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30 personer omkom och 2 500 skadades vid explosionen I Toulouse den 21 september.

Anläggningen i Toulouse stängs för gott

Förarlöst· ~åg)ill' Charles~e Gaulle

.. '....... - .'.,' -, .~.- '.. '-' .,- '.

TYSKLAroiD Från den första januari är tillverkaren ansvarig för begrip-

ligh~ten och koi~~eten i,?ontagebeskrivnhigar. Är de felaktiga eller

b.riStfälliga kankun,den ~äva gengarna tillbaka upp till ett halvt år efter
köp.y., ,.. ,,"'.:.''', ....•..•.>:;::;, .
'..Dennyakundl~g~f\hardess~tom vänt på bevisbördan. Detförsta haiv-

· ::år~täi- det tillverkaren' som:ska.yjsa att varan varit felfri vid köpet, inte
, kui;den>'" ". ,,' , •.p." .

. Eri generell bytesfätt fötdefekla varor har även införts. Att lova för
,., ritycl,:~tirddameri kan vara ö'rlesdigert. då en kund därmed besitter sam

.;., ma rättigheter soni"vid köp aven bristfällig vara.
ANOREAS ALTERMANN

.:FRANKRIKE. Helautomatiska.'

• ,·.förarl?sa tåg ska f~~binda de 6Iika
· termin~l~rna ".påe: Charles. de

Gaulle~flygplatsen iPariS. I f(jrra

veckan'avgjordes"en' internatio
~ell anbudstävling. och 200? sb

de två nya,automatbanorna ersät':'

ta dagens urmodiga bussar.·V.,

. Detblir and~a gängen gillt' ~e~ ..
danförtioåisedan~öllsnärnligen' ii+. ,

en första anbudstävling. Flygplatsbolaget ADF fastnade då för en oprö

vad lösning. en Kabeldragen bana utvecklad av ett småföretag i Pyreni:

erna soln annärs~tillverkar linbanor. Trots flera års ansträngningar fick man
aldrig den ·ny. tekniken att fungera; ett fiasko 'soni l>ostade hela 1.5 miI

jarderkronoJ- ••,",,":· ': ••...

Den här gången harADF därför valt det beprö~ade systemet VAL. ut

veckl"tavfr~s~ Iv1atraochllumera uppköpt av Siemens. Sådan;! auto-
· matbanor fiiIDsredan i'drift'på mällga håll. blalld annat på Orlyflygplat

sen i Paris och O'Hareflygplat~en iChicago.
c-MIKIAGERBERG .•.• ,~. - .

·Lastbil~;"i~lde'bättreän personbilar
'''-;~'-'''' ''':'''''';~:.'._,'''-.>;'' ,', ,<•-,-'.;-.,.,•••'•••••

""" -'0 •• ; , .' ~--:c.' .. " ...
", .. -

USA~9rf9;:~t~.gåiJgen.såldes förra året fler vans och "stadsjeepar" äri
traditionella' personbilar:' Totalt köpte amerikanerna J7,2 miljoner nya

· fordon. varav de lätta lastbilarna svarade för 50.9 procent, enligt

br:uichföretaget Autodata.· ,

,Det är inte ~t försäljningen av "stadsjeepar" (Sport Utility Vehicles)

, som ökat.":,:;<. ;c>.)'tJ " .. ; ..
;fii~De~~atias äTi.sålängeinte~v de strängare kr"ven för bränsleekono
~)mi:En peiso~b~~" 200Iårs.;nodell kan köra 10.3 kilometer på en liter
r.,' bränsle. vilket är tre kilometer läTIgre än en stadsjeep ..
I,· .' Dcn högre förbrukningen hjälps upp aVatt priset på en liter bensin se-

· ; dan september månad sjunkitmed 43 procent. En liter regularbensin kos
:tai idag i gen9I1lSnii! 2,96 kronor, vilket är det lägsta priset sedan marS

1?99. :.,.;" ,... '" .....

:j;.i Eft~rensvaginle~g slutade~en totalaförsäljningell av fordon i USA
'f;:'. str~1flld~r (';.l;3Pfocent) föregående ä.rsr~kordnivå. En förklaring till den
'.starka uppgången under årets sista kVartal är att världens största biltill

· :'verI<areGencralMotprsinförde räntefri finansiering vid bilkÖp.

~~~i~~i~~I!Ö..
i:DAN~~RK, St~tliga.DSB:gai,::det lägsta anbudet. men uppdraget att

· '" drivatågtrafike" på '~egiqnaia linjer på Jylland gicktill det privata före
tagetArriv~:Panmarks 'nya borgerliga regering ansåg inte att DSBs

.anbtidvartroväi-digr nog;
'Ä veii'på IciJjöområdet sigtialerar den nya regeringen kursändringar. I

ett k()niinandef(jrsiag tillstatsbudget väntas regeringen vilja skära ned an- .

slagen till oIikaråd och styrelser med 1.5 miljarder kronor. Huvuddelen
ay de sparkraven'väntasfalla på iniljöområdet.
'. Samtidigt~kalI enheltnyttMiljöinstitutvärdera vilkamiljöpolitiska be

slut som ger mest valuta för pengarna. Den satsningen är resultat aven

uppmäri<sammadkrltikf'rånyåiSvetaren Bj0rn Lomborg som hävdat att
,;. många miljöpolitiskaåtgä{der 4e senaste decenniet har varit missriktade

ener qnödiga.·.:;, .
;:o,STAFFAN DAHLLÖF

~?r';)f" ;':>""'-'}:: •." ".;.~::",··:~,:,,<:'tp,:,:,>,'~';H;'~,~:',~'·-,·:.---. -":',,.:.,.- '·~.:__:'::f:,· .:::,'.

"Ti~I!~rkare"ansv~rig'iför bruksanvisning

Ny Tekniks korrespondenter ivärlden ~r: Mlkl Agerberg. Frankrike,

miki.agerberg@ifrance.com Staffan Dahllöf. Danmark. staffan@centrum.dk.
Claes Andreasson, USA. claes@nicala.org Jon Thunqvlst, Japan,

godzilla@beehive.twics.C:om

medlemsländerna själva bestämma

sina egna e-postregler.
Därutöver vill.ministrarna kunna

tvinga teleföretag att spara uppgifter
om abonnenternas samtal och data
trafik utöver vad som krävs för att

skicka ut räkningar. På så viss skall le
ledatadirektivet fungera som ett red

skap för polisarbete. Det är till gen

gäld EU-parlamentet skeptiskt till.
Efter ministerrådets förstabehand

ling blir det nu dags för en andra om

gång iparlamentet. med möjlighet för
avgörande beslut senare ivår.

Därefter får medlemsländerna en

tidsfrist på 12-18 månader innan re
glerna träder i kraft. _

kass'erade nitrat som riskmaterial.

VIlket man enligt experrernaborde ha
gjort.

. Experternas slutsats borde avliva

andra hypoteser som varit i svang. till
exempel att explosionen skulle orsa
kats av terrorister eller aven kvar

glömd bomb från andra världskriget.

Företagsledningen är dock inte be
. redd att utan vidare acceptera ankla

gelserna för långvarigt slarv ..
- Experternas hypotes är en av

många tänkbara, säger platschefen
Patrick TIIDbart till tidIiingenLibera
tion.

Vad som än händer med anSVarS

frågan, är AZFs dagar iToulouse räk
nade. Fabriken kommer inte att få

öppnas igen. förklarade premiärmi

nister Lionel Jospin strax före jul för
att lugna Toulouseborna. _

SAMTIDIGT VILL MINISTRARNA att även

e-post skall regleras på liknande sätt.
Det 'skall enbart bli tillåtet att skicka
reklam' till de kunder som först har'

sagt ja tack, liksom kunderna först

skall tillfrågas om de vill acceptera
cookies.

På den punkten går ministerådet

längre ~ parlamentet som vill låta

kor; textfiler som avsätts från en

webbplats i en besökares dator (NyT
2001:47).

Det har också varit den svenska re

geringens linje och den begränsning- .
en instånllDer nu det samlade minis

terrådet i: .

KLORETANVÄNOESi en helt annan del

av fabriken. där man .blandade till

produkter för simbassänger. Arbeta
ren som tömde avfallstunnan var an_O

ställd aven underleverantör, och ha
de inte fått information om riskerna.

Att ammoriiumnitrat kan vara ex...:

plosivt är välkänt. Trots detta förva
rade AZF inte mindre än 330 ton kas

serat ammonumnitrat i hangar 2'21

utan någon speciell övervakning.

Fukt och föroreningar. bland annat .
från truckar som körde in och ut.

gjorde nitratet än mer explosivt.
Kort sagt: AZFbehandlade inte sitt

leder till en explosion. Någon yttre
värmekälla behövs inte.

. ' Att kloravfallet över huvudtaget
kunnat hamna i hangar 221 beror på

långvarigt slarv och nonchalans från
. företagets sida.

AVSTAFFANDANLLÖF

nyheter@nyteknik.se

Reklam och annan obestälId e-post
skall bromsas med gemensamma EU

regler. Företag måste först be kun
derna om lov innan de e-postar sina

erbjudanden.

Beslutet om reglering av obeställd'

e-post fattades av EUs teleministrar i
december. Det är det senaste. men in

te det sista. steget i behandlingen av
ett nytt teledatadirektiv. Ministerådet
och EU-parlamentet måste först enas

innan förslaget kan bli bindande lag.
EU-parlamentet har tidigare krävt

en begränsning av cookies, eller ka-

AV MIK' AGERBERG

nyheter®nytekn\k.se

EU"'lagska bromsa obestälId e~post

En halvtimme före olyckan tömde en
arb'etare en tunna med klorhaltigt av

fall i hangar 221. där man förvarade
kasserat ammoniumnittat i väntanpå
återvinning.

Detvar detta som utlöste den våld

samma explosionen i konstgödselfa

briken AZF i Toulouse den 21 sep
tember förra året, när 30 människor

dog och omkfing 2 500 skadades

(NyT 2001 :40).
Den slutsatsen drar de två kemis

tersom anlitats som experter av un
dersökningsdomarna.

De båda kemisterna, Daniel Van

Schendel och Dominique de Haro,

har rekonstruerat förloppet i sitt la

boratorium. och resultatet är otvety

digt: tillföt man klor till ammonium
nitrat startar en reaktion som snabbt

Slarvig avfallshantering
.bakom olycka i gödselfåbrik


