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Abstract 

Ventilation concepts in underground fires 

The report describes different underground systems including mines and tunnels during 

construction (tunneling). The key factors that affect fire development in underground 

systems are described. Proposal and recommendations for ventilation strategies in case 

of fire are given. The report covers both fuel- and ventilation-controlled fires. In general, 

a minimal ventilation limits the fire growth and may even inert the fire through ascended 

smoke. A minimal ventilation also contributes to improved conditions for a first fire 

extinguishing attempt and evacuation. 
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Förord 
Denna sammanställning har genomförts inom ramen för TUSC Tunnel and 

Underground Safety Center 1.  

Rapporten sammanställer olika faktorer som påverkar ventilationens samspel med 

brand, första insats, utrymning och räddningstjänstinsats i olika typer av 

undermarksanläggningar såsom tunnlar, gruvor och tunnlar under byggnation. 

Rapporten ger förslag till ventilationsstrategier för olika typfall och skeden.  

  

                                                        
1 TUSC är ett forsknings- och utvecklingsforum, där forskare, ingenjörer, myndigheter och 
finansiärer gemensamt fokuserar mot samma mål – att göra dagens och morgondagens tunnlar 
och undermarksanläggningar säkrare. Medverkande organisationer är RISE Research Institutes 
of Sweden (tidigare SP Sveriges tekniska forskningsinstitut), Trafikverket, Fortifikationsverket 
och SKB Svensk kärnbränslehantering. 
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Sammanfattning 
I undermarksanläggningar är valet av ventilationsstrategi en av de viktigaste faktorerna 

för utrymning, första släckinsats, och räddningstjänstinsats. Ventilationsstrategier för 

vanliga trafiktunnlar i stadsmiljö är vanligtvis enkla i förhållande till andra typer av 

komplexa undermarksanläggningar. I dubbelrörstunnlar krävs att ventilationen uppnår 

en kritisk lufthastighet på ungefär 3 m/s. Det skapar en säker miljö uppströms en 

brandolycka och de som är på nedströmsidan av brandolyckan kan vanligtvis köra 

obehindrat ut ur tunneln. I tunnlar med dubbelriktad trafik blir den ventilationsstrategin 

mer komplicerad. Situationen är helt annorlunda för gruvor, bergrum eller tunnlar 

under byggnation. I rapporten redovisas de viktigaste ventilationsprinciperna för gruvor, 

bergrum och tunnlar under byggnation. För fall med genomströmmande flöde, 

exempelvis tunnlar eller vissa delar av en gruva, erhålls ofta en relativt hög ventilation. 

För sektionerade orter, bergrum eller arbetstunnlar utan ett genomströmmande flöde är 

ventilationsmöjligheterna begränsade vilket ofta leder till låga luftflöden. Bränder kan 

bli ventilationskontrollerade, och till och med kvävas på grund av inertering (syre trängs 

bort av inertgaser). En brand behöver syre och när inertering inträffar blir syrehalten i 

omgivande luft för låg så att den börjar påverka brandkemin vilket leder till att branden 

slocknar så småningom. Inertering inträffar när inerta gaser såsom koldioxid som 

branden själv producerar återkommer till branden (recirkulation). Samtidigt kan 

brandgasernas stigkraft i lutande ramper göra att frisk luft sugs in till branden. I slutna 

utrymmen kan branden skapa övertryck och, när den slocknar på grund av inertering, 

undertryck som kan göra att utrymningsdörrar blir svåra att öppna. Detta är komplexa 

fenomen och rapporten försöker förklara viktigaste styrande aspekterna. Den kunskap 

och information som återges i rapporten bygger i stort sätt på RISE forskning och 

kunskapshämtning via modell- och fullskaleförsök i undermarksmiljöer.  

De rekommendationer som ges bygger på strategin att det är bättre att vara restriktiv 

med tillförsel av frisk luft som kan öka brandeffekten och därmed öka risken för 

brandtillväxt och rökspridning. Därför rekommenderas som grundregel att 

ventilationssystemet stängs av när en brand detekteras. Detta kommer i de flesta fall 

minska brandens tillväxthastighet och begränsa rökens spridning i systemet. Denna 

strategi gynnar en första släckinsats och självutrymning i undermarkssystemet för 

personer på olika platser i systemet. Denna strategi kan också leda till att branden 

inerteras, om den är till exempel i närheten av en död ände (stuff) eller i ett mindre 

bergrum. För bränder i slutna utrymmen kan eventuellt ventilationstillflöde stängs av 

och frånluftsflöde maximeras om utrymning underlättas av en minimal 

tryckuppbyggnad i brandrummet.  
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1 Inledning 
Ventilationssystem i undermarksanläggningar spelar en viktig roll i 
brandsäkerhetsarbetet. Valet av principer och system bygger på de förhållanden som 
förväntas i systemet. Det finns vägtunnlar i stadsmiljö som kräver höga luftflöden för att 
upprätthålla komfortventilation med luftflöden på över 3 m/s till tunnlar i gruvmiljö eller 
tunnlar under byggnation där möjligheten till kraftfulla ventilationssystem är begränsad. 
Studien fokuserar på enklare ventilationsfall med antingen genomströmmande flöde 
(longitudinell ventilation) eller sektionerade delar med en begränsad ventilation. För 
transporttunnlar kan ibland mer avancerade ventilationssystem såsom transversell eller 
semitransversell ventilation användas, dessa omfattas inte. 
 
I bränder i undermarksanläggningar kan rök snabbt spridas i systemet, vilket har lett till 
flertalet omkomna (Hansen, 2015, Ingason et al., 2015a). Giftig, tät rök och höga 
temperaturer skapar problem för utrymmande likväl som rökdykare vid insats. 
Forskning visar att rökdykning med gängse metoder har en inträngningsgräns i tät rök 
upptill 200 m (Ingason et al., 2015b). Genom korrekt utformning och eller styrning av 
ventilationssystemet kan utrymning eller räddningsinsats i rök ibland undvikas. Vid 
bränder under mark utgör samspelet mellan brandbelastning, brandbelastningens 
utformning och distribution, utrymmets utformning och ventilationsförhållandena i 
utrymmet det som styr tryckuppbyggnaden och därmed brandgasspridningen till 
intilliggande brandceller. I tunnlar under mark, med ett genomströmmande flöde, utgör 
branden ett engångstryckfall vid endimensionella beräkningar, medan samma brand i 
ett slutet utrymme utgör en källa till tryckuppbyggnad. Beroende på situationen och i 
vilken anläggningstyp branden uppstår kan ventilationsstrategierna för att underlätta en 
första insats, utrymning och räddningstjänstinsats vara annorlunda.  
 

1.1  Syfte 

Syftet med projektet är att, med bas från tidigare forskningsprojekt, sammanställa 

kunskaperna kring ventilationsprinciper och strategier vid brand under mark vid olika 

anläggningsutformningar. Projektet inleds med en litteraturgenomgång med följande 

inriktning:  

• brandförlopp och maxeffekt i fordon, 

• av branden inducerad tryckuppbyggnad respektive tryckfall, 

• ventilationsstrategier avseende avstängd ventilation respektive fläkt i drift för 

typfallen genomströmmande flöde och sektionering. 

I rapporten ges rekommendationer för ventilationsstrategier vid de olika valda typfallen, 

med fokus på en första insats, trygg utrymning av personal samt ventilation som stöd vid 

räddningstjänstinsats. Undermarkssystem eller delsystem som karaktäriseras av 

antingen genomströmmande flöden eller av att de är sektionerade, dvs. begränsad 

ventilation ingår. 

1.2  Avgränsning 

Mer komplexa system där denna uppdelning inte kan appliceras ingår inte. 

Transporttunnlar såsom väg- och järnvägstunnlar ingår inte. 
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2 Bakgrund 

2.1  Olika undermarksanläggningar 

En tunnel karakteriseras av att den är öppen i båda ändar. En tunnel har typiskt ett 

longitudinellt ventilationsflöde på grund av naturliga förhållanden och/eller mekanisk 

ventilation, ofta med ett luftflöde på över 3 m/s. En tunnel under byggnation 

karaktäriseras av en ramp och en eller två arbetstunnlar som är stängda i ändarna 

(stuffen; där man borrar/spränger), fram till genombrott sker, se Figur 1 och Figur 2.  

 

Figur 1 En modell av en tunnel under byggnation. Den lutande rampen används för att komma ner 
till två arbetstunnlar. Arbetstunnlarna är stängd i ändarna fram till dess genombrott sker. Foto: 
RISE. 

 

Figur 2 Bild över en typisk arbetstunnel för större infrastruktursprojekt innan genombrott (Ingason 
et al., 2010). 
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Figur 3 Norra länken under byggnation. Foto: RISE. 

Ventilation krävs för att föra bort damm och rök från fronterna där man arbetar i 

arbetstunneln. Via ventilationskanaler hämtas frisk luft in via rampen och fram till 

arbetsfronten, ”stuffen”. Ventilationsflödet varierar mellan arbetsplatser, men är enligt 

(Ingason et al., 2010) i storleksordningen 5-50 m3/min (i storleksordningen 0.01 m/s för 

ett tunneltvärsnitt om 50 m2). I Figur 3 ges ett exempel på hur det ser ut i arbetstunneln.  

En gruva karakteriseras av en eller flera ramper eller schakt som leder ner i gruvans 

horisontella arbetsgångar (nivåer), se Figur 4. Från varje nivå utgår ett antal orter. Orter 

och tunnlar har ofta en höjd på 5-8 m (Ingason et al., 2015a, Hansen, 2015). 
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Figur 4 Översikt över en gruva med schakt och horisontella arbetstunnlar (GRAMKO, 2016). 

En gruva kan ha flera tillufts- och frånluftskanaler, se Figur 5. 

 

Figur 5 Ett exempel på en ventilationsplan för en gruva (GRAMKO, 2016). 
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Ventilationssystemet krävs för att kontrollera mängden damm och gaser, temperatur och 

luftfuktighet. Flödet kan vara högt, upp till 3-4 m/s i vissa orter (GRAMKO, 2016), dvs. 

i samma storleksordning som en tunnel med genomströmmande flöde.  

En undermarksanläggning för slutförvar för radioaktivt avfall karaktäriseras av en eller 

flera ramper som leder ner till en eller flera stora bergsalar (hundratals meter långa med 

ett tvärsnitt på hundratals kvadratmeter). Ett exempel på en sådan anläggning är SKBs 

(Svensk Kärnbränslehantering) Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i 

Forsmark, se Figur 62. I en sådan anläggning uppnås inget genomströmmande flöde utan 

mekaniska system nyttjar ramperna för komfort och brandgasventilation, alltså 

principiellt liknande den enklare arbetstunneln. 

 

Figur 6 Befintlig och planerad utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) Bild: 
SKB. 

En gemensam nämnare för bränder i undermarksanläggningar är att det ofta är fordon 

som brinner (Hansen, 2015, Ingason et al., 2015a).  

2.2  Brandförlopp och brandeffekt i fordon 

Brandförlopp kontrolleras i huvudsak av två faktorer; mängden bränsle och tillgången 

på syre. De flesta brandprov och uppskattningar av fordons brandförlopp har gjorts i det 

fria. Jämfört med bränder i det fria kan tunnelbränder vid god ventilation ge ett snabbare 

brandförlopp med en högre maximal brandeffekt, men vid begränsad ventilation, till 

exempel nära en död ände, kan motsatt effekt ske.  

Personfordon finns i gruvor likväl som i tunnlar. Äldre personbilar har en ungefärlig 

energimängd om 6 GJ. Moderna fordon innehåller mycket plast och teknik, vilket har 

ökat energimängden till 9 GJ. Brandförloppet kan skilja sig mycket beroende på var 

                                                        
2 SKB 2018 http://skb.se/upload/publications/pdf/Faktablad_SFR_byggs_ut.pdf 

http://skb.se/upload/publications/pdf/Faktablad_SFR_byggs_ut.pdf
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branden startar och hur mycket bränsle och syre som initialt finns tillgängligt för 

branden. En personfordonsbrand varar typiskt under en timma. Maximal effekt på 5-10 

MW uppnås ofta inom 10-30 min. En buss har en energimängd om ca 40 GJ och en 

maximal brandeffekt på 25-35 MW inom 7-14 min. för lastbilar är ofta lasten den 

dimensionerande faktorn vilket kan ge en energimängd på upp till 240 GJ och en 

maxeffekt på 200 MW inom 15-20 min (Ingason et al., 2015a). 

En utmärkande egenskap för tyngre fordon i gruvor är att en stor mängd av den totala 

energimängden finns i däcken. En hjullastare har till exempel 42 GJ energi lagrade i 

däcken, vilket är mer än hälften av fordonets totala energi, se Figur 7. Däcksbränder 

karaktäriseras av att de tar väldigt lång tid för dem att utvecklas. I experiment utförda i 

brandhallen hos RISE med ett hjullastardäck tog det 90 min innan maxeffekten 3 MW 

uppmättes. Detta ger värdet 0.2 MW/m2 för stora däcksbränder. Branden släktes efter 

150 min. Ett brandexperiment med en borrigg uppmätte en maxeffekt om närapå 30 MW 

efter 21 min (Hansen, 2015). 

 

Figur 7 En hjullastare med en brand i motorrummet. Foto: RISE. 

Brandförloppet för ett bränsle påverkas av ventilationsförhållandena. Ett mått för att 

mäta brandens tillväxt är MLRPUA, massförlust per area (eng.: mass loss rate per unit 

area). Ventilationsförhållandena kan mätas genom att beräkna ekvivalensförhållandet 

mellan bränsle och syretillförsel, Φ (eng: equivalence ratio), se t.ex. (Ingason et al., 

2015a) för definition och beräkning av Φ.  En brand är underventilerad för höga Φ 

(generellt > 1.2) och välventilerad för  låga Ф (generellt < 0.7) med en övergångsregion 

däremellan. Det finns en tydlig koppling mellan Ф och MLRPUA. Yao (Submitted-a) 

visar utifrån en försökserie i en modelltunnel där öppningen area varieras hur 

brandtillväxten  minskar för underventilerade bränder och motsvarande hur 
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brandtillväxten ökar för välventilerade bränder under motsvarande period. Under testen 

ökade inte CO-produktionen markant för under-ventilerade bränder. Detta förklaras 

med att branden anpassar sig till de ventilationsförutsättningar som råder, dvs. styrs av 

sambandet mellan Ф och MLRPUA (Yao et al., Submitted-a).  

3 Ventilationsprinciper 
De viktigaste ventilationsprinciperna som påverkar möjligheten till en första insats, 

utrymningssituationen och räddningstjänstens möjligheter under mark är: 

• Stratifiering/brandgassiktning 

• Återströmning (Backlayering) 

• Skorstenseffekten (buoyancy) 

• Inertering 

• Tryckuppbyggnad respektive tryckfall 

Siktning (stratifiering) är ett vanligt fenomen, exempelvis olja som flyter på vatten.  

Brandgassiktning innebär att de varmare och därmed lättare brandgaserna utbreder sig 

längs taket. Två faktorer påverkar brandgassiktningen; Temperaturskillnaden samt 

gasplymens rörelsemängd. En markant temperaturskillnad mellan omgivningens 

temperatur och brandgasernas temperatur bidrar till stratifieringen. Men rökplymens 

rörelse drar in luft i plymen vilket minskar siktningen. Detta gör att brandgassiktningen 

under den tidiga brandutvecklingen kan vara god vid lägre ventilationsförhållanden. 

Men minskar sedan med tid och ökande brand genom att en ökande mängd luft sugs in 

i plymen. Vid högre ventilation kan siktningen bibehållas uppströms branden men 

förstörs av luftens rörelsemängd nedströms branden. Den bibehållna siktningen 

uppströms branden kallas återströmning (backlayering). Återströmningens längd 

kontrolleras av ventilationsflödet. Stratifiering kan uppskattas med hjälp av 

Richardsonnumret som är kvoten mellan stigkraft (buoyancy) och rörelsemängden. Ett 

högt Richardsonnummer ger en god stratifiering. Återströmningen minskar med ökande 

ventilation och försvinner helt vid ett longitudinellt luftflöde på ungefär 3 m/s (Ingason 

et al., 2015a). 

Skorstenseffekten styrs av brandgasernas stigkraft. Ju större lutning, ju varmare gaser 

och ju större mängd varma gaser, desto mer driver gasernas stigkraft på flödet. Om ett 

genomströmmande flöde kan skapas kommer detta att ske. En illustrativ bild över detta 

kan ses i Figur 8. Om inget genomströmmande flöde kan bildas, kommer ett flöde med 

brandgaser drivas på av stigkraften och ett motsatt flöde med frisk luft sugas in längs 

golvnivån. 
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Figur 8 Initialt sprider brandgaserna sig symmetriskt i den horisontala tunneln. När varma 
brandgaser når den stigande tunneln induceras ett flöde som för med sig brandgaserna till höger i 
bilden (Fan et al., 2017). 

  Inertering kan ske i en horisontell tunnel med öppna ändar om 

ventilationsförhållandena är väldigt gynnsamma. Men i de flesta fall så har bränder i 

tunnlar/gruvor med öppna ändar ett genomströmmande flöde som ger en god tillgång 

till syre. De flesta tunnelbränder är därmed bränslekontrollerade, dvs. inte 

ventilationskontrollerade. Dock kan ventilationen bidra till en ökad brandtillväxt och 

brandspridning genom att flamman viks ner över potentiellt bränsle vilket ger en hög 

värmestrålning och snabb antändning. Inertering sker framförallt för bränder nära 

slutna ändar. Då sugs inerta brandgaser med i luftflödet tillbaka till branden när de når 

änden/stuffen. Rökens siktning förstörs. Ett viktigt koncept för inertering är 

ekvivalensförhållandet mellan bränsle och syretillförsel, Φ. Teoretiskt är en brand 

ventilationskontrollerad om Φ är större än 1. Det kan därmed väntas att branden kvävs 

för större Φ. Yao (Submitted-b) beräknade Φ för när inertering inträffade för tidigare 

nämnda modelskaleförsök. Han fann att gasolbrännaren inerterades för Φ mellan 0.28 

och 1.38, och fiberbräda indränkt i heptan mellan 1.11 och 3.6. Osäkerheten är relativt 

stor om Φ används för att förutspå inertering. Notera att Φ inte tar hänsyn till vändande 

brandgaser. Ett annat sätt att förutsäga inertering är genom simulering av luftens 

syrefraktion. I försöken ovan självslocknade bränderna vid 12 – 15 %. Notera dock att 

detta är temperaturberoende och sjunker med ökad temperatur. Vid högre 

gastemperaturer, t.ex. nedströms större tunnelbränder, kan förbränning ske närapå ner 

till 0 % syre (Ingason et al., 2015a). 
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Ett rökgaslager utbreder sig längs taket 

från branden (röd pil åt vänster och 

höger). Branden har initialt god tillgång 

till syre både från höger och vänster i 

bilden (blå pil). 

På grund av den stängda änden till höger i 

figuren sugs inerta brandgaser med i 

luftflödet till  branden. Redan 1 minut 

senare är syrenivån så låg att branden 

börjar kvävas.  

Figur 9 Brandförsök i modellskala med en brand nära en sluten ände. Foto: RISE. 

Notera att branden kan bränna sönder ventilationsrör i plast, vilket kan skapa nya 

förutsättningar för ventilationsstyrningen. Om ventilationen stängs av vid brand så 

minskar risken att branden får syre från ett hål i ventilationskanalen, vilket också skulle 

kunna leda till att branden söker sig in ventilationsröret eftersom det finns både syre och 

brännbart material, ett fenomen som noterats i modelskaleförsök (Lönnermark et al., 

2010). 

En tryckuppbyggnad eller tryckfall, skapad av branden eller ventilationssystemet, kan 

göra det svårt att öppna utrymningsvägar. I tunnlar under mark, med ett 

genomströmmande flöde, utgör branden ett engångstryckfall, vilket skapar ett flöde av 

frisk luft till branden. Samma brand i ett slutet utrymme utgör en källa till 

tryckuppbyggnad, vilket kan sprida röken till andra utrymmen genom 

ventilationssystemet, springor eller andra otätheter. Centralt för rökspridning är 

begreppet brandcell som är en avgränsad del av en byggnad ur 

brandspridningssynpunkt. Slutna rum leder till att branden, om den inte slocknar 

tidigare, kvävs (inerteras och sänker syrekoncentrationen). När sedan rummet kyls ner 

skapas på motsvarande sätt ett undertryck i rummet.  

FOA/FOI har studerat brandförlopp i mer eller mindre slutna rum och hur dessa kan 

karaktäriseras i termer av tryckökning till följd av termisk expansion. Tryckökningen 

överskrider normalt inte 300 Pa för ventilerade utrymmen (direkt koppling till 

atmosfärtrycket utanför byggnaden). I väl slutna utrymmen kan snabba brandförlopp 

komma upp i 1000-1500Pa2. Om ventilation stängs av med spjäll eller om ventilation 

saknas kommer brandgaser tryckas ut genom otätheter. I brandrummet etableras ett 

brandgaslager i rummets övre del. I andra delar av anläggningen uppstår en mer 

homogen blandning vid spridning3. 

Dessa försök från FOA/FOI har långt senare använts av Ying Zhen Li för att validera 

datorsimuleringar (Li, 2015). Li har skapat en tryckuppbyggnadsmodel kallad PRS, 

                                                        
3 FOI rapport FOI-R--0698—SE 
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Pressure Rise Simulator. Genom att variera rumsvolym och brandutveckling fås olika 

tryck och tryckfall. Li får trycköppningar upp till 3500 Pa och tryckfall ner till -2000 Pa. 

Li studerar också inverkan från rumsöppningar. För ett rum av storlek 2.4×3.6×2.4 m 

och en brand på 300 kW ger en öppning om 0.02 m2 eller mer försumbara tryck. Utifrån 

simuleringar finner Li att tryckuppbyggnaden ökar med ökande brandtillväxt, täthet och 

volym. Tryckuppbyggnaden från en brand reduceras om eventuellt ventilationstillflöde 

stängs av och frånluftsflöde ökar (Li, 2015). 

Utrymmen såsom arbetstunnlar med en ramp till det öppna kan inte betraktas som 

slutna och kommer därmed inte kunna få någon tryckuppbyggnad; brandens 

tryckökning jämnas snabbt ut och når bara försumbara tryck. Däremot kan utrymmen 

under mark som är slutna brandceller inom systemet, beroende på ventilationssystemet 

och andra otätheter, bete sig som slutna utrymmen avseende tryckuppbyggnad vid 

brand. Enligt Boverket4 bör trycket för att öppna en dörr understiga 130 N, vilket betyder 

att tryck överstigande 50 Pa kan behöva beaktas under utrymningsskedet. 

3.1 Genomströmmande flöde 

Bränder i långa tunnlar med minimal ventilation (naturlig ventilation) kan inerteras av 

brandgaser som svalnat och sugits med i flödet tillbaka till branden, se nedre delen av 

Figur 11. Det vanligaste är dock att undermarksutrymmen med ett genomströmmande 

flöde karaktäriseras av en relativt hög ventilation, på grund av: 

• naturliga vind, höjdskillnader och temperaturförhållanden, 

• varma brandgasers stigkraft (för lutande tunnlar), samt 

• mekanisk ventilation. 

Detta leder till att branden med största sannolikhet har gott om syre och alltså är 

bränslekontrollerad (tillgången på bränsle styr brandeffekten). Notera att både de 

naturliga förhållandena samt brandgasernas stigkraft kan reversera flödet inducerat av 

eventuell mekanisk ventilation. Ett reverserat flöde under en pågående brand håller kvar 

brandgaser extra länge och höjer koncentrationen av brandgaser när branden passeras 

en andra gång. Detta bör undvikas om människor kan drabbas av vändande flöde, en s.k. 

rökpropp som noterades i Gudvangatunneln (AIBN, 2016). Detta kan förhindras genom 

att i största möjliga mån låta den mekaniska ventilationen samspela med den riktning 

varma brandgaser skulle ge i tunnlar, ramper och schakt som används som 

utrymningsväg. En avstängd mekanisk ventilation vid brand skapar förbättrade 

förhållanden för utrymmande nedströms branden. Vid en släckinsats bör branden 

attackeras med ventilationen i ryggen med en acceptabel återströmning (backlayering) 

som kan kontrolleras med mobila eller stationära fläktar.  

3.2  Sektionering 

Bränder under mark kan betraktas som sektionerade om de inte har ett 

genomströmmande flöde. Det betyder att branden uppstår i en del av systemet, till 

exempel en ort eller arbetstunnel, nära stängd(a) änd(e/ar), dvs. innan ett eventuellt 

genombrott skett, se Figur 1. Även om mekanisk ventilation finns kommer eventuella 

                                                        
4 Boverket 2006 https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/ 
utrymningsdimensionering.pdf 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/utrymningsdimensionering.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/utrymningsdimensionering.pdf
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flöden troligtvis vara lägre än 0.1 m/s. Det gör att branden själv, i stort, kommer att driva 

ventilationsflödet. Branden kommer troligtvis bli ventilationskontrollerad, påverkad av: 

• Stigkraften från varma brandgaser i en lutande tunnel kan skapa ett flöde som 

ger syre till branden, se Figur 10. 

• Om branden är liten eller tunneln lång hinner brandgaserna kylas ner, siktningen 

försämras och brandgaser sugs med tillbaka till branden vilket hämnar brandens 

tillväxt och i vissa fall kan inertera branden, se Figur 11. 

• Närhet till en död ände eller stuff kan skapa ett återflöde med inerterade 

brandgaser (låg syrehalt, hög CO2 halt) som kommer att kväva branden, se Figur 

12. Rökens siktning förstörs när den når änden. 

 

Figur 10 Stigkraften skapar ett flöde som ger syre till branden. 

 

Figur 11 Om brandgaserna inte hinner ut innan siktningen försämras återförs brandgaser till 
branden. 
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Figur 12 För bränder nära en stängd ände inerteras branden av vändande brandgaser. 

Det som sker först av ovanstående punkter påverkas av brandeffekten samt vilket 

avstånd som är kortast: mellan brand och lutande ramp, eller mellan brand och  död 

ände, se Figur 13. 

 

Figur 13 För en sektionerad tunnel kan antingen ett flöde som förser branden med syre skapas eller 
så kan branden inerteras, beroende på brandens position i förhållande till ramp och stuff. Bild: RISE. 

I nämnda modelskaleförsök sågs att för de fall när branden inerteras begränsas 

rökspridningen. I de fall branden inte inerteras kan rökspridningen till övriga 

tunneldelar bli omfattande, i synnerhet vid hög mekanisk ventilation (Yao et al., 

Submitted-b). För i princip helt slutna utrymmen (inga eller mycket små öppningar) 

kommer branden skapa en tryckuppbyggnad, självslockna, och skapa ett tryckfall. Detta 

påverkar främst möjligheten att öppna dörrar, dvs. utrymningen.  
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4 Ventilationsstrategier 
Ett huvudmål för vald ventilationsstrategi är att hålla en så rökfri miljö som möjligt och 

att minimera värmeexponering mot brandmän. Räddningstjänst kan göra mycket längre 

insatser i rökfria och svala miljöer under mark. I sektionerade orter eller arbetstunnlar 

kan enbart befintligt ventilationssystem användas som mekanisk ventilation. För tunnlar 

med genomströmmande flöde kan även portabla eller mobila fläktar användas för att öka 

eller påverka flödet (Kumm, 2010). 

4.1  Utrymning 

I enlighet med tidigare studie, (Ingason et al., 2010), rekommenderas som grundregel 

att ventilationssystemet stängs av när en brand detekteras. Detta kommer i de flesta fall 

minska brandens tillväxthastighet och begränsa rökens spridning i systemet. Denna 

strategi gynnar självutrymning i undermarksanläggningen för personer på olika platser 

i anläggningen. Denna strategi kan också leda till att branden inerteras, om den är i 

närheten av en död ände. 

För utrymmen som kan betraktas som slutna ur ett tryckuppbyggnadsperspektiv, och 

med dörrar som blir svåra att öppna vid en utrymningssituation rekommenderas att 

eventuellt ventilationstillflöde stängs av och frånluftsflöde maximeras för bränder inom 

brandcellen, för att minimera tryckuppbyggnaden i utrymmet, under utrymningsskedet. 

4.2  Första släckinsats 

En första släckinsats underlättas om eventuella ventilationssystem stängs av vilket 

minskar turbulensen och ökar rökgassiktningen. 

4.3  Räddningstjänstinsats 

När självutrymningsfasen är över och man går in i räddningstjänstfasen kan de välja 

mellan två strategier: 

• En defensiv taktik gynnas av minimala ventilationsflöden som ökar chansen att 

branden inerteras. När branden har slocknat och svalnat kan 

ventilationssystemet användas för att evakuera rökgaserna ut ur anläggningen. 

• En aktiv släckinsats underlättas av att skapa en rökfri angreppsväg till branden 

genom att styra ventilationsflödet eller ventilera bort brandgaser ur systemet så 

att detta uppnås. 

5 Slutsatser 
Det rekommenderas som grundregel att ventilationssystemet stängs av när en brand 

detekteras. Detta kommer i de flesta fall minska brandens tillväxthastighet och begränsa 

rökens spridning i systemet. Denna strategi gynnar självutrymning i 

undermarkssystemet för personer på olika platser i systemet. Denna strategi kan också 

leda till att branden inerteras, om den är i närheten av en död ände (stuff). För bränder 



18 

© RISE Research Institutes of Sweden 

i slutna utrymmen kan eventuellt ventilationstillflöde stängs av och frånluftsflöde 

maximeras om utrymning underlättas av en minimal tryckuppbyggnad. 
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