhållandet beträffande rörstråket och om

gående underrättat Shell om det inträffade. BP bör 

också kritiseras för passi v itet genom att inte av 

eget initiativ upplysa brandförsvaret om ägandeför

hållandena eller själv underrätta Shell. I övrigt 

kunde brandförsvaret inte rimligen vidta andra åt

gärder än att försöka minska risken för antändning 

och att förbereda sig för insatser i händelse a v en 

e xplosion. sådana förberedelser vidtogs genom rekvisi

tion a v ytterligare enheter ur brandförsvaret. 
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En i och för sig tänkbar men drastisk åtgärd för att för

söka begränsa skada hade varit att avsiktligt antända den 

löskomna gasen så tidigt som möjligt. Det bör dock fram

hållas att det inte är praxis att tillgripa en sådan åtgärd. 

Atgärden hade förutsatt en snabb analys på ett mycket om

fattande och i hög grad osäkert underlag. Beaktas bör 

särskilt möjligheten att gasen hade kunnat blandas ut l 

luften så att ingen skada skett. Det vore orimligt att 

kritisera brandförsvaret för underlåtenhet at·t avsiktligt 

antända gasen. 

På grund av värmeutvecklingen vid explosionen och 

den häftiga branden från det skadade röret förelåg en be

tydande risk för att hela rörbrokonstruktionen skulle störta 

samman med mycket stora utsläpp av propan, butan, flyg

fotogen, motorbensin, dieselolja, tjockolja och råolja 

som följd. Genom omedelbara och massiva insatser för 

kylning av rörsystemet med brofundament efter explosionen 

kunde brandförsvaret avvärja denna fara. Brandförsvaret 

handlade riktigt genom_ att ge dessa insatser hög prioritet. 

Såvitt framkommit samordnade polisen och brandförsvaret 

[rån bör jan s i n a verksamheter på o lycks p la te~ n. Fe ' l r' l ] er 

brister i samordningen torde int8 ha förekommit. 

Trots vidtagna säkerhetsåtgärder av polisen och brand

försvaret brännskadades två brandmän allvarligt, den ene 

så att han senare avled till följd av dessa skador. Vid 

sammg tillfälle var ytterligare två brandmän mycket nära 

att brännskadas. 

Konstateranden och bedömningar beträffande orsaker till 

att brandmännen skadades: 

- De skadade brandmännen kom från Kålltorps brandstation. 

Utlarmningen av dessa enheter skedde omkring kl 02.00. 

Larmanropet innehöll bl a orden "katastroflarm" och 

"gasläcka". Enheterna ryckte ut några minuter efter 

utlarmningen. De fick av AC via radio meddelande om att 

-



adressen var Oljevägen-Arendalsvägen och om vindrikt

n i ng c' n. Dr' nåddes san no l i k t i n te <1 v något ytter l i g are 

m(~rldc'],lnd~"' frr3n AC. 
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- Förstärkningen från Kålltorp r e kvirerad e s inte av den 

som vid rekvisitionstillfället var räddningsbefälhavare 

utan av den brandmästare som tidigare, inledningsvis, 

fört befälet i avvaktan på brandingenjörens ankomst till 

olycksplatsen. Räddningsbefälhavaren informerades inte 

om rekvisitionen utan fick mer av en tillfällighet veta 

att förstärkningen från Kål l torp var under utryckning. 

Ett rekvisitionsförfarande som detta strider emellertid 

inte mot etablerad ordning för befälsföring inom brand

försvaret. 

- Räddningsbefälhavarens beslut om säkerhetsavstånd till

kännagavs genom allmänt radiomeddelande .av AC i sådan 

tid (kl 01.55-02.05) att det sannolikt inte nådde en

heterna från Kålltorp. Enheterna frågade inte heller 

AC på denna punkt. 

- Enheterna ryckte ut i två brandbilar med två man i 

varje. Brandbefälet färdades till en början i den 

främre. Vid ett trafikljus tvingades fordonet med 

befälet att stanna bakom en personbil. I samband 

härmed körde den bakre brandbilen om den främre. 

Denna fordonsordning behölls till olyckan inträf

fade. Vanligtvis brukar brandb~fäl färdas i främsta 

fordonet, särskilt om det gäller styrkor för primär

insatser. Här var det dock fråga om enheter att ha 

i beredskap på olycksplatsen. 

- Såvitt framkommit uppgav AC inget för Kålltorps

enheterna om lämplig färdväg (andra enheter hade 

tidigare frågat härom och fått besked av AC). Brand

befälet från Kålltorp gjorde dock med hänsyn till 

vinduppgift och adressuppgift den reflektionen under 

färden att färdvägen var lämplig. 
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- Enheterna passerade polisspärren vid Are~dalsvarvets 

port utan att stoppas av pol~sen eller att stoppa 

på eget initiativ för lägesorientering. 

Enheterna visste att brandförsvarsstyrkor fanns på 

olycksplatsen. Sannolikt utgick de - ovetande om att 

de förv&ntades komma från annat håll - från att det var 

ofarligt att köra fram till styrkorna. 

- Enheterna fortsatte - efter att ha passerat polis

sp&rren - utan annan gasindikering än med bilstrål

kastarljus och luktsinne, trots att de hade fått 

veta att det fanns en "gasläcka" i närheten. 

Den förolyckade brandmannen var född 1~50 och anställdes 

hos brandförsvaret i januari 1979. Han hade bl a avlagt 

ingenjörsexamen vid elektrotekniskt institut. Den andre 

skadade brandmannen är född 1956 och anställdes hos 

brandförsvaret i januari 1981. Han har genomgått tvåårigt 

tekniskt gymnasium, kemiteknisk gren. Båda har genomgått 

brandmannautbildning (nio respekti ve sju veckor). 

Även om f6rsiktighetsmått v idtas är brandpersonal 1 sin 

yrkesutövning ofta utsatta för faror av varierande grad 

och slag. Risk för felbedömningar och missuppfattningar 

finns ofta. 

I nu aktuellt fall har uppenbarligen brandförsvarets 

räddningsb0fälhavarc flå olycksplatsen i rimlig tid vid 

tagit till buds stående åtgärder för att förhindra ~crson

skador. Det finns därför inte anledning att rikta kritik 

mot de som svarade för ledningen på platsen. 

AC har fungerat som ett utlarmande och för rädd

ningsledningen stödjande orqan. Såvitt kan b ed ömas 

har AC i sitt agerande int .(' ,1vv ikit från de rutiner 



som sedan länge gäll t: r inom br <l ndförsvarct. Det kan 

konstatc ' ras att bc l.?lstning c' n p il AC för tiden fram 

till explosionen var mycket härd trots att AC 

förutseende förstärkte sig i ett tidigt skede. 

Det bör här nämnas att AC samtidigt hade att om

besörja mer rutinmässiga göromål såsom bevakning 

för annan räddningstjänst och ~mbulanstransport

rörme dl inq. Allo jnom brandl"ör ~;v clrC't VE't att AC 

blir härt: i.lnsträngd vid störrr~ ol.yckor. Det är 

orimligt att begära att AC i nu aktuellt fall 

skulle hålla sig förvissad om att samtliga del

tagande enheter hade tillräcklig information av 

betydelse för den personliga säkerheten. Att AC:s 

information om säkerhetsavstånd, brytpunkt och 

övergång till kanal 4 sannolikt inte nådde Kåll

torpsenheterna måste bero på olyckliga omständig

heter. AC:s personal kan inte rimligen lastas för 

det inträffade. 

Det har bl a i en skrivelse till justitieombuds

mannen gjorts gällande att polisbilspatrullen 

vid Arendalsvarvets port hade bort stoppa Kåll

torpsenheterna och inte - såsom skedde - låta dem 

passera utan vidar~~ Detta förtjänar följande 

kommentar. De som skall göra räddningsinsatser 

måste självfallet bäst veta vad som skall göras 

och hur farligt - det är. Detta måste polisen utgå 

från. Polisens a v spärrningar av ifrågavarande slag 

syftar till att dels förhindra att ovetande trafikan

ter skadas, dels möjliggöra för räddningsenheter 

att komma fram för att göra insatser. Det hade närmast 

varit felaktigt av polisen att utan uttrycklig order 

av räddningsbefälhavaren eller polisledningen stoppa 

brandbilarna. Någon sådan order hade inte utgått till 

* Justitieombudsmannen har med hänvisning till nu 
aktuell utredning inte prövat sakfrågan. 
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polispatrullen. Polisen hade f 6 anledning att utgå ifrån 

att redan f6rekomsten av en polisspärr måste uppfattas 

som en anvisning om gränsen f6r ett riskområde och att 

brandf6rsvarsenheterna skulle stanna och fråga om de ansåg 

sig beh6va någon information av polisen. Det finns därf6r 

ingen anledning att rikta någon kritik mot polismännen i 

den aktuella patrullen. 

Sammanfattningsvis måste anses att en rad olyckliga om

ständigheter - f6r vilka ingen kan lastas - haft be

tydelse f6r den tragiska utvecklingen. 



SAMMANFATTANDE BEDÖMNINGAR 

Orsaken till q Rsu tfl6dvt ~r m1·d· största s~nnolikhet . . . 
sprängning med sprängämne. rcl r>å anläggningen som 

sådan el l e r i d e ss skötsel. som kan ha bidragit 

till ut vecklingen av olyckan har inte kunnat konsta

teras. 

Det är sannolikt att brandförsvarets fordon som 

fördes först in i gasmolnet söderifrån initierade 

explosi0nen. Full visshet· i denna fråga torde dock 

aldrig kunna nås. Inte heller kan man slå fast huru-
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v ida antändningen av gasen kunnat undvikas om brand

bilen inte kommit att utgöra tändkälla. Frågan om huru

vida skadorna skulle ha blivit större eller mindre om 

antändnjng sket t senare - unde r den långa period utflödet 

pågick - k~n endast bl i föremäl för spcktllRtione r. 

Brandförsvarets och polisens agerande i räddnings

tjänst e n kan inte klandras. D~n tragiska utvecklingen 

med bl a svåra personskador berodde på olyckliga 

omständigheter för vilka ingen kan lastas. 

Det är självfallet nödvändigt att så långt möjligt 

och rimligt söka minska riskerna för utflöde av brand

farliga ämnen och begränsa skadorna om utflöde 

ändå sk e r. Den enda säkra metoden för att helt undan

röja risken för sådana olyckor är att upphöra med 

hante ring av ifrågavara nde slag. Något sådant är dock 

inte möjligt utan mycket omfattande och kännbara om

ställningar i samhället. 

Det sagda innebär att hantering av brandfarliga ämnen, 

innefattande transport av brandfarlig gas i rörled

ning, alltid är förenöd med v issa risker. 
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Olika tekniska och andra arrangemang för att förebygga 

eller begränsa skada kan vid en första anblick förefalla 

välmotiverade eller kanske t o m självklara. Emellertid 

visar det sig oftast vid mer ingående analyser att 

arrangemangen inrymmer faktorer som samtidigt avsevärt 

ökar risken för olyckor eller är hanteringsmässigt eller 

ekonomiskt orimliga. Som exempel kan nämnas avstängnings

ventiler. Hade sådana funnits med mycket korta mellanrum på 

det aktuella propanröret, hade utsläppet sannolikt kunnat 

begränsas betydligt Emellertid visar erfarenheten att 

sådana ventiler i sig utgör en avsevärd läckagerisk. Ett 

annat exempel, som ofta diskuteras, är förläggning av 

rör i marken. sådan medför ofrånkomligen betydande svårig

heter vid översyn och inspektion samt verkar oftast främ

jande för korrosion. 

De säkerhetsnormer för anläggningar av ifrågavarande slag 

som tillämpas i Sverige motsvarar i allt väsentligt de 

internationella .och kan inte bedömas som mindre stränga. 

Genom en lämplig förläggning av rörledningar i för

hållande till omgivningen kan risken för olyckor be

gränsas. Emellertid är det lika angeläget att förändringar 

av o~givningen och aktiviteterna kring en rörledning 

sker med hänsyn till rörledningen. Rörledningar har 

direkt anknytning till verksamheter, t ex raffinaderier 

och hamnar, som i sin tur är beroende av verksamheter och 

anläggningar i omgivningen. Vid planläggning för markan-

vändning sKall ett mycket stort antal väsentliga faktorer ~ 

beaktas, varav skyddsavstånd och andra säkerhetsfrågor 

utgör några. Möjligheterna att med skyddszoner tillgodose 

säkerheten är betydligt enklare vid planläggning för 

industrietablering i oexploaterade områden än inom tät~ 

orter o d. Genom tillskapande av s k buffertzoner vid 

etableringar av petroindustrier i stenungsund och 

Brofjorden har således frågor om skydd mot omgivningen 

m a p buller, rök, ljus, lukt m m, kunnat erhållas 



samtidigt som verkningarna på omgivningen av eventuella 

olyckor kunnat nedbringas. Det är svårare att i stads

plan eller byggnadsplan föreskriva skyddszoner inom 

.i.ndustriomrädc>n cCtcr:-->om iiHlustrin Oft.a har behov 

a v r ö r 2i n d r i n q iJ r o c h n y il il 11 l i i 'l n q i n g a r i n o m o m r il el c' t . 

Detta har t ex varit fallr't i Stenungsund. 

Inom samarbetsgruppen har övervägts om det fin~s möj

lighet att öka transportledningarnas skydd mot plane

rad åve rkan. Därför har amerikanska normer och olje

bolags konstruktionsanvisningar granskats. Samtal 

har äv e n ägt rum med BPs, London, säkerhetschef 

och ett av de större internationella konsult-

bolagen i branschen. 

Mot planerad skadegörelse torde inte konstruktions

eller byggnadsåtgärder kunna åstadkommas till god

tagbara kostnader. 

Det bör dock förhindras att m~nniskor av nyfiken

het eller oförstånd kan påverka ledningarna. Därför 

är det viktigt att alla ventiler är så placerade 

eller arrangerade att de utanför inhägnat område ej 

är åtkomliga för allmänheten. Dränerings- och av

luftningsledningar bör vara försedda med lås eller 

av bl i ndn i ng ar, som e j utan målmedveten ansträngning 

kan öppnas. Det är motiverat att kontrollera ledningar 

med hänsyn härtill. 

Vid de över läggningar, som ägt rum mellan olika myndig

heter med anledning av gasexplosionen, har frågan om 

det allmänna tillståndet hos äldre rörledningar vid

rörts. Frågeställningen gäller äldre ledningar, som 

monterats före Rörledningsnormernas tillkomst och 

som inte kontrolleras vid återkommande besiktningar. 

Det har framkommit att en del av det äldre rörbe

ståndet kan vara i ett mindre gott skick. Spräng-
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ämnesinspektionen har därför tagit initiativ till en 

undersökning som syftar till att klarlägga om tillståndet 

hos äldre rörledningar för brandfarlig vara är sådant 

att särskilda åtgärder är erforderliga. 

Med hänsyn till den starkt ökade trafiken i aktuellt 

område är det motiverat att granska huruvida befintliga 

skyddsräcken, varningsmärken o d är tillräckliga. En sär

skild ar~etss ~ 11pp för en s&dan granskning kommer inom kort 

att bildas. I gruppen kommer att ingå företr~dar e för 

berörda myndigheter och företag. 

Med stöd av befintligt regelverk för brandfarlig vara är 

det möjligt för vederbörande myndighet att redan på ett 

tidigt stadium ta del av planerade installationer. Häri

genom kan myndighetens erfarenheter och synpunkter till

varatai. Då det nu dessutom finns rörledningsnorme r 

kan en rimlig skyddsstandard hos rörl e dningurna tillgodo

ses med befintligt regel verk. 

F n beaktas vanligtvis inte risker för sabotage i samband 

med tillståndprövningar på så sätt att tillstånd förenas 

med föreskrifter som syftar enbart till att minska sådana 

risker. Den nu aktuella olyckan och andra händelser visar 

att anläggningar och verksamheter i vårt samhälle är 

mycket känsliga för relativt enkelt utförda sabotagehand

lingar. En väsentlig fråga är därför i vad mån och hur 

risker för sabotage framdeles inom ekonomiskt försvar

bara ramar kan beaktas vid prövning~r om tillstånd, t ex 

till transport av brandfarlig vara i rörledning. Frågan 

är mycket komplex och vittomfattande och bör i före

kommande fall behandlas genom en mer övergripande analys 

än beträffande enbarttransport av brandfarlig vara i rör

ledning. 



REKOMMENDATIONER 

1. Verkningarna av denna olyck<l bör - tillsammans med 

liknAnde:~ olyckor som intr,'irf<H- finnas med b.land 

d c hotbilder som l~gys till grund för s5kcrhets

bedömningar vid planläggning för markanvändning 

och vid prövning av tillstånd till transport av 

brandfarlig vara i rör. Planverket bör i samråd 
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med berörda myndigheter överväga i vad mån och hur 

anvisningar för planläggning med hänsyn till anlägg

ningar av ifrågavarande slag bör meddelas. 

2. Bl a inom räddningstjänsten visar erfarenheterna 

från större övningar och verkliga händelser att 

det ofta finns brister i sambandsrutinerna och sam

bandsdisciplinen. Erfarenheterna från de skadade 

brandmännens utryckning i detta fall bör föranleda 

att brandförsvaren gör en översyn på sambandssidan 

för att minska risken för liknande händelser . 

3. Även om olyckan inte är en följd av konstruktions

eller materialfel kan det vara motiverat med obli

gatorisk offentlig provning och kontroll med jämna 

mellanrum av alla rörledningar för transport av 

brandfarlig vara. Sprängämnesinspektionen har nyli

g e n i samarbe te med berörda myndigheter och AB Sta

t ~ nH Anläggningsprovning påbörjat en utredning 

rör n nd e be hovet av sådana bestämmelser. I utred

ninge n bör ä v en diskuteras tidsbegränsning av till

stånd. 

4. Erfarenheterna från räddningstjänsten vid denna olycka 

bör f örme dlas v id utbildning och övning av brand-

och polispersonal. Gemensam planläggning och övning 

mellan brandförsvar och polis 2r av stor vikt. Vidare 

bör betonas vikten av information till utryckande 

enheter om lämplig färdväg, skyddsavstånd, brytpunkt 

och ordning för radiosamband. 
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5. En särskild utvärdering bör göras genom jämförelse 

mellan brandmännens skador och kläder i syfte att 

ta fram underlag för förbättring av skyddsutrustning 

och eventuell ändring av rutinerna för användande 

av sådan. 2ventuella skador på och följdskador av 

kontaktlinser som bars av den ene brandmannen bör 

uppm&rksammas . 

6. Socialstyrelsen bör överväga om sirskilda anvisningar 

behövs för ambulanspersonal m fl för första behandling 

av ~r[nnskador, t ex ifråga om vatten~egjutning . : 

förekommande fall bör därvid undersökas förutsftt

ningarna för att utrus·ta ambulanser med det som J~an 

behövas för ändamålet. 
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PROPANUTFLÖDET 1981-06-04 INOM BP:S RAFFINADERIOMRÅDE 

En tid efter olyckan den 8 m~j inträffade ånyo ett 

utflöde från den aktuella rörledningen. Med hänsyn 

till bl a händelsernas närhet i tid och rum har det 

bedömts motiverat att redovisa erfarenheterna även 

från d~t senare utflödet. 

'J'orsd<HJr :n den 4 juni 19H1 intri:irtade ett propanutllöcle 

inom BP:s raffinaderiområde. Det skedde från samma rör 

som vid e~~plosionen den 8 maj. Utflödet den 4 juni 

började stra~ före kl 10.45 och bringades att upphöra 

genom tätning ungef2~ två timmar senare. Enligt upp

skattninga~ läckte 1 ~ 2 kubikmeter vätska ut. Detta 

motsvarar några hundra kubikmeter gas. Orsaken till 

ut(lödet var att en detalj felaktigt togs bort frbn 

ventilen på trycksidan av utlastningspumpen för propan. 

I undersökning som polisen gjorde påföljande dag sägs 

:J l a föl j ande: "Ingent.ing gav anledning till mi ss tanke 

om brottslig handling. Allt tydde på att det var ett 

förbiseende från de anst~lldas sida som var den egent

liga orsaken till läckaget och för vilket de inte rim

li.gen kunde ställas t.ill ansvar". 

Orsak 
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I samband mod att propa nröre t tömdes vid explosionen 

den 8 maj passade BP på att i enlighet med serivce

plan byta tre ven tiler, bl a en motormanövrerad kul

ventil på den aktuella utlastningspumpe~. Eftersom 

ventiler av samma fabrikat inte var anskaffbara er

sattes de av motsvarande typ av annat fabrikat. De 

elektriska ställdonen kunde dock inte monteras på dessa 

nya ventiler utan att fästena iordningställdes. sedan 

röret fyllts med propan manövrerades därför ventilerna 

för hand v id utlastningar. Fästena som behövde ändras 

utgjorde samtidigt spännbygel över ventilspindeln. Med 

kännedom om de gamla ventilernas konstruktion ansåg den 
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ansvarige underhållsförmannen att det var ofarligt att 

demontera byglarna. Demonteringen skedde den 3 juni. 

Emellertid var spindeln i ventilerna a v nu aktue llt 

fabrikat beroend e a v bygeln för att sitta på plats v id 

v isst invändigt gastr yc k . Gastr ycket i den aktuella 

ventilen bl ev dock senare sådant att spindeln trycktes 

ut med utflöde som följd. 

Alarmeringen 

Utflödet upptäcktes a v BP:s personal. Internt brand-

larm utlöstes, samtidigt som brandförsvaret informerade s 

per telefon. Enligt brandförsvaret meddelade BP därv id att 

en gasolläcka inträffat på raffinade riområdet och att BP 

s ku lle återkomma om hjälp be hövdes. Brandförsvar e ts vakt

ha vande brandinge njör kontaktade därefter BP pe r t e lefon 

och fick unge f är samma uppgifter. strax däreft e r utlöstes 

automatlarm hos brandförsvaret varvid brandförsvaret 

larmade ut enheter från flera brandstationer genom s k 

stort larm. 

Räddningsinsatserna 

Inom raffinaderiområdet v idtogs en rad säkerhetsåtgärder, 

bl a förberedelser för massi v vattenbegjutning a v gas

sfärer i närheten a v utflödesplatsen och för utspädning 

av gasmolnet med spridda vattenstrålar. Brandförsvaret 

verkställde genom polisen a v spärrning av vissa vägar, 

bl a Torslandavägen. BP:s pe rsonal, utom driftpersonal 

och vissa andra som medve rkade i räddningsarbetet, lämnade 

raffinaderiområdet på order a v brandförsvaret. Vidare 

kontaktade brandförsvaret Volvo och Arendalsvarvet för 

att förbereda utrymning där~ Lokalradion höll trafikanter 

m fl underrättade om vägavspärrningar m m. 

Av betydelse för säkerhetsåtgärdernas art och omfattning 

i inledningen var att brandförsvaret av BP fick sådana 
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informationer som tolkades som att propanröret (6") 

stod helt öppet. Brandförsvaret utgick därför från en 

betydligt större käl1styrka för utflödet än som verk

ligen var fallet. 

Sa.mt .idiqt m<'d säkc rh <'tsät.gärdc•rrw försökte· mnn Uita 

den läckHnde ve ntilen. Räddningspersonalen konsta

terade att ett tiotal av BP:s anställda uppehöll sig 

i närheten av den läckande ventilen, utan att vara 

engagerade i tätningsarbetet och utan att vara iförda 

någon skyddsutrustning. Först efter flera uppmaningar 

lyckades räddningsledningen förmå överflödig personal 

att lämna platsen. De som deltog i själva tätnings

arbetet använde därefter skyddsutrustning, bl a flam

säkra overaller. 
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Tätningsförfarandet 

Först försökte man täta med en träplugg. Försöket miss

l y ckad e s bl a därför att plug9en sprack i en limfog. 

Andra försöket, som lyckades, bestod i att ventilspin

d e ln trycktes på plats med hjälp av en planka varefter 

spännbyg e ln kunde skruvas fast. 

Under tätningsinsatserna anv ände man sig av vatten

ånga och spridda vattenstrålar för att späda ut gas

molnet. Dessutom förbereddes tömning i skarv ik av 

röret för att minska utflödet vid ventilen. Tömningen 

behövde dock inte verkställas eftersom ventilen åter

ställdes i f u llgott skick. 

Tätningen skedde omkring kl 12.30. Efter ytterligare 

en hal v timme bedömde brandförsvaret att faran var 

öv er. 

Erfarenheter 

1. Före utby te av v entiler och andra anordningar med 

höga krav på säkerhet tillmotsvarande anordningar av 
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annat fabrikat måste eventuella olikheter klarläggas 

och beaktas för att eftersträvad säkerhet skall kunna 

uppnås. 

2. Det kan vara sv~rt i v issa fall att avgöra om brand

försvaret skall larmas. Det kan t e;~ gälla ett raffi

naderi där smärre utflöden av olika slag ibland äger 

rum och som egen specialutbildad personal brukar kunna 

bemästra. Principen bör dock vara att brandförsvaret 

skall larmas vid minsta tveksamhet. Av vikt är därvid 

att brandförsvaret genast får all tillgänglig informa

tion av betydelse för säkerhetsåtgärder och egentliga 

räddningsinsatser. 

3. Envar i räddningsstyrkor som befinner sig i riskfyllt 

område måste ha bestämda uppgifter. Riskfyllda insatser 

ställer mycket höga krav på arbetsledningen, bl a i 

fråga om att effektivt utnyttja så få personer som 

möjligt. Arbetsledningen kan ofta tvingas att mota bort 

kunnig och alltför insatsvillig personal. 

4 I nu aktuellt fall släpptes ingen annan än brandför

svarspersonal förbi avspärrningar. Viss raffinaderi

personal med specialkunskaper i säkerhetsfrågor tilläts 

inte passera, trots att de visade industrilegitimation. 

Eftersom särskilda direktiv rörande inpassering inte 

meddelats av eller kunde inhämtas från räddningsled

ningen måste avspärrningspersonalen anses ha handlat 

korrekt. Fallet visar dock att det kan vara nödvändigt 

att tidigt meddela avspärrningspersonal direktiv eller 

att upprfitta samband så att frågor om tex inpassering 

kan besvaras av räddningsledningcn. 
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Bilaga 3 1 (3) 

GÖTEBORGs BRANDFÖRSVAR 
Brandskyddsavdelnin~.~ 
1:e branding -
Kjell Cloth 

-

{'· asar~ o l t1e t. 

1 • Bilarna Posjtion 21 

2 • A C A : s b y e· g n a d e J' P o s i t i o n 2 ::3 , 2 Sl , J 1 a o c h J 1 b 

J. Gatubelysnine och kopplinr;sboxar 

!~. l•~lektriska kablar j Shells Crude-ledn.in(~ 
s a m t 11 P : s l e d n i n rr f ö r t j o c k o l j a k l a s s T I I 

) . nes t vi~ rdesskydcls bil en Position 7 

1 • rli lar 

Samtal med Rune Andersson R1-0~-02 anffående person
bilarna vid Arendalsvägen. 

Följande personbilar fanns vid explosionstillftillet 
pfi tomten: 

1. Morris Marina 74 5rs modell. Denna saknade 
batteri. 

2. C>1)el l<.a<iett /() [trs mode.Il sakr1ade ;_iven batteri. 
f>enna bi l hade ej brunnit men var svårt demolerad. 

J. Ford Cortina G6 års modell. S~knade batteri 
och kan betraktas som skrot. 

4. Opel Rekord Caravan 67 års modell var den enda 
bil som var körduglig och således batteriförsedd. 
Nugon batteridriven klocka fanns inte. 

Att bil nr 4 (Opel R Caravan) skulle- utgöra en tänd
k~ lla ~r i högsta ~rad osannolikt. Detta antagande 
stöds ocksti av brandmästare Bernt ,Johanssons iakt
tagelser. Enligt hans förmenande låg den första 
explosionens centrum bortom rörbrottet. (Ev i höjd 
med bropassa~en till AGA). 

2. AGA:s hyp:c-nader Position 29, J1a, J1b 

~Apra direkta brandskador eller andra tecken som 
tyder p~ att n~pon ~v dessa byggnader har varit en 
ttindkblla har inte kunnat konstaterats. 

lJyr:e;nad Position 28 

Beroende p& att denna tv&v&nings kontorsbyggnad blev 
så sv~rt demolerad har ej via någon teknisk under
söknine varit möjligt att helt utesluta byggnaden 
som t~ndkälla, men mot detta talar samtliga vittnes
mål som anser att initialbranden började vid i höjd 
med eller till höger om restvärdesskyddsbilen. 
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J. Catubelysninp och kopp ling sboxar 

Samtal med verkm. Gyl lenbrink, Energiverket ( tel. 
6 2 6 242) angAende det temporära bortfallet av g atu
b elysningen p ä Arendalsvä~en den S maj 198 1 (un~e
f lirlir tidsanpivelse enl. brandm~ stare Bernt Johans
son k1 0 2.10-02.20 cirka 10 min.). !:\ <':t (! ra minuter 
innan exp l o sion en ~ terkorn belysninFen. 

Gy llenbr ink s p ersonal har unders~kt samtli g a kopp
lin ~sdosor och sk~p p~ olycksplatsen och funnit 
dessa intal<ta . 

. Om aktuellt belysnin~shortfall har EnerFiverket 
ej n ugon notering. I deras papper finns tiden 02.31 
angiven f~r totalt str~mbortfall p d Arendalsvägen. 

~nli ~t Gyllenbrink verkade det inte s i ovanligt 
med tillf~lliga str~mavbrott d ä r allt efter en stund 
Ater fun Ferar normalt. 

Att e asmolnet, som ~ick över lamphöjd, skulle p å 
verkat hela sektionen cenom kontakt med vissa lampor 
är oreali.stiskt - n ägon julgransbelysning är det ju 
inte frå ~a om. Den tillrä lli g a m~rklä~~ningen kan 
bero p& en massa faktorer som till antal och komp
licerinc vi inte skall g~ in p å . 

Gatubelysnjnr: (lampor) som tändkälla kan inte ute
slutas. Om den har initierat vid detta tillfä lle 
~ir dock tvivelaktigt. Vittnesuppgifter (hl a brand
mii.stare R ,Johansson) stöder i varje fall inte den 
teorin. 

4. El el< tri ska kablar i Shells crude-ledning samt 
BP:s ledning för tjockolja 

Har samtalat med Ljungman och bett om en rapport 
från deras undersöknine. Enligt förhandsbesked skall 
dessa vara helt intakta. 

5. Restvärdesskyddsbilen 

Skyddsbil och rökskyddsbil kommer i nämnd ordning 
från Oljavägen och kör in i. gasmolnet varvid skydds
bilen stannar c:a 75 m från rörbrottet och ytter
ligare 25 m efter stannar rökskyddsbilen. I samband 
med att rökskyddsbilen skall backa ut ur molnet 
uppmärksammar de 

"Tre explosioner i tät fHljd ungefär J0-35 m till 
höger om dem. Sedan som rjärde smäller det under 
skyddsbilen. Den st ~ r under ett enda stort eldhav." 

-
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.·; {:t a v v j{. tr1<~ll:l, s o rn !·•.ii : 1 per en av dc brandskadade 
branc1miinrwn, u p p {':u r att brandmanncn till hono:n L .:r 
h<:1 yttra t: "Vi_ fick motorstopp ocl1 ni.tr vi :försöl.:: te 
starta sr:1aJl. det." 

J>'ot n ot: .S n t •; uisL;l f'r; ';JJ cn startluntor ;-tar en till
r;;,~l;1i,' ~ crwr·,··i,ll· ; ,l,".d f'(i1· ntt ini. t.icr<J 011 brand 
< ~ l. l. { '.' <'! SCII(J J l l. 
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Angående Er begäran om undersökning av den 
temporära släckningen av gatubelysningen på 
Arendalsvägen den 8 Maj 1981. 

Ingen felsignal har registrerats på vårt 
centrala kontrollrum angående strömavbrott 
eller spänningsfall till belysningscentral 140J. 

Ingen säkring har löst i belysningscentra~ 140). 

Ett momentalt spänningsfall kan ha orsakat att 
gatubelysningen släcktes. När belysningen åter 
tänder dröjer det c:a 5 minuter innan full ljus
effekt erhålles. 

Vid mätning av isolationsmotståndet för samtliga 
gatubelysningskablar inom belysningsdistriktet 
140), har godkända värden erhållits, varför ett 
momentant fel på gatubelysningsanläggningen ej kan 
vara tändkälla till explosionen. 

Samtliga utbytta armaturer har Q~dersökts och 
synes ej vara skadade av en explosion utan en
bart värmeskadade. 

Med vänlig hälsning 

ENERGIVERKEN I GÖTEBORG 

•h)~{//' .·' / .c ( ://' //:7-A .~c. 
Run~ .Skårbring . b--

Bilaga: 3 st ritningar 





Gasexplosionen 19~1-05-08, Gi:!teuores kommun 

På uppdra~ uv LUnsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 

har undertecknad studerat vilka krafter som utlästes 

vid ovannämnda explosion och har då kommit till följan

de res u l ta t: 

a/ Minst två explosioner har ~rolicen intr~f!at, varav 

en i käll~rutrymmet under AGA:G kontort;byggnad in

till skyddsrummet. En explosion har dessutom troli

een inträffat i en av kulvertarna som finns utanför 

AGA:s område invid Arcndalsväeen. Ven aktuella kul

verten ~a~ anslutning till AGA norr om tankarna vid 

värmecentralen. 

b/ Explosionen i kulverten har med stor sannolikhet 

varit en detonation. Ve skador som uppstått i bl.a. 

de nedstigningsbrunnar som ligg•.:r närm~st anslut

ning~n till AGA tyder nämligen på detta. Det bekräf

tas också av beräkningar som har c;jorts med uteånga

punkt !r~n att en av brunnens v~gear har rört si~ 

•2 cm i relation till tvärvligEarna och därmed eivit 

upphov till ett Jm~sivt jorrltryck. Analysen e;er då 

ett detonationstryck av minat 200 kPa. 

Genom att samtidist studerä den ka:.trörelse som ett 

av brunnslocken har beskrivit .c;enom att hamna på 

taket till värmecentralen, erhålls tryckets varaktig

het till ~30 msek, dvs en impulsbelastning av ~2,7 

kFasek har helastat nedstigningsbrunnens vägg. 

Bilaga 4 l (3) 

c/ Explosionen i källarutrymmet intill skyddsrummet har 

sannolikt varit en inomhusexplosion med mycket begrän

sade möjligheter till avlastning till dess att ytter-



, 
. /(,. .? ;,--. .. -<t #tt'f1' ##•' /o· · · · 

vägeen mot NV har ra~erats. Dett~ har skett när 

trycket i källaren Hr s& stort ntt belnstnincen från 

tak~lementen (bjälklagselementen) upph6r, varvid v~g

gens horisontella bärförmåea dras tiskt minskar. 

Bjälklagselementens egenvikt ~r un~e!är · 500 kg/m2 , 

dvs belastningen :rå väegen upphör när explosions

trycket är 5 kPa och ~a börjar exrlosionen att avlas

tas mot NV. I vertikal riktning är elementens tröel'tet 

så stor att någon effektiv avlastning inte fås i denna 

riktnin~. 

En beräkning av det maximala tryck~t med beaktande av 

det h6ga ö~pningstrycket 5 kPa och den stora massan 

hos den avlastande väggen visar att trycket har nått 

upp till -..·15 kPa. 

Detta maximala tryck innebär att bjälklagselementen 

raseras eftersom de här en mycl<e t l i ten bärförmåga 

~id belastning fr~n undersidan. 

Det beräknade trycket kan ockc5 j~mföros med den dimen

.::doncrande be:lastnineen {50 kPa) l! os skydtlsrumsväge;en. 

En beräkning av läcktryck~t inne i ~kydd~rummet med en 
'"' an tagen öppninesarea a v O, 5 rn ' - ger då 1iicktrycket l kPa. 

Belastnir1ccns varaktlchct är r.v l1r att bcstänuna men är 
~ , 

mindre än 100 csek om 20 m~ av ytterväggen förstörs vid 

explosionen • 

Det beräknade maximala trycket 15 kPa innebär att mindre 

än l ~ 3-V akyddsrummets cncrgiupptaeande f6rmåga har ut

nyttjats vid explosionen. Vetta c~ller om en deformation 

av 2 % av spännvidde~ ti1l&ts som ment vid en eventuell 

vapen verkan. 

Någon explosion inne i skyddsrummet har troligen inte 

inträffat eftersom sot endast fcrekommer i närheten av 

den öppna okyddsrumsdörren och d C! n 0ppna ventilen. 

- , • . l r ' • >J F.c., 1 . . r ..... t• : : ~. N . : -t~f,l o. t• • ...,:JtJ':f..., 

(""' ( t~ '.l ~ .. i •• / ; . tf " J . ' • ~ • 
. ..1 . • J ' 1 .. . 

2 

-



Branden i samband med explosionen har dels förstört 

tätninsslisten krin~ den ~ppna skyddsrumsdörren, dels 

belastat dHrrens ytterpllt med temperaturspänningar 

som givit upphov till permanenta deformationer i plå

ten mellan avstyvningarna. 

Kungälv 1981-06-15 

C' (_ ' . (") . . 
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CÖI'EBORCS BRANDFÖRSVAR 
'l'0kn i ska <Wdc~ln Lngcn 

Bilaga 5 1 (3) 

Protokoll fört vid besiktning av funna larmkläder vid 
brand Arendal ' 1~81-05-14 

Närvarande: Kenneth Ericsson huvudskyddsanbud, Stig Carlsson 
intendent, Stig Somnar skyddsingenjör. 

Iriledning 

Vid gasexfOlsion skadades två brandmän svårt. Ovanståendes upp
gift har varit att med ledning av funna beklädnadsplagg söka 
bedärna skadorna på dessa för framtida erfarenhetsuppföljning . 

Plaggen har uppsamlats på skadeplats av polisen och i plast
påsar översänts till brandförsvaret. Platser där plaggen åter-

./. furmits har av polisen markerats på bifogad skiss. 

Iakttagelser 

Kläder tillhöriga 454 Gustavsson. 

stövlar 

Sockor 

Byxor 

skyddsbyxa 

Höger stövel saknas. 
Typ brandmannastövel. 
Fabrikgt Tr~orn SV 25 Spikt:r;:~ - 80 31 • .927-113 

~ . ....,,'1 

Kolat ytskikt i halva överdelen av skaftet. 
Generobränning av skaft på insidan. 
Nederdel och fot intakt. 

Eh socka saknas. 
Fabrikat Björk armemodell 687/20. 100% ull. 

Hal va skCl.ft~t bortbränt. Detta synes notsvara 
genombränningen i stövelskaftet. 

Unifor:msbyxor. 
Fabrikat SVanhill 45% ull 55% polyester. 

Avklippt del av byxben· uppvisade smälta i 
tyget. 

Fabrikat Brage Special. 1 00% ull. 

Avklippta bitar sam var relativt oskadade. 
Vissa partier kolade på insidan av tyget. 



I.a.nrrtröja 

larmrock 

Bälte 

Hjälm 

Handskar 

Hjälmskydd 
och 
Linrulle 

2 

Fabrikat Björks flarnskyddande värmedress i 
ull. Devold 90% ull 10% nylon. 

Heger ärm och axel borta. Dragkedjan upp
dragen till 1/2 i hals. 

Fabrikat Brage special modell Göteborg. 
100% ull. 

Ehdast överdel med del av kapuschong kvar, 
resten bortbränd. Focken var knäppt ända 
upp till översta knappen. 

De delar av rocken scm bestod av dubbla tyg
lager dvs skulderpartierna fanns kvar. Resten 
bortbränt. 

Fabrikat Brissrnan typ 33. Nytt bälte från 
1980. Nr 573. 

Bältet avskuret. 
Smältskador i ytskikt. 

Fabrikat Brissrnan BR SIS IDR 484. Glasfiber
anterad plast. 

All plast bortbränd. Kvar endast glasfibern. 

Typ Firebal l. Eh handske halvbränd och en o
skadd. Typ läderhandskar. Oskadade. 

Arun. Handskarna troligen förvarade i fickan. 

Detaljerna oskadade. Troligen förvarade i 
fickan. 

Kläder tillhöriga 256 Kanbratt. 

stövlar 

Sockor 

Byxor 

skyddsbyxa 

I..anntröja 

Typ brandmannastävel. 
Fabrikat Nokia Original ·med spiktramp. 

2/3 av stövlarnas nederdelar hårt kolade. 
Oskadade inuti och överdelar. 

Ej återfunna. 
Troligen fabrikat Helly-Hanssen F 454. 100% 
fOlyarnid. 

Uniformsbyxor ej återfunna. 

Fabrikat Brage special. 100% ull. 

överdelen relativt intakt. 
Från grenen var nederdelens baksidor rort
brända. 

Ej återfunnen. 

Vid kontroll 1981-05-22 i Kanbratts skåp på 
K-station återfanns en lanntröja. Troligen 
har lanntröja ej använts på utryckning. 

. . 



_, 

Larmrock 

13J.il te 

Hjälm 

Handskar 

Göteborg 198]-05-22 

/ . .:-· .--/ · ~· . 
. ~x.~;--··

Kenneth Erics·son 

3 

Fabrikat Brage original från 1979. 100% ull. 

Endast del av kapuschong och taft kvar. 
Rocken var utförd i enkelt tyg. Bara fragment 
kvar i övrigt. 

fo'abrikat: Brissman typ 33. Nr 468. Provat 1975, 
1 077, 1 980 utan arunärkning. 

Komplett med yxa. 
Bältet avbränt med smältor på utsidan. 

Ej återfurmen. 

Typ Fireball. En handske intakt furmen i rock
ficka. Den andra handsken furmen intakt på 
marken. 
Läderhandskar saknas. 

Stig Carlsson 
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GöTEBORGS BRANDFÖRSVAR 7 • 1 

Brandskyddsavdelningen 
·1:e branding Kjell Cloth 

BRAND- öCH ~XPLOSIONSSKADOR Bilaga 6 l (5) 

Pos. nr 

. ---

Skadeförteckning(Pos.nr refererar till 
inlagd karta över området) 

1 • 

2. 

Östra målet på Arendals fotbollsplan. 
Nätet smält från stolpar och ribbor 
till små klumpar. Mtrl säkrad. och 
Ola Hertzberg FOA skall bestämma 
ställpunkten. 

Grushög i nv hörnet av Gv Arendal 
parkering. skyddspresenning över hög 
en smält ner till små klumpar. 

J. stolpar med betongplattor intill pos 
2 - plattorna svartbrända och sotiga. 

4. stolpe för högspänningsledningar 
(luftledning som går ner i marken) • 
Isolatorer mm sönderbränt och har 
släppt från stolpen. 

5. Högspänningsledning från stolpe (pos 
4) har släppt från bärlinan. 

6. Nerstigningsbrunn till regnvatten
tunnel skyddslocket av aluminium har 
slitits loss från lås och gångjärn. 
Två stora betongluckor a 6oo kg har 
lyfts upp ur ~ina lägen. 
Invändiga durkar av aluminium lyfts 
ur sin placering. Dammlucka i tunnel 
(för avskiljning av olja) trasig. 

7. Den utbrända skyddsbilen, i vilken 
de båda svårt skadade brandmännen 
färdades i. 

8. 

8b. 

Diket övertäckt av träplank. Endast 
ytskiktet bränt. 

T:r·älucka. qver "av.l .opp," endast sy:edd __ 
på tiversida~. 

Separat'· regnvattensystem i Ar~_ndals 
parkeringsplats. Via den, har gas 
förmodligen spridit sig ner mot den 
Sv delen.av fotbollsplanen. 
Brunnens kona har rubbat sig ur sitt 
läge. 

9. Pendel-upphängd. gatubelysning lamp
skärmar av plast något deformerade. 

10. Pendelupphängd gatubelysning. Lamp
skärmar av plast deformerade. 

11. Orienteringstavla för trafiken place d 
strax norr om infarten till Aga Cryo 



Del av skylt som sticker ut vid siG 
om stolparna böjda nordvart. 

12. Informationstavla för Aga Cryo indu
striområde v i d vägbro över rörstråk 
böjd nordvart. 

13. Trekantig reklamskylt norr om väg
korsning raserad. Ursprunglig ras
riktning ej fastställd. 

13a. Orienteringstavla på Arendalsvägen 
strax norr om rörbron. Del av skylt 
som sticker ut vid sidan om stolp
arna böjda sydvart. 

14. Stolpmonterad gatubelysning norr om 
vägkorsningen. stolparna svartbrända 
i sin fulla höjd. Lampskärmarna helt 
bortsmälta. 

15. Stolpmonterad gatubelysning norr om 
pos 14. Lampskärmar deformerade. 

16. Staket runt uppställningsplats för 
containers. Staketet raserat åt nord
ost. stolparna knäckta vid markfäste. 

17. Ett 90-tal dumpesflak av 150 har bli 
it omkullkastade lite hur som helst. 
Varje flak väger 3,5 ton. På många 
av flaken noterades att baklämmen 
slitits loss från gångjärnen eller 
stod uppåtfällda istället för att 
hänga. 

18. I ·västra kanten av inhängnaden har en 
container med sidor trapetskorrigerad 
ytterplåt fått vidkännas kraftiga 
förskjutningar. 

19. På båda sidor om läckageplatsen har 
skarvar mellan plåtsvepen blivit sot
iga och botten av plåtklädseln ned
tryckt. (BP:s tjockolja). skumiso
leringens ytskikt på ledningen är fö 
kolnad över långa sträckor. 

20. Utefter rörgatan uppströms läckage
plats (mot raffet). Ett område där 
bara små lokala fläckar av gräs och 
buskar är svartbrända (inga samman
hängande ytor). 

21. 4 stycken demolerade och utbrända bil 
ar strax Sv om dumperflaken. Skadorn 
indikerar att minst 2 bilar har haft 
invändiga explosioner. Bilar står 
utanför det svartbrända gräsområdet. 
strax innan explosionen hade en gas
mätn{ng (pos 21a) utförts, vilket vi
sade att blandningen då var explosiv. 

2. 
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:.~ an :1ar s'-. ~-~ 1 ::ttt tro att stra :~ lnnan 
explosiörJ s;:; har vinden pressat >ler 
c asblanrln:in c; J l t! d t il l de t svort
brända ornrt• dets ytterkant. 

22. Pendelt .lpf:>~li ! n f~ d r~atuhelysninc;. Lamp
s 1( i-.: rrn::trna :!V pl8st '1.clt bortsm:_:lta. 

:!:J. D:l ,";V~Ittettbruntl lri)rn~~t Oljevi:it~en-

25. 

2 (~. 

27. 

:\n.! n da ·1 s v:i{','l:~n. ! lr·u n n s l ock'~ L tq)p !'l ii k t 
(ijver·asfaJtnr·;rL 10-1) cm). 

r~om:na l 
virke • 

h.use-rtutd med. en del ri.vni.ng s
All t virke uppbrijn t. 

Uthus nc rbrijn t t i l l c-runden l i k som 
allt briinnbart material. 

1 }-plansvilla i.ntill Durnpersflaken. 
Sv(J.ra by ~~~·nads skador. Y t te rvi.t{';{';ar 
utryckta, tak upply:ft, innerväggar 
utryckta, Glassplitter har slungats 
in i vtiegar, stenlagd grund omskakad. 
Eternitplattor trasiga, taktegel 
nerrasta m m. Buskar (26a) söder om 
~uset svärtade och lutar mot huset. 
Grenar avbrutna öster om huset 26b. 

Villa öster om "eternit-hnset" har 
50 ,~ av fön s terrutorn-a förs tör t s. 

ACA kontorsbyr;,n;i1ad. Omi'attancle inre 
sLa<~or. Tlj~ilkla:~ (T kas-setter+ över 
ut:,·~:'l n r-; ) i tv;\ v t. nincar har rasat ner 
i J,:;:tllaren samt kn~ickts. r!;nda delen 
av bygc;naden som är intakt är skydds- . 
rummet. Enli~t uppeift från i~cenjör 
~{i·ckerts, AGA, har vissa väggar 
rasa-t iri'· mot skyeldsrumme t -~ _ (B~)-. till . 
pos •. · 2 8 ). Detta samt knäcksk::~:dorna i 
bj fi lklacet tyder på en lokal explo
sion i torpaErunden. Denna torpagrund 
s~od i öppen förbindelse . me~ ma~sals
bygcnsdens torpaerurid (29) ~om j sin 
tur hade en öppen kulv~rtgång ~irekt 
till pannrummet (J1a). 

Torpagrunden i 29 hade · en -fr-;;_nli.tfts- ' 
ventilat~lon som enligt uppgif-t' från 
':·lickerts ej' var i ·funktion. 

Fönnodl~gen har ga~ trängt in i kon
torsbyggnadens torpag~und (28) via 
ventilationsglugcar i torpagrunden 
samt via ot~theter i ytterdörren. 
Tryckv2gen har sedan fortplantat sig 
upp~t - i konto~sbyggrladen och trickt 
ut utfackningsväggar samt lyft 
bjälklaget och vidare genom r8rkul
vert till panncentralen där ytski)ftem:: 
av g rå · PVC-plast kring rören har ' · l 

-slitit s loss. 

'> 
..J . 



29 
Jla 
Jlb Övrica skador i byggnader 29, Jla, 
J2 Jlb och )2 hänvisas till AGA:s eget 

besiktning sprotokoll. 

i'-omrnen t are r av skador i byggnad J l 
och Jlb 

Jla Glasfasaden i panncentralen mot 
Arendal sv~[ gen har bl i vi t hel t för
stBrd. Bland vittnena rtder en olik
artad uppfattnint:r. orn det mesta c;las
splittret l Ctf' p;:', in eller utsidan av 
c laspart i e t. Fi.irrnocll i cen var el as
mii.n c;<ien pZ: in- eller u t sidan ung efiir 
lil,a • .2n trolj c orsak till detta kan 
ha varit att tryckvåcen utifr~n och 
tryck vCt{~en som kom f'r c~'t n kul ve r t har 
verl::at i stort sett samticlict·. 

Vnct ~~ller panncentralens glasfasad 
:not ·b:yc;c;nad J2 har· dessa bl<:lst utåt 
vilket kan ha skett av tryckvtlgen 
f'r."tn k u l verten. 

J1c Drandd()rr har tryckts in (konkav) 
uti"frtm sett. 

J 1 b AGA lwtbadsanli.ir;cnine. Ventilations
trumm9r losskakade och vissa i:i.r ner
f'allna. Ytterväeg mot ArendalsväEen 
har su~its ut. Ytterväggen består av 
licgande Littbetont;plank . samt med en 
p&satt casadpl ~ t. Såväl lilttbetonc
pla~<en som fasadpl~ten har sueits 
ut p~ vis~~ stlillen av den necativa 
tryckv/\ c.:cn. 

JJ · Område närmast AGA: s staket. Omr<.\det 
mindre avbränt än sträckan utefter 
Arendalsvägen. 

J4a 'D'ar;vattenprunn innanf'ör AGA: s staket. 
_Rrunr1en helt demolerad. 10 cm tjockt 
betonffblock lyft upp och fallit ut 

· [!enom staketet. 

J4b Dagvattenbrqnn utanför AGA:s staket. 
l\'edstir;nincsringen hel t söndersprängd!. 
Brunnskista sönderspr~incd i hö.rn- ochi 
rUranslutningar. : 

.J'> Dac;vattcnhrunn <>ster orn rörr~atan. 
Sr<~iirrt ) spr-ickor j tal• och viir.;chörn. 
f·Jc l'S t i { .'ItiTlf:S r .i n 1".' l~ Jl s pr~( c!: t • 

J 6 Da(~vattenhrunn viister om rörr,-atan. 
Srn~rre sprickor i tak och väc;c;hörn .• 
Nersti~ningsrincen spräckt. 

.. 
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37 Uranetskadat Olnr ;" de. 

J.'' Vi~: ·;bro t i ·l l M;JI_ f::tbrikso,tn<•de. 
Skydclsni.: L ov;1np :", l.>ctoncmur, södra 
:-;idan, :·"~r :; t : ti ; ! t. Ola ~:ert i.l er ,"; 1w.r 
s : 'l ; rat p rov !\)r att f'astst ::J la 
!';;n .:i l tpu n1, L. 

T~ a ::J'o1Jely:;ltin:· i" t, ~;~: ydds ; l~ts et de:for
:!tt: r ~. l L • 

l. tto:tt satnrn::1 •Jtar·(ldc: som pos. )r. !liten 
av hrunnsl'i.tl{'~~~~ rr."nt j.)OS Jh-J(; 
spridelo ()ver stort ornr:0

t rl.e. J~ast.Lined 

G0-70 m. Bitarnas vikt 0,)-1,5 1.:;.[';. 

ll-Oa · n asti,n;hetsskyltar (50/70) mellan 
rörbro och korsnint: Arendalsvi.ie;en 

. Oljevi:igen~ 70-skyl tar böjd nordvart 
runt stolpen. 

I~Ob fTastir~~JctsskyJtar strax si)<Jer om 
korsnineen Arendalsv~cen - Oljevägen. 
70-skyltar böjd sydvart runt stolpe~. 

1 ~ l Arbetsbord SV om AGA kon t orsbyggnad. 
Docten krafti~t demolerad. 

l12 ~l stolpe mellan pos 20 och 27. 

4J 

stolpen har pressats nordvart varvid 
en av rilstöglorna i ber~et dra~its 

upp. 

:.: rossat clas i 

41-1- S p ric!,;:or invi.tndigt i den putsade 
t ak.l i s -ten. 

'+5 nr~int i dike vid contai.nerupplar; . 

:·:: lla Gru.ndmatcr:i.alet till <.lenna rapport 
och ritninr,- har DP svarat :för, 
varvid brand:försvaret har ' (5'jort 
vissa för~ndringar och tiil~EE· 

..J• 
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SK~§_llhh_SKAOEFÖRTECKNING -------

i 
Nr 27, 43, 44 

{utanför skissen) 

Nr 1,2,3,4,5,8,9,10 
{utanför skissen) 

AGA 

RÖRSKADA' 
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Bilaga 6:1 
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