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Abstract 
 
Performance based design of tunnels with regard to safety 
- Pre-study  
 
A pre-study of performance based design with regard to fire safety in tunnels is presented. 
It includes an analysis of the status of numerous countries concerning fire safety design 
and users perceived safety of tunnels. The users aspects as well as the design are 
important factors to be considered in the study. The study give an overview of different 
types of standards and a proposal for new research projects in order to establish a new 
Swedish road tunnel standard.  
 
The study was initiated by the Swedish Road Administration. The aim was to examine the 
possibilities to develop a more performance based design with regard to safety for 
tunnels. The focus should be on users and the necessary functional requirements in order 
to meet a target standards. Prior to fulfil this goal a feasibility study that compiles 
knowledge current situation is needed.    
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Förord  
 
Vägverket har uttalat ett önskemål om att förändra dagens föreskrifter och 
tillämpningsregler gällande säkerhet vid användning och säkerhet vid brand i 
tunnlar. Vägverket vill därför initiera ett utvecklingsprojekt, innehållande två 
delar, som undersöker möjligheterna för en mer funktionsbaserad tunneldesign 
med avseende på säkerhet. De två delprojekten som föreslagits av Vägverket 
fokuserar på trafikanter och nödvändiga funktionskrav för att uppfylla en 
målstandard. Inför huvudprojektets genomförande har denna förstudie tagits fram 
i syfte att definiera aktuellt kunskapsläge samt innehållet i de kommande 
delprojekten.  
 
Förstudien har initierats av Bernt Freiholtz, tunnelexpert vid Vägverket. Bernt har 
varit kontaktperson och aktivt deltagit i projektgruppens möten. I projektgruppen 
har ingått: Haukur Ingason, SP, projektledare; Ulf Wickström, SP; Håkan 
Frantzich, LTH; Suzanne de Laval, Arkitekturanalys; Lisa Daram, Arkus samt 
Monica Berntman, LTH. Förstudien genomfördes under hösten 2009 och 
slutredovisades i februari 2010. 
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Sammanfattning   
Rapporten beskriver kunskapsläget när det gäller funktionsbaserad design av 
tunnlar med avseende på säkerhet vid användning och vid brand. Rapporten är en 
förstudie inför utredningen av en mer omfattande förändring av förutsättningarna 
för dimensionering av tunnlars säkerhet.  
 
Säkerhet vid användning av tunnlar behöver hanteras i ett helhetsperspektiv där 
förutom byggnadsverket även fordon, trafikanters beteenden, trafikstyrning, drift 
och underhåll samt organisation tas in. Med ökad observans på incidenter och 
mindre olyckor kan kritiska punkter i en tunnel identifieras och eventuellt 
åtgärdas för att minska antalet olyckor. Till exempel området kring en 
tunnelmynning bör speciellt studeras. Erfordrad tunnelsektion beror utöver 
trafiksituation, tunnellängd och så vidare, även på vilken övervakningsnivå som 
väljs. Med ökad övervakning och eventuella förbättrade kommunikationssystem 
kan tunnelns sektion troligtvis minskas med oförändrad säkerhet för trafikanten. I 
moderna tunnlar är säkerhetssystemen och dess tillförlitlighet nödvändiga. Vidare 
kommer frågan om utbildning av trafikanter att behöva lyftas.   
 
Säkerhet vid brand behöver hanteras på ett sätt som samverkar med utformningen 
av tunneln så som den är planerad att drivas under normala förhållanden. 
Förstudien redovisar en sammanställning av den kunskap som finns kring 
regelverk för brandteknisk dimensionering av tunnlar. Målet för fortsatta studier 
är att utveckla dimensionering och tunnelutformning och att ur ett långsiktigt 
ekonomiskt och kvalitetsmässigt perspektiv väga samman riskanalys, samtliga 
säkerhetssystem och kopplingar mellan den fysiska miljön och mänskligt 
beteende. Syftet är att kommande studier ska ge en tydlig grund för målstandarder 
för svenska förhållanden när det gäller framtida krav på säkerhet i vägtunnlar.    
 
Förstudien visar att en starkare koppling mellan riskanalysmetoder och förnuftiga 
kravspecifikationer på detaljnivå är önskvärd för framtida regelverk. Underlag för 
analytisk dimensionering måste tas fram och en utveckling måste ske av 
begreppet acceptabel risk. Anpassning av utvecklingen på andra 
forskningsområden eller utvecklingen av sådan metodik för vägtunnlar bedöms 
viktig i den fortsatta studien. När det gäller verifiering av de grundläggande 
dimensioneringsförutsättningarna kan de göras genom riskanalyser med väl 
definierade acceptansnivåer. Målsättningen med dimensionering för brandskydd 
är att påvisa att tunneln uppfyller de fem grundkraven som är angivna i förordning 
om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm (BVF), paragraf fyra. 
Dimensioneringsprinciper ska utgå från ett riskbegrepp det vill säga beakta såväl 
konsekvenser av olyckor som frekvensen för att de sker. Detta betyder att 
riskreducerande åtgärder ska ingå som en förutsättning för dimensioneringen. 
 
Vägverket avser att initiera ett utvecklingsprojekt, som ska bestå av två 
delprojekt, i vilka möjligheterna utreds för en mer funktionsbaserad design med 
avseende på säkerhet. En målformulering för delprojekten ingår i denna förstudie. 
Delprojekt 1 inriktar sig på den övergripande säkerheten vid användning av 
tunnlar medan delprojekt 2 inriktar sig på säkerhet vid brand i tunnlar med 
avseende på målstandard och hur denna ska verifieras. 
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1 Inledning 
 
Byggandet av tunnlar har det senaste decenniet ökat i omfattning, både i Sverige 
och internationellt. Under de senaste 15 åren har Vägverket investerat ca 2 
miljarder kr per år i nya tunnlar och detta utgör ca 10 % av 
investeringsbudgetarna. Före denna period byggde Vägverket en ny tunnel vart 
3:e till vart 5:e år. De nya tunnlarna är ofta komplexa och ligger i högtrafikerade 
innerstadsmiljöer och sådana förutsättningar leder till högre kostnader. Södra 
Länken är således den mest komplexa tunneln i Sverige. Samtidigt är kunskaperna 
relativt begränsade när det gäller säkerhet vid användning av tunnlar. I framtiden 
kommer mycket högre krav än i dag att ställas på säkerheten i tunnlar som ingår i 
projekt som exempelvis Förbifart Stockholm.  
 
Vid utformningen av tunnlar måste säkerhet hanteras med utgångspunkt ifrån ett 
perspektiv som omfattar samtliga enheter, arbetsprocesser och trafikanters 
beteenden i tunneln; byggnadsverk, fordon, trafikant och trafikstyrning, drift och 
organisation. Dessa enskilda delars funktioner, förutsättningar och utformning 
påverkar varandra. Med tanke på de särskilda risker som föreligger i tunnlar, vid 
olyckor och vid brand, är det viktigt att förstå vilka roller de enskilda delarna 
spelar och hur de samspelar. 
 
Området kring tunnelmynningar är särskilt problematiskt och det visar sig i 
olycksfrekvensen (Amundsen och Engebretsen, 2008). Kopplingen till den 
omgivande stadsmiljön, som tunneln är en del av, är en viktig fråga i detta 
sammanhang. Behoven och förutsättningarna för personer med funktions-
nedsättning behöver studeras och säkerhetssystem för rationell övervakning och 
kommunikation i tunnlar behöver ses över. Nya principer för dimensionering 
måste baseras på erfarenheter för att bättre tunnlar ska kunna utvecklas och risken 
för olyckor minska. En rad olika aspekter måste uppmärksammas och fås att 
samverka i en god designprocess för att skapa säkra och funktionella tunnlar. God 
vägarkitektur och god tunnelarkitektur uppfyller högt ställda krav på 
ändamålsenlighet, attraktivitet, säkerhet, orienterbarhet, tillgänglighet och miljö. 
 
I dag utformas vägtunnlar baserat på föreskrivna detaljkrav. Vägverket vill 
förändra detta och formulera de övergripande kraven på ett tydligare sätt samtidigt 
som man vill lämna detaljutformningen åt utförarna. Därför vill Vägverket 
förändra dagens tekniska föreskrifter ATB Tunnel 2004 till mer funktionsbaserade 
föreskrifter. För att kunna göra det krävs en omvärldsanalys och en 
sammanställning av den kunskap som finns i olika delar av världen. Detta är den 
främsta avsikten med denna förstudie som också ska formulera en 
projektbeskrivning för det huvudprojekt som Vägverket vill sätta gång för att nå 
målet med mer funktionsbaserade föreskrifter.  
 
Huvudprojekt kommer att uppdelas i två delprojekt med olika fokus. I dessa 
delprojekt ska man undersöka möjligheterna för en mer funktionsbaserad 
utformning med avseende på säkerhet. De två delprojekten som Vägverket har 
föreslagit fokuserar på trafikanter och på funktionskrav. Delprojekten som 
Vägverket har föreslagit är: 
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1) Säkerhet vid användning av vägtunnlar genom genomtänkt design.  
 
2) Säkerhet vid brand i tunnlar med avseende på målstandard och hur denna 
verifieras. 
 
Båda dessa områden regleras genom Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav 
på byggnadsverk, m.m. (BVL) vilken ställer krav på att tunneln ska utformas på 
ett sätt som beaktar säkerhetsaspekter både vid normal drift och vid brand. 
 
Säkerhet vid användning av tunnlar (1) måste hanteras i ett helhetsperspektiv 
där förutom byggnadsverket även fordon, trafikanter och trafikanters beteenden, 
trafikstyrning/drift/organisation tas in. Det innebär att man fokuserar på hela 
säkerhetstänkandet utifrån ett produktionsekonomiskt, förvaltningsekonomiskt, 
beteende- och attraktivitetsmässigt perspektiv. Förordning (1994:1215) om 
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (BVF) förtydligar lagstiftningen 
och pekar på att olycksrisken till följd av t ex sammanstötning inte får vara 
oacceptabelt hög. De områden som ska studeras berör därför: 
 

• tunnelmynningens utformning, då denna del i tunnlar är den mest 
olycksdrabbade,   

 
• tunnelsektionens utformning vad gäller säkerhets, kapacitet och ekonomi, 

 
• behov för personer med funktionsnedsättning, 

 
• övervakning och kommunikation inkluderande funktionssäkerheten, 

 
• behov av utbildning av trafikanter inom området tunnelsäkerhet.  

 
Säkerhet vid brand (2) i tunnlar skall till stor del bygga på de fem grundkrav 
som ges i förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm (BVF). 
Enligt fjärde paragrafen ska byggnadsverk således vara projekterade och utförda 
på ett sådant sätt att: 
 

• byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd 
tid, 

• utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket 
begränsas, 

• spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas, 
• personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller 

räddas på annat sätt, och 
• räddningsmanskapets säkerhet vid brand beaktats. 

 
Boverket har sedan 1994 arbetat med funktionsbaserade krav vid brandteknisk 
dimensionering av byggnadsverk. Den praktiska tillämpningen har dock uppvisad 
en rad problem. I en undersökning av ett fyrtiotal brandtekniska 
projekteringsdokumentationer uppvisades flera stora brister i verifieringen av de 



9 

 

föreslagna lösningarna (Lundin, 2001). Bland bristerna förekom hänvisningar till 
ej verifierad praxis, ofullständig hantering av osäkerheter, bristande 
dokumentation och att några av ovanstående grundkrav negligerats. Boverket 
arbetar för närvarande med att förtydliga krav och dimensioneringsprocedurer för 
att få bättre kontroll över situationen. Erfarenheten visar att det är viktigt att 
kraven är tydliga och att de är verifierbara. Denna erfarenhet är viktig för det 
framtida huvudprojektet.  
 
Det finns vissa skillnader i fokus på säkerhet för delprojekt 1) och 2). Huvudfokus 
i delprojekt 1) är att minimera risken för olyckor genom samverkan mellan den 
byggda miljön och säkerhetssystemen, medan delprojekt 2) inriktar sig mot 
konsekvenserna av en brand. Man ska även kunna bedöma riskerna att en brand 
kan inträffa beroende på trafikmängd, trafiksammansättning och tunnelns längd. 
Det sker genom föreskrivande detaljkrav eller funktionsbaserade krav.  
 
Målet med delprojekt 1) är att undvika olyckans uppkomst genom 
vägarkitekturens utformning, vägteknisk utformning, utformning av mynningar, 
bra skyltar, bakgrundsbelysning, logistik, antal användare, beteende hos 
användarna, osv. Målet med delprojekt 2) är att få fram nödvändiga krav om 
olyckan är framme. Fokus blir på att förtydliga förutsättningarna för 
dimensioneringen så att de fem grundkraven som finns i BVF blir uppfyllda.  
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2 Allmänt om design, gestaltning, 
vägarkitektur och säkerhet 

 
Säkerheten i en tunnel är en viktig designuppgift. Dels att tunneln är trafiksäker 
och brandsäker, dels att den upplevs som säker av sina användare. Utformningen 
och gestaltningen av en tunnel påverkar säkerheten i alla avseenden.  
 
Vägplaneringsprocessen är definitionsmässigt en designprocess. Begreppet design 
omfattar arbetsprocessens samtliga faser – förundersökningar, planering, 
projektering (dvs konstruktion, formgivning osv), bygg- och förvaltningsprocess 
samt även system- och organisationsutveckling. Till exempel är Vägverkets 
uppdrag att effektuera de trafikpolitiska målen där designarbetet ligger på denna 
nivå. Vidare innebär designprocessen en total översikt i ett tidigt skede av 
projektets samtliga delar i form av förutsättningar, kunskapsbas och mål. Målet är 
att uppnå en hög grad av kontroll i projektet, i syfte att minimera antalet fel i 
process och resultat. Dimensioneringen, som i flera avsnitt behandlas i rapporten, 
utgör en grundläggande del av designprocessen för att uppnå en god arkitektonisk 
helhet. Till exempel när Vägverket effektuerar målen tar fram kravspecifikationer 
på säkerhet vid användning och säkerhet vid brand, måste det göras enligt de 
regelverk som finns. Viktiga sådana utgår från BVL, LSO och 
tunnelsäkerhetslagen.   
 
I designprocessen får helheten i det byggda resultatet aldrig gå förlorad 
(övergripande process). Den som ansvarar för gestaltningen måste hela tiden ha 
alla förutsättningar och krav klart för sig. Detaljdiskussioner måste alltid föras 
med helheten som ”resonansbotten”. Vägen eller tunneln ska bli ändamålsenlig 
och attraktiv och uppfylla krav på säkerhet, orienterbarhet, tillgänglighet, 
förvaltning och miljö. Alla dessa aspekter innefattas i design- och 
gestaltningsbegreppen. Vägarkitektur är det överordnade begrepp som Vägverket 
använder för att uttrycka att helheten har stor betydelse. När vi formulerar 
behoven i en behovsanalys ska detta ske så att processen med 
detaljdimensioneringen/verifieringen (det vill säga de modeller vi använder) kan 
ge svaret om behoven är uppfyllda eller inte. Alltså behöver vi också kunskap om 
hur detaljdimensioneringen/verifieringen går till i praktiken. 
 
Vägbyggande och tunnelbyggande är också en stadsbyggnadsuppgift i den urbana 
miljön. Helhetsaspekten är med andra ord inte begränsad till det specifika 
projektets eller byggnadsverkets formella avgränsning, utan omfattar även på- och 
samverkan med den omgivande miljön. Tunneln löser ett stadsbyggnadsproblem, 
men den påverkar också den befintliga stadens struktur.  
 
I boken Design och produktutveckling av Jerker Lundequist (1995) klargör 
författaren några begrepp med giltighet för teori- och metodfrågorna inom design 
och produktutveckling. Det engelska ordet design bör översättas till 
produktbestämning och betyder utformning i vid bemärkelse. För att få ett grepp 
om vad en designer faktiskt gör rekommenderar Lundequist att man använder ett 
prefix så som man gör i England (Industrial, Engineering, Architectural, Graphic 
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o.s.v. Design). Lynch och Appleyard (1966) benämner gestaltning av vägar i 
staden som ”Highway Design”. I vårt fall handlar det alltså då om tunneldesign. 
 
Lundequist skriver att design är att hantera problem gällande artefakters 
utformning, tillverkning och användning, d.v.s. tre klasser av problem: 
 

• Vilka egenskaper bör en framtida produkt ha, d.v.s. produktionsmålen 
(utredning, programskrivning, projektering, konstruktion, kalkylering, 
visualisering m.m.). 

• Vilka medel (metoder, aktiviteter, resurser) behövs för att åstadkomma en 
produkt, d.v.s. hur produktionen bör gå till, produktframställning. 

• Vilka mål bör ställas upp och vilka medel bör tillämpas i användandet av 
den färdiga produkten, d.v.s. planeringen av bruk, drift, service, underhåll 
och förnyelse av den färdiga produkten. 

 
Vägverket använder ofta begreppet gestaltning för att uttrycka alla de aspekter 
som innefattas i designbegreppet och det kan konstateras att risken för 
begreppsförvirring är betydande. Design är det överordnade begreppet som 
forskarna använder internationellt för att beskriva hela processen. 
 
Det är när själva tunneln formas som de stora dragen påverkas, linjeföring, 
siktlängd, lutningar, tunnelsektion, påfarter och avfarter. Sedan väljs 
detaljutformning som tunnelväggsbeklädnad, vägbeläggning, vägren, 
takutformning mm. I nästa skede utformas all inredning med installationer och 
skyltning. Att alla dessa olika nivåer av formgivning genomförs på ett medvetet 
och kvalificerat sätt är en nödvändighet. Ett väl utarbetat gestaltningsprogram är 
ett redskap för att stötta en sådan designprocess. Gestaltningsprogrammet är det 
dokument som utvecklas steg för steg under vägplaneringsprocessen, där vägens 
eller tunnelns samtliga arkitektoniska egenskaper – dimensionering, konstruktion 
och detaljutformning ringas in. Först översiktligt i förstudieskedet, sedan mer och 
mer preciserat ju närmare byggandet man kommer via vägutredning, arbetsplan 
och bygghandling. 
 
I handledningen Gestaltningsprogram En vägledning utgiven av Vägverket 2001 
skriver författarna: 

 
Det viktiga är att gestaltningsfrågorna väcks tidigt, och att de som arbetar 
med planering och projektering i varje skede har en gemensam bild av 
projektets utformningsprinciper, helhet och relevanta detaljer.  

 
Gestaltningsprogrammet innehåller en mängd faktorer som påverkar säkerheten 
och upplevelsen av säkerheten. Exempelvis trafikanternas orientering både vid 
infart och utfart till tunnlar och också orientering och linjeföring i tunnlar. Att 
trafikplatsen eller tunneln är logisk och lättbegriplig är ett krav som tas upp i 
gestaltningsprogrammet.  
 
I detaljutformningen som styrs av det detaljerade gestaltningsprogrammet som 
görs inför projekteringen påverkas säkerheten högst väsentligt. Val av 
tunnelsektion och material, utrustning och belysning mm styrs via 
gestaltningsprogrammet.  
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Stadsbyggnadsfrågor är också viktiga komponenter i gestaltningsprogrammet där 
säkerhet, framför allt vid tunnelns in- och utfarter, samt konsekvenser av ett 
förändrat trafikflöde självklart ska behandlas. 

Transportpolitikens övergripande mål är följande: "Transportpolitikens mål är att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transporförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet."  (Mål för 
framtidens resor och transporter, prop. 2008/09:93) 

Det övergripande målet stöds av två huvudmål: Funktionsmålet berör resans eller 
transportens tillgänglighet. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. 

De transportpolitiska målen är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom 
transportområdet, exempelvis hur myndigheterna ska prioritera bland olika 
önskemål och behov när de genomför sina uppdrag. Målen ska även vara ett stöd 
för regional och kommunal planering. 

Funktionsmålet är följande: 
  
"Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge 
alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det 
vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov." 
  
Hänsynsmålet är följande: 
  
"Transportsystemets utformning och användning ska anpassas till att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen 
uppnås och att ökad hälsa uppnås." 
  
För att uppfylla funktionsmålet och hänsynsmålet har ett antal preciseringar 
fastställts.  
 
För att uppfylla hänsynsmålet med avseende på säkerhet finns följande 
precisering: 
Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt 
skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att god tunnelarkitektur ska uppfylla 
transportpolitikens mål, tunneln ska gestaltas med ett helhetsperspektiv, såväl för 
tunneln i sig som ur ett stadsbyggnadsperspektiv, och den som ansvarar för 
tunnelns design och säkerhet ska ha god kännedom om och förståelse för alla 
olika funktionskrav och detaljerade regelverk, tekniska förutsättningar, samt 
samspelet mellan gestaltad helhet och människors beteenden. 
Gestaltningsprogrammet är ett bra redskap för att stötta en designprocess och 
hålla ihop helheten genom alla projektets skeden.  
 

http://www.regeringen.se/sb/d/11033/a/122605�
http://www.regeringen.se/sb/d/11033/a/122605�
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3 Allmänt om säkerhet vid brand 
 
En tunnel som ska uppföras ska följa de föreskrifter som anges i SFS 1994:847 
om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. och tillhörande förordning; 
förordning (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 
eftersom en tunnel omfattas av begreppet byggnadsverk. Begreppet byggnadsverk 
kan delas upp i byggnad och anläggning där exempel på anläggningar kan vara 
broar, flygfält, bergrum, tunnlar, kajer, dammar, idrottsplatser och master (TNC 
95, 1994). För att praktiskt kunna uppföra ett byggnadsverk, oavsett om det rör sig 
om en byggnad eller tunnel så krävs ytterligare förtydliganden till den text som 
anges i lagar och förordningar. När det gäller traditionella byggnader har Boverket 
sedan många år utfärdat tillämpningsföreskrifter vilka publiceras i Boverkets 
byggregler, BBR 15 i nu gällande version (tom ändringar i BFS 2008: 6). Några 
motsvarande tillämpningsföreskrifter knutna till BVF gällande för tunnlar finns 
dock inte. 
 
På EU-nivå finns dock ett direktiv för vägtunnelsäkerhet (2004/54/EG om 
minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet), se 
kapitel 7.3. Detta direktiv har tolkats i lag och förordning om säkerhet i 
vägtunnlar. Dessa föreskrifter gäller alla svenska tunnlar längre än 500 m, det vill 
säga inte bara de som ingår i det så kallade TEN-nätet (transeuropeiska vägnätet) 
som EU-direktivet reglerar, som projekterats efter den 1 juli 2006. Föreskrifterna 
gäller även retroaktivt de befintliga tunnlar som är längre än 500 m och som ingår 
i TEN-nätet. Till den förordningen har Boverket gett ut tillämningsföreskrifter 
vilka redovisas i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i 
vägtunnlar, BVT 1 (BFS 2007:11). Några explicita tillämpningsföreskrifter för 
vägtunnlar baserat på byggverkslagen eller byggverksförordningen finns således 
inte, även om Boverket får utfärda sådana, men i BVT 1 anges att generella 
bestämmelser även finns i byggverkslagen. Det bör dock påpekas igen att 
Vägverket inte har föreskrivanderätt när det gäller tunnlar. Transportstyrelsen har 
föreskriftsmandat enligt tunnelsäkerhetslagen och styrelsen har aviserat att 
föreskrifterna BVT1 kommer att ändras som en följd av ändringen i förordningen, 
SFS 2008:1181 samt tillskapandet av Trafikverket. Tidplan för arbetet är inte 
känd och inte heller om det materiella innehållet i BVT1 kommer att ändras. 
 
Sammanfattningsvis innebär detta att vägtunnlar över 500 m sett ur ett 
säkerhetsperspektiv ska utformas efter alla de lagar som gäller tunnlar, främst 
byggverkslagen och lagen om säkerhet i vägtunnlar. Dessutom finns föreskrifter i 
Väglagen, lag om skydd mot olyckor, miljöbalken, plan- och bygglagen samt 
trafikförordningen. 
 
För att kunna praktiskt utforma en vägtunnels skyddsåtgärder mot brand och vid 
normal användning måste någon form av konkret handbok finnas. Vägverket har 
sedan många år tillbaka arbetat efter en handbok om tunnelutformning där 
nuvarande skrift benämns ATB Tunnel 2004 (VV Publ 2004:124) (Vägverkets 
Allmänna Tekniska Beskrivning (ATB) för nybyggande och förbättring av 
tunnlar). Enligt inledande texten i ATB Tunnel 2004 anger den krav och råd för 
projektering, konstruktion, nybyggnad och förbättring av vägtunnlar av stål eller 
betong längre än 100 m samt vägtunnlar i berg oavsett längd.  
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ATB Tunnel 2004 innehåller således en rad krav på utförandet av tunnlar och 
omfattar beskrivning av hur de ska utföras ur ett tekniskt hänseende. 
Omfattningen gäller såväl själva tunnelföringens utformning samt teknisk 
standard för vägtunnelns olika aspekter såsom exempelvis bärförmåga, 
brandskydd och säkerhet vid användning. Dokumentet är till för att dels fungera 
som ett internt styrdokument för hur Vägverket anser att tunnlar ska utformas men 
också för att kunna åberopas i samband med upphandling av tunnelbyggen. 
 
Det finns tydliga beröringspunkter och likheter i textens formulering mellan ATB 
Tunnel 2004 och Boverkets byggregler BBR. Avsikten har säkerligen varit att 
ATB Tunnel 2004 ska ge en indikation på hur tunneln ur ett BVF-perspektiv bör 
utformas i likhet med motsvarande som gäller för byggnader.  
Ur ett regelperspektiv kan det konstateras att BBR 15 och BVT 1 båda är 
tillämpningsföreskrifter som ligger på samma legala nivå och som båda är utgivna 
av Boverket. BBR 15 reglerar bland annat brandsäkerhet och säkerhet vid 
användning för byggnader och BVT 1 reglerar säkerhet i vägtunnlar ur såväl 
brandperspektivet som under normal drift.  
 
Det som tydligt skiljer de två föreskrifterna åt är sättet som krav formuleras. BBR 
15 eftersträvar att ange krav i form av funktionskrav för den tekniska 
utformningen medan BVT 1 i hög utsträckning, främst vad gäller säkerhet vid 
brand, anger krav med en hög detaljeringsgrad. Som ett exempel kan anges att 
BVT 1 anger att det ska finnas utrymningsvägar i sådan omfattning att avstånden 
mellan den inte får överstiga 150 m. Detta ger uttryck för en ökad ambitionsnivå 
jämfört med EU-direktivets krav, vilket är grunden för BVT 1, som istället anger 
500 m som längsta avstånd mellan utrymningsvägarna när sådana används. 
 
För byggnader beskrivs kravet på motsvarande avstånd att gångavståndet till en 
utrymningsväg inte får vara längre än att lokalen kan utrymmas innan kritiska 
förhållanden (för utrymning) uppstår. Som kuriosa kan det nämnas att just den 
skrivningen finns med i ATB Tunnel 2004 som legalt är ett dokument lägre ner i 
hierarkin, se figur 2. Tolkningen av vägtunnelföreskrifterna måste således vara att 
utrymning ska kunna ske innan kritiska förhållanden inträffar men att den övre 
gränsen för avståndet till en utrymningsväg ska vara sådant att det inte är längre 
än 75 m till närmaste utrymningsväg. Ytterligare en koppling finns mellan ATB 
Tunnel 2004 och BVT 1 och det är att det första dokumentet hänvisas till i det 
andra som ett allmänt råd i vissa avseenden. Dock är det inte klarlagt exakt vilka 
delar av ATB Tunnel 2004 som utgör allmänt råd till BVT 1. 
 
För att strukturera den legala hierarkin för säkerhet vid brand i byggnader kan 
figur 1 som förtydligande. En motsvarande figur finns i förstudierapporten 
(Jönsson et al, 2006) som genomfördes på uppdrag av Boverket inför revideringen 
av nuvarande BBR 15. Detta revideringsarbete är för övrigt inte avslutat i 
dagsläget. 
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Figur 1  Den legala hierarkin för krav på byggande, tex om säkerhet vid brand. 
(Brandskyddshandboken 2005).  
PBL – Plan och bygglagen (1987:10) 
PBF –  Plan och byggförordningen (1987:383) 
BVL - Lag om tekniska egenskaper på byggnadsverk m.m (1994:847) 
BVF - Förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m (1994:1215) 
BBR – Boverkets byggregler (BFS 1993:57 med ändringar till och med 2002:19) 
BKR – Boverkets konstruktionsregler (BFS 1993:58 med ändringar till och med 1998:39) 
 
En motsvarande struktur för den legala hierarkin för säkerhet vid brand i tunnlar 
har gjorts i figur 2.   
 

 
Figur 2  Den legala hierarkin för säkerhet i tunnlar (se motsvarande i figur 1 för byggnader). 
 
BVL - Lag om tekniska egenskaper på byggnadsverk m.m (inkl tunnlar) (1994:847) 
BVF - Förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m (inkl tunnlar) (1994:1215) 
BVT 1 - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar, (BFS 2007:11), BVT1 
berör enbart säkerhet medan de övriga omfattar flera väsentliga egenskapskrav 
ATB Tunnel 2004 - Vägverkets Allmänna Tekniska Beskrivning (ATB) för nybyggande och 
förbättring av tunnlar (VV Publ 2004:124)   
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När det gäller Vägverkets dokumentation så innehåller ATB de allmänna tekniska 
kraven för broar, vägkonstruktioner, tunnlar samt vägutrustning (trafiklednings- 
och vägskyddsanordningar). De kompletteras sedan med objektspecifika tekniska 
beskrivningar för respektive objekt.  
 
ATB:erna håller på att ersättas med dokumenten TK (Tekniska Krav), TR 
(Tekniska Råd) samt AMA vilket dock ännu inte är genomfört för området 
vägtunnlar. Nytt tekniskt regelverk i en ny regelverksstruktur har presenterats av 
Vägverket (se figur 3). Det ska bidra till effektivare anläggningsbransch genom att 
(Ebbe Rosell 2009):   

• tydligt visa vad som är krav och vad som är tradition eller beställarens 
rekommendation.  

• ge utrymme för nytänkande och därmed också för innovativa lösningar.  
• stödja olika entreprenadformer som t.ex. utförandeentreprenad och 

totalentreprenad.  
 

 
Figur 3  Framtida struktur på olika tekniska dokument hos Vägverket. 
 
De dokument som tas fram i huvudprojektet kommer att anpassas till den struktur 
som anges enligt figur 3. Det bör dock påpekas igen att Vägverket inte har 
föreskrivanderätt när det gäller tunnlar eftersom dessa definieras som 
byggnadsverk. Vägverket har endast mandat för det allmänna vägnätet. Det är i 
skrivande stund oklart om Transportstyrelsen, som troligen kommer att överta 
föreskriftsrätten, kommer att utfärda andra regler än dem i BVT1. 
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4 Dimensionering och vägutformning, en 
nulägesbeskrivning 

 
I följande kapitel görs en omvärldsanalys kring funktionsbaserad dimensionering 
av byggnader, tunnlar och människors beteende. Även beskrivning av metoder 
som kan betraktas som föreskrivande och detaljrika. Omvärldsanalysen fokuserar 
på följande: 
 

• Identifiera områden som överensstämmer med Vägverkets målsättning 
med huvudprojektet 

• Hur ser det ut i andra länder när det gäller kravspecifikation 
• Vad skriver föreskriftsläget idag 
• Allmänna ordalag om funktionskrav, verifiering och kontroll   
• Kort beskrivning av riskanalys 
• Bakgrund till regeringsuppdraget  
• Ge en bild över helhetsperspektivet 

 
4.1 Hur dimensionerar man i dag 
 
Orsaken till uppdraget ligger i att Vägverket anser att dagens föreskrifter, 
tillämpningsdokument och andra handböcker ger lösningar som kan uppfattas som 
alltför rigida. De styrande dokumenten uppfattas också som delvis motsägande i 
så måtto att detaljföreskrifter inte på ett bra sätt samspelar med funktionsbaserade 
föreskrifter. Uppfattningen är också att hanteringen av dimensioneringen av skydd 
mot brand alltför mycket fokuserar på konsekvensen av branden och detta kan ge 
en lösning som inte beaktar frekvensreducerande åtgärder i tillräcklig omfattning. 
Detta kommer till uttryck i att dimensioneringsarbeten ofta fokuserar på någon 
form av dimensionerande brand eller dimensionerande scenario. Ofta är det dock 
frågan om flera scenarier som undersöks, vilket är ett steg i rätt riktning. Men det 
som är problematiskt är att dessa så kallade dimensionerande scenarier är 
bestämda utifrån vilka typer av möjliga olyckor som kan uppstå och som, ofta, 
projekteringsgruppen anser är sådana som en tunnel ska klara av baserat på det 
förväntade trafikflöde som tunneln är avsedd att kunna hantera. Detta innebär att 
tunnelns brandskydd till stor del projekteras utifrån vad någon eller några tror är 
den nivå på brandskyddet som samhället är villigt att minst acceptera.  
 
Inom många andra områden t ex inom brandskyddsdimensionering av byggnader 
har utvecklingen tagit ett steg vidare och då diskuteras om inte brandskyddet ska 
dimensioneras efter någon form av acceptabel risk, där både konsekvensen av en 
brand och sannolikheten för branden beaktas. Liknande metoder används 
framgångsrikt inom andra ingenjörsområden t ex vid dimensionering av bärande 
konstruktioner. Diskussionen kring den sk dimensionerande branden eller 
dimensionerande scenariot blir då en fråga om att baserat på vad som är den 
acceptabla risken som samhället kan acceptera, vilken brandkonsekvens blir det. 
Skillnaden jämfört med dagens situation blir att den dimensionerande 
påfrestningen på tunneln istället härleds utifrån vad som är den acceptabla skadan 
med beaktande av sannolikheten för denna. Graden av vetenskaplighet och 
transparens ökar i och med att påfrestningen kan beläggas utifrån högre stående 
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principer om vad som kan accepteras. Graden av godtycke kan på samma sätt 
minskas.  
 
Detta ska dock ses i ett lite teoretiskt perspektiv eftersom det även i framtiden 
kommer att behöva finnas inslag av bedömning t ex av hur stor risk kan 
accepteras och vem som ska avgöra detta. Men principiellt blir 
projekteringsstrukturen mer öppen och spårbar.  
 
En förutsättning för att någon form av riskanalysbaserad dimensionering ska 
kunna vara möjlig är att de föreskrifter som styr hur en tunnelns utformning, såväl 
för skydd mot brand som för säkerhet vid användning utformas som 
funktionsbaserade föreskrifter. Det innebär att de anger vad samhället vill att 
tunneln ska klara av och att kraven dessutom är verifierbara. Dessa förutsättningar 
diskuteras vidare i följande avsnitt. I detta stycke används också begreppet 
riskanalysbaserad dimensionering vilket betyder att dimensioneringen baseras 
metoder som utgår från riskbegreppet. Det korrekta begreppet är egentligen 
riskinformerad dimensionering vilket betyder att dimensioneringen genomförs 
givet att de berörda är informerade om vilka riskerna är som är förknippade med 
den aktuella verksamheten. Av praktiska skäl kommer dock termen riskbaserad 
dimensionering att användas eftersom den, felaktigt eller ej, har vunnit en viss 
hävd inom brandsamfundet i Sverige. Det finns de som hävdar att detta är ett 
felaktigt sätt att beskriva riskinformerad dimensionering. 
 
Konsekvenserna av en mer riskbaserad dimensionering ställer högre krav på dem 
som ska hantera resultaten. Med ökad frihet i projekteringen behövs också en 
ökad kontroll för att dels verifiera att osäkerheterna hanterats korrekt men också 
att möjligheten till fel ökar om regelstyrt arbete frångås (Reason, 1990). Detta 
visas i figur 4 som ger en principritning som visar konsekvenserna av om man går 
över mot mer riskbaserad dimensionering. På horisontella axeln finns 
riskanalysens omfattning och på den vertikala axeln finns omfattningen av 
kontrollbehov.  
 
 
 

 
Figur 4   En principritning som visar konsekvenserna av om man går över mot mer 
riskbaserad dimensionering. 
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4.2 Bakgrund till dagens föreskrifter 
 
Dagens föreskrifter (normer, standarder, handböcker osv) för tunnlar bygger till 
stor del på fullskaleförsök som genomfördes på sextio- och sjuttiotalet samt 
mångårig erfarenhet av tunneldimensionering hos dem som skriver föreskrifterna. 
Många av de dimensioneringsvärden som används i dag har tillkommit genom 
möten mellan experter där man kommit överens om olika dimensionerande 
”värden”. Beslut om vissa dimensionerande värden bygger därför ofta på 
experters uppfattningar och på vaga föreställningar kring olika tekniska lösningar 
och inte på konkreta vetenskapliga försök. Detta är ett känt fenomen inom all 
standardisering och de värden som väljs på detta sätt har fått benämningen ”Magic 
Numbers” (Ingason, 2008).  
 
Det tar väldigt lång tid från att en ny kunskap tas fram tills den används i 
föreskrifter. Dagens tunnelföreskrifter är ofta föreskrivande (preskriptiva) det vill 
säga de talar om exakt hur olika lösningar ska vara och i vissa fall oberoende av 
den typ av trafik eller trafikmängd (belastning) som finns. Dessutom hänger de 
säkerhetsarrangemang som finns i dag ofta ihop med hur de praktiska lösningarna 
utvecklas. Till exempel har byggandet av två parallella tunnelrör för vägtunnlar 
gjort att det är konstruktionstekniskt relativt lätt att bygga in många 
utrymningsvägar. På järnvägssidan där man ofta bygger enkelrörstunnlar blir 
avståndet betydligt längre, kanske 300 m – 1000 m, jämfört med på 
vägtunnelsidan som ofta är mellan 75 m – 250 m. Den mest sannolika 
förklaringen är att det är svårare och betydligt dyrare att bygga många 
utrymningsvägar i ett enkelrörssystem. Att man sedan förklarar skillnaden med att 
sannolikheten och olycksfrekvensen är betydligt lägre i järnvägstunnlar och 
bortser ifrån betydligt högre antal trafikanter involverade i varje enskild olycka är 
en annan sak. Detta innebär att även dimensionering av järnvägstunnlar utgår från 
ett riskbegrepp. Problemet vid definitionen av vad som är en acceptabel risk 
belyses genom denna svårighet att göra avvägningar mellan sannolikhet och 
konsekvens. 
 
Exempel på föreskrivande regelverk är NFPA 502, PIARC som har enbart formell 
status och det nya EU direktivet för vägtunnlar. Det finns en tendens i Europa att 
man försöker övergå till mer och mer till funktionsbaserade föreskrifter där valet 
av den tekniska utrustningen bestäms utifrån ett tunnelklassningssystem och 
riskanalyser. Valet av tunnelklass bestäms då av t ex tunnelns längd och 
årsdygnstrafik och där man tar hänsyn till speciella omständigheter så som om 
tunneln ska byggas under vatten eller om det förekommer en stor andel farligt 
godstrafik eller att det finns risk för köbildning. Därmed blir lösningarna 
anpassade till trafiksituationen och tunnelns geometri.  
 
De rekommendationer och ”state-of-the-art” beskrivningar som PIARC, se även 
avsnitt 5.1, har gett ut används internationellt ofta som exempel på en acceptabel 
standard. Innan Vägverket i början av 1990-talet tog fram nationella krav för 
tunnlar utformades de svenska tunnlarna med ledning av PIARC´s 
rekommendationer. Dessa rekommendationer var även, tillsammans med 
referenser från övriga nordiska länder, viktiga underlag i arbetet med 
framtagandet av Vägverkets nationella krav. 
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Vägtunnelsystemen i dag kan bli mycket komplicerade och de ventilationssystem 
som används, så som longitudinell med impulsfläktar i taket, bygger på kunskap 
och erfarenheter från enklare lösningar. I dag byggs till exempel vägtunnelsystem 
i storstäder med många på- och avfarter som är mycket komplicerade i sin struktur 
(t ex Södra och Norra Länken). Samma ventilationskoncept används för dessa 
komplicerade tunnelsystem som i enkla tunnelrör, vilket gör att det blir svårt att 
veta om rökspridningen i dessa tunnelsystem kommer att kunna kontrolleras. Det 
finns inga fullskaleförsök genomförda som kan ge svar på vilket system som är 
säkrast eftersom alla försök är gjorda i enkla okomplicerade tunnelrör. Dessutom 
så har riskerna för trafikstockningar/köer gjort att konceptet med longitudinell 
ventilation har börjat ifrågasättas på grund av risken för rökspridning över de 
trafikanter som sitter på fel sida av branden. Användning av tvärventilation med 
zoner eller sprinkler eller kombination av båda systemen har därför aktualiserats 
för tunnlar i Sverige. Dagens detaljutformade föreskrifter ger inget utrymme för 
den typen av nya lösningar. Behovet av funktionsbaserade föreskrifter har därför 
aktualiserats och som led i detta vill Vägverket se över situationen när det gäller 
regelverkssidan.  
 
4.3 Beskrivning av funktionsbaserade föreskrifter 

och dimensioneringsprinciper 
 
Med funktionsbaserade föreskrifter avses sådana som beskriver vad det är man 
vill uppnå istället för att beskriva hur det ska ske. Den senare formen av 
föreskrifter kallas ofta detaljföreskrifter eller preskriptiva föreskrifter eftersom 
dessa i detalj föreskriver hur något ska utformas för att nå den eftersökta 
egenskapen. En ofta uttalad fördel med funktionsbaserade föreskrifter är att de 
inte hindrar utveckling av ny teknik eller nya metoder som inte är kända när 
föreskrifterna skrivs. Genom att beskriva vad det är som åsyftas med 
föreskrifterna blir de oberoende av hur en projektör väljer att dimensionera så 
länge som målet nås. Det som kan vara problematiskt är att skriva funktionskrav 
som är entydigt verifierbara. Det kan konstateras att ett funktionsbaserat krav kan 
formuleras som att ”tunneln ska ge ett tillfredsställande skydd mot spridning av 
brand”. Kravet är funktionsbaserat men kravnivån framgår inte eftersom det inte 
finns något som anger hur tillfredsställande skyddet måste vara. 
 
Inom Boverkets område har föreskrifterna för byggnader sedan ganska länge nu 
varit utformade som funktionskrav. Det förekommer trots detta inslag av 
detaljföreskrifter när det dels kan vara svårt att faktiskt beskriva något i generella 
termer men också i de fall som myndigheten vill att en specifik utformning ska 
finnas som inte får utformas på annat sätt. Erfarenheterna från byggsidan är dock 
att den stora svårigheten ligger i att formulera föreskrifterna så att de blir 
verifierbara. Gränsen mellan att ange kraven som verifierbara funktionskrav och 
detaljkrav kan ibland vara svår att notera. Orsaken är att en funktion måste kunna 
verifieras och detta kan göras t ex genom att ange vissa mätvärden. Faran ligger 
då i att dessa mätvärden kan få samma inlåsningseffekt som om kraven angavs i 
formen av detaljföreskrifter.  
 
En del i framtidens föreskrifter för utformningen av tunnelns brandsäkerhet och 
säkerhet vid användning måste vara att utifrån de grundläggande aspekterna i 
BVF ange de egenskaper som samhället vill att tunneln ska ha. Därefter måste 
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dessa egenskaper formuleras i form av verifierbara funktionskrav. Utifrån de 
erfarenheter som finns från Boverkets motsvarande arbete bör verifierbarheten 
anges på ett sätt som kan mätas det vill säga att det kvantitativt kan konstateras 
om kravet är uppfyllt. 
 
Något som är nära kopplat till föreskrifter är begreppet dimensionering. Med 
dimensionering menas att en utformning tas fram vilken uppfyller de ställda 
kraven. Det innebär att föreskrifterna bör vara utformade så att det med den valda 
dimensioneringsmetoden kan påvisa att kraven verkligen är uppnådda. I många 
fall, t ex inom byggsektorn, är föreskrifterna i grunden baserade på att den färdiga 
konstruktionen ska erbjuda individen och samhället en lägsta godtagbara 
säkerhetsnivå. Denna säkerhetsnivå uttrycks i form av en högsta accepterade eller 
tolererade risk exempelvis uttryckt som sannolikhet eller frekvens för kollaps. 
Inom dimensioneringsområdet för bärande konstruktioner inom såväl byggnader 
som tunnlar används denna utgångspunkt för att ange vad som är 
dimensionerande scenarier och vilka så kallade dimensionerande värden som ska 
användas. Det betyder att de dimensionerande värdena är härledda utifrån en 
kvantifierad risknivå vilken, förhoppningsvis, ligger i närheten av den nivå som 
byggnadsverket uppvisar vid användningen av de dimensionerande värdena. En 
viss avvikelse är naturlig eftersom dimensionerande värden är framtagna för att 
passa en klass av byggnadsverk och inom klassen kommer det att finnas 
variationer. Härledningen av de dimensionerande värdena måste då utformas så att 
denna avvikelse mellan uppnådd risk och acceptabel risk minimeras. 
 
När det gäller dimensionering med avseende brandskydd (förutom för bärande 
konstruktioner) så har utvecklingen inte nått lika långt. Istället har en annorlunda 
tradition utvecklats vilket troligen grundar sig på lägre ingenjörsmognad men 
också på ökande krav från samhället på analytiska verifieringsmetoder och 
utveckling av verktyg för sådana. De grundläggande principerna för 
dimensionering har inte hunnit utvecklats i samma takt (se kapitel 4.2). Men 
eftersom kraven på analytiska sätt att verifiera säkerhet finns måste de tillgängliga 
dimensioneringsmetoderna användas dock under förutsättning att de används i sitt 
rätta sammanhang och med kunskap om dess förutsättningar. 
 
I grunden finns två olika typer av dimensioneringsmetoder; förenklad 
dimensionering och analytisk dimensionering. Dessa typer av metoder 
förekommer inom flertalet ingenjörsdiscipliner. Förenklad dimensionering baseras 
på en rad detaljerade beskrivningar på hur ett byggnadsverk ska uppföras för att 
nå de ställda kraven. Denna typ av dimensionering har ofta en historisk tradition 
och baseras på beprövad erfarenhet. Den konkreta utformningen presenteras i 
handböcker och avvikelser från de presenterade lösningarna ska i teorin inte 
förekomma. 
 
Analytisk dimensionering är i grunden annorlunda eftersom den utgår från ett 
eller flera dimensioneringsfall, lastfall eller scenarier. För dessa ska det visas att 
säkerheten är tillfredsställande. Sättet som detta ska visas på kan variera men 
nyckelbegreppet är att det ska visas att säkerheten är tillfredsställande. För 
brandteknisk dimensionering har det utvecklats två former av analytisk 
dimensionering vilka båda baseras på en form av riskanalys. De två metoderna 
kallas scenarioanalys och kvantitativ riskanalys. Dessa två beskrivs mer i detalj i 
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ett följande avsnitt. Det som redan nu kan konstateras är att de skiljer på hur 
osäkerheter i förutsättningarna hanteras. I en scenarioanalys ingår osäkerheter i 
huvudsak implicit genom valet av de värden som ska ingå i beräkningarna. En 
kvantitativ riskanalys hanterar osäkerheter explicit genom att de ingår i analysen 
som en förutsättning för beräkningarna. Vad som dock är väsentligt är att ju mer 
analytisk en analys blir desto högre krav ska ställas på dokumentation och kontroll 
av analysens riktighet. Detta eftersom graden av egna val och bedömningar ökar.  
 
För att återknyta till den utveckling som skett inom brandtekniken för dessa 
områden så används kvantitativ riskanalys ganska sällan på grund av dess 
komplexitet. Scenarioanalys är dock vanlig men problemet är att det saknas 
riktlinjer för hur den bör tillämpas. Det har då lett fram till att det inom 
byggområdet råder en ganska stor variation i vilka resultat en analys kan uppvisa. 
Valen av vilka variabler som ska ingå i en analys kan skifta och vilka 
parametervärden dessa ska ha är också en bedömningsfråga för den som utför 
analysen. Detta har lett fram till en osäkerhet på området om vilka värden en 
variabel ska ha i analysen vilket resulterat i en slumpmässighet i hur dessa så 
kallade dimensionerande värden ska bestämmas. Detta godtycke innebär att en 
dimensionering inte baseras på den tolerabla risken som byggnadsverket bör leda 
till för en individ eller samhälle utan istället på vad den enskilde projektören eller 
en samlad grupp inom området anser vara en rimlig last att ha som utgångspunkt 
för en dimensionering. Detta leder principiellt till en osäkerhet i vilken säkerhet 
som efterfrågas och vilken säkerhet som det enskilda projektet resulterar i. 
 
4.3.1 Föreskrifter om dimensionering med avseende på 

säkerhet vid brand 
 
De föreskrifter som används vid dimensionering av brandsäkerhet redovisas som 
tidigare nämnts i olika lagar, förordningar och tillämpningsföreskrifter. I grunden 
finns två lagar, Byggverkslagen (BVL) och Lagen om säkerhet i vägtunnlar 
(2006:418) samt tillhörande förordningar (2006:421). Den första gäller generellt 
för byggnadsverk och omfattar bland annat föreskrifter, på ett generellt plan, om 
säkerhet vid brand och säkerhet vid användning. Som ett resultat av ett europeiskt 
samarbete har ett direktiv om säkerhet i tunnlar i det transeuropeiska nätverket 
tagits fram och införts i svensk lag genom den andra av de nämnda lagarna och 
förordningarna. I förordningen anges att Boverket får ge ut föreskrifter vilket 
resulterat i BVT 1 (Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i 
vägtunnlar). Denna rätt kommer sannolikt att överföras till Transportstyrelsen. 
 
I BVT1 anges de föreskrifter (krav) som ska gälla för vägtunnlar i Sverige och 
som är längre än 500 m. Föreskrifterna är i grova drag uppdelade i administrativa 
eller organisatoriska krav och krav av mer teknisk karaktär avseende tunneln 
utformning. Till administrativa eller organisatoriska krav hör att det ska upprättas 
en säkerhetsdokumentation för tunneln, att det ska utföras kontroller av tunnelns 
säkerhetssystem, att övningar ska genomföras samt att riskanalyser ska utföras.  
 
BVT1 ställer också en rad tekniska krav på tunneln utformning och i vissa fall är 
nivån på de tekniska systemen beroende av tunneln utformning och 
användningssätt. Alla krav är således inte aktuella i varje fall. Generellt sett anges 
att utformningen ska beakta faktorer såsom bland annat tunnellängd, antal 
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tunnelrör, antal körfält och dess bredd, geometrisk utformning, trafikflöde, enkel 
eller dubbelriktad trafik, hastighet, fördelning av olika transportsorter och tillgång 
till räddningstjänstkapacitet. 
 
I BVT 1 anges föreskrifter för en rad väsentliga faktorer vilka redovisas kortfattat 
nedan: 
 

• Antal tunnelrör och körfält. Utformningen beror i huvudsak på trafikflödet 
men även andelen tunga fordon, tunnelns lutning och dess längd påverkar 
valet. 

• Tunnelns geometri. Vid tunnellutning över 3 % och tunnelbredder mindre 
än 3,5 m ska särskilda åtgärder vidtas för att öka säkerheten. 

• Utrymningsvägar mm. Nödgångvägar eller motsvarande ska finnas längs 
tunneln. Utrymningsvägar som kan användas vid exempelvis brand ska 
finnas och vara placerade inte längre än 150 m från varandra. Nära 
mynningen får avståndet mellan dem vara maximalt 200 m.  

• Tillträde för räddningspersonal. Det ska finnas möjligheter för 
räddningsfordon att passera mellan körbanor i direkt anslutning till 
tunnelns mynningar. Anslutande vägar ska finnas till tunneln som gör det 
möjligt för räddningsfordon att nå tunneln. 

• Nöduppställningsplatser. Sådana ska finnas i längre tunnlar såvida det inte 
blir orimligt dyrt att bygga dem och med ytterligare några villkor. 

• Dränering. Åtgärder ska vidtas för att undvika spridning av brännbara eller 
giftiga vätskor som rinner ut från ett fordon. 

• Brandmotstånd. Tunneln ska ha en tillräcklig bärförmåga och katastrofala 
förhållanden ska undvikas exempelvis översvämning där risk för sådan 
finns. Hänvisning till VV Publ 2004:124 (bärförmåga). 

• Belysning. Belysning ska finnas för normalfallet men även 
reservbelysning och nödbelysning ska finnas. Reservbelysning avser 
belysning för att kunna köra i tunneln under strömavbrott. Nödbelysning 
avser belysning som ska finnas för att kunna utrymma till fots under 
strömavbrott. 

• Ventilation. Ventilationssystem ska finnas för att kontrollera luftkvaliteten 
under normaldrift samt för att kunna kontrollera brandgaser vid brand. 
Systemen ska vara ständigt övervakat. 

• Räddningsstationer/nödskåp. Skåp med telefon och handbrandsläckare 
placeras i tunneln med maximalt 150 m mellanrum samt vid mynningarna. 

• Vattenförsörjning. Brandposter ska finnas i tunneln med maximalt 200 m 
mellanrum samt nära mynningarna. 

• Vägmärken, skyltar och information. Vägmärken mm ska finnas i tunneln 
för dels den ordinarie trafikens säkerhet men även för att informera om t 
ex utrymningsvägar och släckredskap. Hänvisning sker till VGU 
(Vägverkets publikation 2004:80) Vägmarkering och vägkantsutmärkning 
kapitel 3. 

• Övervakningssystem. Tunnlar som är längre är 1000 m och har ett 
trafikflöde över 4000 fordon ska förses med en övervakningscentral 
varifrån trafiken och säkerhetsfunktionerna kan övervakas och styras. TV-
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övervakning ska ske och system för detektering av stillastående trafik ska 
finnas. 

• Utrustning och åtgärder för stängning av tunneln. Det ska finnas 
anordningar; bommar, trafiksignaler, omställbara informationstavlor och 
liknande för att kunna stänga tunneln för trafik vid en nödsituation. 

• Kommunikationssystem. I tunneln ska det finnas system som gör det 
möjligt för räddningstjänsten att kommunicera med sin normala 
radioutrustning. Om det finns skyddsrum och liknande som kan användas 
vid en utrymning ska dessa förses med telefon och högtalare för 
informationsmeddelanden. 

• Strömförsörjning. Reservkraftkällor ska finnas så att säkerhetssystem kan 
fungera tills dess alla trafikanter utrymt tunneln. Krav ställs även på 
styrsystemens säkerhet vid exempelvis brand. 

• Brandsäker utrustning. Utrustning ska fungera även vid brandpåverkan 
men detta kopplas även till vad som är praktiskt möjligt. 

• Trafik i tunneln. Möjligheten att reglera vilka fordon som får använda 
tunneln finns och omfattningen av dessa regler bestäms genom utförda 
riskanalyser. Även principen för hur en tunnel stängs för trafik regleras i 
föreskriften. 

 
Boverket ger inte ut någon mer detaljerad beskrivning om utförandet av 
brandskyddet i vägtunnlar utan hänvisar istället till Vägverkets ”handbok” Tunnel 
2004 som anger krav som Vägverket använder i samband med upphandling av 
projekt. Dokumentet beskriver således Vägverkets ambition och vilja för hur 
tunnlar bör utformas och hänvisas också till i Boverkets föreskrift BVT 1. Det 
som kan uppfattas vara lite märkligt är att Vägverkets upphandlingsregler är mer 
funktionsbaserat skrivna jämfört med Boverkets föreskrift i BVT 1. Men detta är 
en direkt följd av regelverket på europeisk nivå, EG-direktivet.  
 
Det är därför naturligt att se Vägverkets skrift ATB Tunnel 2004 som det underlag 
en projektör kan använda för en sk förenklad dimensionering vilken 
introducerades tidigare i detta avsnitt. Innehållet och analys av Tunnel 2004 
redovisas i följande avsnitt. Grunderna för en analytisk dimensionering kommer 
att presenteras i avsnitt 4.5.  
 
4.4 Gestaltning av tunnlar och MKB 
 
Med gestaltning formar man den upplevda helheten: den nya anläggningen i 
relation till sin omgivning och i relation till de människor som berörs. En annan 
definition kan vara specificering av egenskaper som påverkar vårt beteende och 
vår säkerhet. Detta innebär medvetenhet om de faktorer som påverkar oss.  
 
Gestaltningsprogram är ett dokument som inte är obligatoriskt, men som oftast 
upprättas för att underlätta design- eller planeringsprocessen. Helheten och de 
estetiska riktlinjerna samlas på ett överskådligt sätt i gestaltningsprogrammet. 
Viktiga utformningsprinciper ska beskrivas och avvägningar mellan olika 
intressenter ska motiveras. MKB, miljökonsekvensbeskrivning, är ett 
näraliggande dokument som däremot är reglerat i Miljöbalken. En MKB måste 
upprättas i alla planärenden och slutgiltigt godkännas av Länsstyrelsen innan 
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planen kan vinna laga kraft. MKB:n beskriver konsekvenserna av ett väg- eller 
tunnelbygge vid olika alternativa utformningar. Där redovisas också förslag till 
åtgärder för att förebygga och mildra skador, kompensera och förbättra miljön. 
 
I både gestaltningsprogrammet och i miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs 
tunnelns egenskaper och påverkan på människan, på den omgivande miljön och 
på säkerheten. Båda dessa dokument följer tunnelplaneringsprocessen genom alla 
dess skeden och utvecklas och detaljeras vartefter projektet framskrider. I 
Personsäkerhet i tunnlar (regeringsuppdraget 2005) skriver Boverket att: 

 
Frågor om personsäkerhet måste in tidigt, fördjupas och hållas aktuella i 
berörda planeringsprocesser.  
 

I en av bilagorna till denna rapport Delprojekt 4 Planeringsprocessen tar man upp 
vad en MKB bör innehålla och påpekar att oro för olyckor också är viktigt att 
beakta:   
 

Väg- och järnvägstunnlar är oftast en del av en längre sträckning där även 
vägbana och öppet spår ingår. Alternativen bör behandlas som en helhet 
vid jämförelse med avseende på risker. Tunnelalternativet kan t.ex. 
innebära mindre risker för personskada eftersom plankorsningar slopas och 
barriäreffekter minskas. Riskerna bör beskrivas utan värdering i 
utställningsskedet, både i utredning och arbetsplan/järnvägsplan. Eftersom 
risker uppfattas olika av de som äger risken, utsätts för risken eller nyttjar 
systemet bör man inte värdera risken innan man tagit del av de synpunkter 
som framkommer vid samråd eller utställelse. Det är viktigt att vara 
medveten om att även oro för olyckor s.k. psykisk immission omfattas av 
miljöbalken. 
 

Det är när tunneln gestaltas, när helheten formas, som man kan påverka 
upplevelsen av tunneln, så att den skapar trygghet och säkerhet för dem som ska 
använda tunneln. Det är viktigt att gestaltningen av tunneln studeras ingående i 
designprocessen, vilket kan ske med hjälp av 3D-modeller. Då kan man få fram 
verklighetstrogna animeringar av hur miljön och trafiksituationen kommer att 
upplevas och man kan göra ”åkningar” i tunneln i den tänkta hastigheten. På detta 
sätt kan den upplevda säkerheten i tunneln studeras och analyseras tidigt i 
processen. Vartefter projekteringen framskrider kan sedan belysning, 
installationer, skyltning mm studeras i 3D-modellen för att finjustera 
detaljutformningen. Vid projekteringen av nya långa tunnlar används denna teknik 
numera alltid och programvaran har utvecklats mycket de senaste åren så att man 
kan hantera mycket stora datamängder och därmed få 3D-modellen mycket mer 
realistisk än tidigare. 
 
Vid samråd kan 3D-modellen användas för att visa sakägare, allmänhet och alla 
inblandade i projekteringen hur tunneln kommer att upplevas och hur säkerheten 
dimensioneras fysiskt och praktiskt.  
 
 
 
 



26 

 

4.5 Beskrivning av ATB Tunnel 2004 
 
ATB Tunnel 2004 är uppdelad i krav samt råd och kommentarer till kraven 
(kursiv text). Om man ser på strukturen av olika regler och lagar som gäller för 
tunnlar i Sverige idag så kan Tunnel 2004 betraktas som en handbok. I kapitel 2 i 
Tunnel 2004 anges de grundläggande förutsättningarna som skall beaktas för 
vägtunnlar. De angivna förutsättningarna har väsentlig inverkan på tunnelns 
utformning och de totala kostnaderna för tunneln. Förutsättningarna bör därför 
vara specificerade i ett tidigt projektskede. I Tunnel 2004 avses med tunnel såväl 
trafikutrymmen samt övriga utrymmen och anordningar som erfordras för 
trafiktunnelns bestånd, brukande och underhåll.  
 
Enligt kapitel 2.3.2 skall tunnlar utformas så att riskerna förknippade med 
nyttjande av vägalternativ som innehåller passage av tunnlar inte är större än för 
vägalternativ där inga tunnlar ingår. Ett säkerhetskoncept skall upprättas och 
riskanalyser skall genomföras för att bestämma bland annat:  

 
− dimensionerande brandeffekt enligt avsnitt 4.3  

− om fasta släcksystem enligt avsnitt 4.5.4 skall installeras  

− val av ventilationssystem enligt avsnitt 2.5.4  

 
Det finns betydligt fler områden listade i Tunnel 2004, men de som berör brand 
listas enbart.  
 
Syftet med riskanalysen är att identifiera och kvantifiera risker för att kunna 
eliminera eller reducera dem samt att jämföra olika utförandealternativ vid beslut 
angående åtgärder i investerings- respektive driftskedet. Riskanalysen skall dels:  

• visa risk vid tunnelns utförande, dels risk år 20 efter anläggningens 
färdigställande  

 
• ange sannolikheter för tänkbara olyckor samt deras konsekvenser  

 
• omfatta eventuella olyckor i samband med tunnelns utförande  

 
• med avseende på brand och farligt gods utföras efter samråd med den 

lokala räddningstjänsten  
 

• utgöra verifiering av säkerhetskonceptet.  
 
Använda ingångsdata, jämförelseobjekt och beräkningsmodeller skall 
dokumenteras. 
 
Dessutom ska riskanalysen göra det möjligt att:  

• skatta olyckskonsekvenser med beaktande av valt säkerhetskoncept  
 

• identifiera de största bidragen till den totala risken  
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• skatta den totala risken  
 

• jämföra nyttan med kostnaden för alternativa riskreducerande lösningar.  
 

Detta innebär att riskanalyser ska genomföras för att bestämma bland annat 
dimensionerande brandeffekt, val av ventilationssystem samt om fasta 
släcksystem (sprinkler) skall installeras. Dessutom står det på ett annat ställe 
(4.4.1) att tiden för utrymning av personer till tunnelmynningen eller närmaste 
utrymningsväg eller räddningsrum får inte vara längre än att tunneln hinner 
utrymmas innan kritiska förhållanden uppstår. Kritiska förhållanden beskrivs i 
form av siktbarhet, värmestrålning, lufttemperatur, toxiska gaser eller 
kombination av temperatur och toxiska gaser. Det sättet som kraven ställs i kapitel 
2 och kapitel 6.1 kan till stor del beskrivas som funktionsbaserade krav.  
 
Nästa nivå i Tunnel 2004 är val av säkerhetsutrustning men den bestäms av 
tunnelklasserna TA, TB eller TC. Enligt kapitel 6.1 skall tunnelklass väljas vid 
riskanalys och utgöra underlag för val av säkerhetsnivå. Problemet är bara att de 
enda tillgängliga parametrarna för valet av tunnelklass är tunnellängden och 
trafikmängden (ÅDT=Årsdygnstrafik) som inte har något med riskanalysen 
(sannolikhet och konsekvens) att göra. Därmed försvagas banden till resultaten 
från riskanalysen och resultatet blir att säkerhetsnivån bestäms endast utifrån 
tunnelklassen. Det bör dock påpekas att alla krav i Tunnel 2004 ska uppfyllas och 
motiveras och att angivna detaljkrav är minimikrav. Det innebär att om 
riskanalysen påvisar högre krav gäller dessa.    
 
När man följer kravspecifikationen för till exempel ventilation, utrymningsväg 
eller förstår man att Tunnel 2004 är relativt detaljstyrd. Exempelvis kan man välja 
mellan tre olika temperaturkurvor (ISO, HC och RWS) men det finns ingen direkt 
koppling till resultatet ifrån riskanalysen eller tunnelklassen. Valet bestäms endast 
av typ av trafik/utrymme, om tunneln är under vatten eller direkt under en 
byggnad. I tunnlar där alla godstransporter utom farligt gods i olika klasser är 
tillåtna skall konstruktionen dimensioneras enligt HC kurva. Om tunneln ligger 
under vatten eller en byggnad kan den dimensioneras för RWS kurva. En ISO 
kurva används om det berör utrymningsdörrar eller tekniska utrymmen.  
 
Denna sammanställning visar att det inte finns någon återkoppling till varken 
tunnelklass eller riskanalys när man ska välja en ISO-, HC- eller RWS-kurva. Det 
innebär att valet inte är kopplat till ett riskmål utan specificerade förhållanden för 
tunneln och dess trafik. För brandgaskontroll föreskrivs längsventilation som den 
mest lämpliga och den skall dimensioneras för 3 m/s och en brand upp till 100 
MW. Här är heller ingen koppling till riskanalys eller tunnelklass. Däremot när 
det gäller utrymningsvägar så ska man, beroende på val av tunnelklass, ha minst 
150 m mellan utrymningsvägarna. Följaktligen känns den beskrivning kring tiden 
till kritiska förhållanden för olika riskanalyser och brandscenarier som onödig. 
Väljer man 150 m eller mindre så uppfyller man kraven.   
 
I praktiken innebär det att resultaten från riskanalysen inte påverkar den slutliga 
lösningen av valet av ventilationssystemet, avståndet mellan utrymningsvägarna 
eller vilken temperatur konstruktionen skall dimensioneras för. Därför borde 
Tunnel 2004, betraktas som föreskrivande norm trots att upplägget i början av 
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dokumentet har en typisk funktionsbaserad struktur. En mer strukturerad och 
systematiskt uppbyggd funktionsbaserad norm med verifierande mål är därför att 
föredra.  
 
4.6 Analytisk dimensionering från byggsidan 
 
Avsnittet redovisar den utveckling som skett kring användningen av analytiska 
dimensioneringsmetoder för att verifiera brandsäkerhet inom byggsektorn. I det 
fall den förenklade dimensioneringsmetodiken inte kan eller bedöms vara lämplig 
kan en byggherre välja att istället dimensionera analytiskt. Detta kan vara orsakat 
av att byggnaden ska uppföras med nya material eller kan ha en annorlunda 
arkitektur vilken gör att en förenklad dimensionering leder till orimligt dyra 
lösningar eller rent av omöjliggör den föreslagna utformningen. Enbart skälet att 
den förenklade lösningen inte bedöms vara lämplig innebär inte per automatik att 
byggnadens brandskydd måste vara sämre än annars. Den förenklade metoden 
bygger på hur byggnader historiskt utformats och det kan då vara svårt att anpassa 
dessa byggnader till nytt tänkande. 
 
Grundkraven på säkerhet vid brand måste dock uppfyllas men detta kan istället 
ske med andra metoder än de traditionella och för att detta ska leda till en 
acceptabel säkerhet måste det finnas metoder som kan påvisa att kraven uppfylls. 
Detta kallas vanligen för att analytiska metoder används. Som tidigare nämnts kan 
den analytiska dimensioneringsmetoden delas upp i två kategorier; scenarioanalys 
och kvantitativ riskanalys. Dessa begrepp är i grunden inte helt konsekventa 
eftersom det med rätta kan hävdas att scenarioanalysen är en form av riskanalys 
och den är vanligen också kvantitativ. Men begreppen används eftersom de är 
vanligt förekommande och förhållandevis etablerade. 
 
Det som skiljer är, som tidigare nämnts, hur osäkerheter hanteras. I vanligt bruk är 
det scenarioanalysen som vanligtvis används och sättet att hantera osäkerheter är 
genom att välja dimensioneringsvärden som ”ligger på säkra sidan”. Det innebär 
att de värden som ska användas är valda på sådant sätt att de, åtminstone teoretiskt 
sett, ska vara representativa för en tänkbar statistisk fördelning av variabelns 
värden.  
 
En struktur för olika sätt att hantera osäkerheter finns bl a beskriven av Paté-
Cornell (1996) och scenarioanalys kan närmast liknas vid hennes nivå 2. Genom 
att använda dessa värden för dimensionering erhålls ett resultat som också kan 
betraktas som ett konservativt svar. Problemet med denna metod är att det är 
obekant hur konservativ lösningen blir eftersom den informationen inte används 
explicit. I praktiken bygger metoden på att indata väljs, antingen av 
projekteringsgruppen eller genom tidigare bestämda val, ibland definierade av 
någon myndighet.  
 
Utvecklingen inom brandskyddsprojekteringen på byggområdet gick under 1990-
talet snabbt och kvaliteten på en del av de projekteringar som utfördes var kanske 
inte den allra bästa, åtminstone inte sett med dagens krav. Problemet var att 
mycket av den indata som skulle användas vid verifieringen av säkerheten valdes 
av projektören och underlaget redovisades inte alltid fullständigt. Det ledde till en 
viss osäkerhet i hur en projektering skulle få lov att genomföras och en del 
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forskning utfördes vilken redovisades i bl a Frantzich (1998) och Lundin (2005). 
Även Boverket som reglerande myndighet var inte nöjd med den rådande 
osäkerheten och i samband med att Boverkets byggregler (regelverket inom 
byggsektorn) skulle revideras under 2007 och framåt så inleddes även ett arbete 
med att ta fram riktlinjer för hur en analytisk dimensionering ska gå till och hur 
indata ska väljas vid en scenarioanalys.  
 
Detta är ett stort steg framåt men det slutliga resultatet är inte färdigt i skrivande 
stund. Generellt sett innebär ändringen att Boverket ger råd om vilka scenarier 
som en projektör ska undersöka och vilka acceptanskriterier som ska gälla. Denna 
metod har även under de senaste åren utvecklats parallellt i andra länder men det 
finns idag inget färdigt koncept som används i praktiken.  
 
Det närmaste vägledning som finns publicerat är det brittiska arbetet med 
standarden BS 7974 Application of fire safety principles to the design of buildings 
- Code of practice (BSI, 2001). BS 7974 beskriver principerna för hur 
dimensionering ska gå till och fokuserar på kvalitetssäkring och dokumentation av 
projekteringen. Till BS 7974 finns även åtta sk Published Documents PD 7974-0 
till PD7974-7 där de första sju beskriver förutsättningar för i huvudsak det som 
kan liknas vid scenarioanalys. PD 7974-7 (BSI, 2003) redovisar principerna för en 
sk probabilistisk metod vilket har stora likheter med den som i Sverige kallas för 
kvantitativ riskanalys.  
 
Det probabilistiska metodiken eller kvantitativ riskanalys utgår från att problemet 
studeras i ett större antal scenarier vilka kvantifieras både med sannolikhet och 
konsekvens. På det viset kan osäkerhet i variabler hanteras explicit och ingår i 
beräkningen. Detta leder fram till att lösningen kan beskrivas även med sin 
osäkerhet. I praktisk tillämpning används vanligen händelseträd för att definiera 
relevanta scenarier. Varje gren i händelseträdet utgör ett scenario och risken 
definieras som scenariernas samlade information angående sannolikhet och 
konsekvens. Detta sätt att definiera risk presenteras för första gången av Kaplan 
och Garrick (1981) och benämns ofta som ”the concept of triplets”. Varje scenario 
består då av tre delar; en beskrivning av scenariot, sannolikheten för händelsen 
och slutligen konsekvensen om scenariot inträffar.  
 
När väl den risken i form av tripletterna bestämts kan olika kvantitativa riskmått 
beräknas. Det finns alltså en rad olika sätt att åskådliggöra risken vilka alla 
utnyttjar samma dataunderlag det vill säga matrisen med tripletter. Vanligen 
redovisas två riskmått, individrisk och samhällsrisk. Det första riskmåttet 
fokuserar på den riskökning som varje enskild individ exponeras för till följd av 
riskkällan. Denna risk uttrycks ofta som sannolikhet för en enskild individ att 
omkomma eller utsättas för någon annan vald exponeringsnivå. Intresset att 
beräkna individrisken är för att undvika att någon enskild person bär en 
oproportionerligt stor andel av den samlade risken. Samhällsrisken utgör istället 
ett mått på hur stor den troliga konsekvensen blir och fördelningen av denna. Den 
intressanta aspekten här ligger snarare på att inte den totala skadan blir större än 
för jämförbara objekt sett ur ett samhällsperspektiv. Vanliga sätt att presentera 
samhällsrisk är i form av förväntat antal omkomna eller skadade eller i form av en 
riskprofil som åskådliggör fördelningen mellan stora och små skador och i 
relation till deras sannolikhet.  
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De riskmått som beräknas ska sedan värderas gentemot en form av 
acceptanskriterium. Det är vid denna punkt som många riskanalyser stupar, det 
finns inga vedertagna och generella accepterade riskkriterier för många 
verksamheter. Det finns förslag till acceptanskriterier (Davidsson, Lindgren och 
Mett, 1997) och sådana kan med viss försiktighet användas.  
 
Trots bristen av acceptanskriterier har en rad riskanalyser ändå genomförts och 
flertalet av dessa använder riskanalysen som ett jämförelseverktyg för att se på 
relativa skillnader i risk. Då slipper man ifrån problemet med ett absolut 
riskkriterium. Några av de analyser som genomförts behandlar dessutom 
vägtunnlar t ex Jönsson (2007) och Palson (2004). 
 
4.7 Principer för vägutformning 
4.7.1 Generellt 
När det gäller Byggverkslagens krav på säkerhet vid användning så styrs detta till 
stor utsträckning av Vägverkets publikation 2004:80 Vägars och gators 
utformning (VGU), Vägverket (2004). VGU innehåller krav och råd om hur 
vägar, gator och i viss utsträckning tunnlar kan utformas för att ge en god och 
säker trafikmiljö. Avsikten är att VGU ska stödja en god miljö utifrån de aspekter 
som kan vara relevanta för det aktuella vägavsnittet, oavsett om det är tunnel eller 
inte. Det innebär att det inte finns några särskilda krav och råd för tunnlar för att 
hantera just brandfallet. Utgångspunkten för VGUn är de transportpolitiska målen 
vilka beslutats av riksdagen ”Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart 
transportsystem” (Proposition 2001/02:20). VGU innehåller en rad detaljerade 
anvisningar om hur vägar och tunnlar i vissa fall ska eller bör utformas men 
saknar genomgående hänvisning till bakomliggande skäl till dessa 
rekommendationer. I vissa fall finns hänvisning till EG-direktivet om säkerhet i 
tunnlar i TEN-nätet.  
 
I VGU finns ett antal rekommendationer som mer eller mindre anknyter till 
utformning av tunnlar. Beskrivningen i VGU som innehåller specifik information 
om tunnlar finns i följande kapitel:  

• sektion landsbygd - vägrum 
• korsningar 
• trafikplatser 
• vägmärken samt 
• väg- och gatubelysning 

 
4.7.2 Sektion landsbygd - vägrum 
Generellt gäller att utformningen av tunnlar ska utföras på samma sätt som för 
anslutande vägavsnitt (avsnitt 5.6). Dock kan bredden i tunneln behöva ökas på 
grund av väggeffekter och närvaron av en eventuell nödväg för gående (motsvarar 
sannolikt nödgångväg enl BVT1). Behovet av att öka bredden beslutas från fall 
till fall och utgångspunkten är att följa anvisningarna i ATB Tunnel 2004. Det 
som inverkar på behovet av ökning (eller minskning) av bredden anges vara 
tunneln längd, trafikmängden, närvaron av trafikövervakningssystem, installation 
av uppställningsfickor som alternativ till bred vägren och behovet av gångyta för 
evakuering. 
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Detaljutformningen av tunnelns sektion utvecklas ytterligare i avsnitt 7.5 där det 
finns mer detaljerade rekommendationer om när det finns behov av exempelvis 
nödkörfält, utrymningsvägar och bredder. Dessa rekommendationer knyter i 
huvudsak an till antingen rekommendationer i ATB Tunnel 2004 eller till 
direktivet om säkerhet i TEN-nätet där det är aktuellt. 
 
När det gäller fri höjd (avsnitt 2.2) anges att den bör vara minst lika stor som för 
motsvarande begränsningar vid vägportar om tunneln är utförd utan installationer 
det vill säga 4,7 m. Tunnlar med installationer bör utföras minst 5,1 m höga och 
med tillägg för konkava vertikalradier mindre än 700 m. 
 
4.7.3 Korsningar 
Generellt anges att korsningar i eller i närheten av tunnlar bör undvikas och att 
korsningarna i närheten av tunnlarna bör vara så långt från tunneln att 
köbildningar inte påverkar trafikförhållandena inne i tunneln. Ytterligare 
rekommendationer anges i detta avsnitt 3.4. 
 
4.7.4 Trafikplatser 
I avsnitt 7.6 beskrivs hur av- och påfarter bör utformas i anslutning till tunnlar. 
Detaljerade mått för utformningen av på- och avfarternas utformning anges såväl 
när på- och avfarten ligger utanför tunneln som när den finns inne i tunneln. I EG-
direktivet om säkerhet i TEN-nätet finns ytterligare föreskrifter om utformning.  
 
4.7.5 Vägmärken 
Detta kapitel i VGU innehåller vägmärken som kan användas i anslutning till 
tunnlar (avsnitt 18). Flera av skyltarna som bör användas är relevanta för 
brandsäkerhet även om de primärt inte har det syftet, t ex vägmärket för tunnel 
som även anger tunnelns längd. Denna information är relevant för personer som 
råkar ut för en olycka i deras val av gångriktning om de tvingas lämna fordonet. 
Det kan dock konstateras att flera av skyltarna avviker i utformning jämfört med 
motsvarande som används i byggnader t ex skylt för nödutgång. Skillnaderna är 
kanske inte av så stor vikt att de utgör någon större svårighet vid tolkningen.  
 
4.7.6 Väg- och gatubelysning 
I detta kapitel finns ett avsnitt 6 om tunnelbelysning. Avsnittet ger 
rekommendationer om kvalitetskrav för belysning gällande för dagtid, nattetid 
samt för nödbelysning och reservbelysning. Generellt rekommenderas att tunneln 
utformas på ett sådant sätt att skillnader i belysningsnivåer mellan utomhus och 
inne i tunneln ska ha en gradvis övergång. Detta anordnas t ex med variabel 
belysning eller raster vid tunnelmynningarna.  
 
Nattbelysningen utformas enligt samma principer som för vägbelysning i 
allmänhet. Belysningskravet anges i belysningsstyrka för ytor i tunneln och 
medelluminansen får variera mellan 3 - 10 cd/m2 beroende på referenshastighet i 
tunneln.  
 
Dagbelysningen utformas med stegvis minskning av belysningsstyrkan för att 
anpassas till ögats adaption av den sämre belysningen. Vid utfarten kan det bli 
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aktuellt med åtgärder för att undvika att bilförare bländas av kraftigt ljus när de 
kör ur tunneln. 
 
Tunnlar som är kortare än 100 m betraktas ur belysningshänseende som vägportar 
och ska i vissa fall även förses med dag och nattbelysning. Det som avgör behovet 
är bl a belysningsförhållande kring vägporten, trafikmiljöns svårighetsgrad samt 
vägportens längd, höjd och bredd. 
 
I övriga delar av VGU finns rekommendationer som också är tillämpliga för 
tunnlar men som inte regleras separat. Som exempel kan nämnas att siktsträckor i 
kurvor kan bli korta om kurvan utformas med liten radie. Radier bör vara så stora 
att stoppsikt nås utan att tunneln behöver breddas i innerkurva.  
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5 Forskning kring säkerhet i tunnlar 
 
Det finns publikationer kring trafikantbeteende kopplat till säkerhet från tidigt 
1970-tal men de handlar inte specifikt om tunnlar, utan mera om bilföraren och 
hur beteendet kan påverkas med bra vägutformning (Allen, 1971). 
 
I Japan studerade man belysning i tunnelmynningar redan 1974, men inte ur 
beteendevetenskaplig synvinkel, utan mer tekniskt vad man ser (Narisada & 
Yoseiokawa 1974). 
 
En av de tidiga rapporterna behandlar hur bilförare kör när de närmar sig en 
tunnel. (Blaauw et al, 1982). Redan 1957 bildades PIARC Technical Committee 
on Road Tunnel Operations och man har gett ut flera skrifter kring 
tunnelplanering och drift. En orsak till att PIARC har blivit mycket betydelsefull 
för informell harmonisering av tunnelstandard och praxis är sannolikt att det i 
stort sett saknas någon internationell standardisering inom tunnelområdet. Detta 
har i sin tur lett till att olika nationella lösningar har etablerats och då har det 
uppstått ett behov att diskutera lösningarna och att utbyta erfarenheter. I början 
dokumenterade tunnelkommittén sitt resultat i rapporterna från de stora 
vägkongresserna som arrangerades vart fjärde år. Senare har mer fokus lagts på 
rapporter om separata ämnen. 
 
I en forskningsrapport från VTT i Finland redovisas litteraturstudier och en enkät 
till vägmyndigheter i Europa, USA och Australien för att sammanställa 
erfarenheter gällande den geometriska utformningen av vägtunnlar. Man 
undersökte hur vägmyndigheterna i de olika länderna resonerade kring 
utformningen av tunnlar avseende vägbredd, vägren, linjeföring, avfarter och 
påfarter, körfältsbyten och utrymning och sammanfattade ”state-of-the-art” för 
tunnelbyggande under tidigt 1990-tal (Hilska & Leden, 1992). 
 
I Norge gjordes under 1990-talet ett flertal studier kring hur trafikanter upplever 
att åka i tunnlar (Amundsen 1992 fyra rapporter, och Amundsen 1995). I Sverige 
gjordes en intervjuundersökning ”Oro för att åka bil i tunnlar” i anslutning till att 
Ringen och Södra Länken planerades (SVEBEFO, 1997). På uppdrag av 
Vägverket genomfördes en litteraturgenomgång och kartläggning av redovisad 
och pågående vetenskaplig forskning inom området säkerhet i tunnlar. I rapporten 
pekades också ut vilken ytterligare forskning som behövdes och redovisades en 
metodik för hur Vägverket skulle kunna prioritera (Akersten, 1999).  
 
I november 2006 gjordes en undersökning med utrymningsförsök i Götatunneln 
vid en falsk tunnelolycka trovärdigt arrangerad. Undersökningen visar liksom 
flera tidigare försök, i bland annat Nederländerna, att bilförarna har dålig kunskap 
om hur man ska agera vid en olycka i en tunnel (Frantzich et al, 2007). För 
närvarande pågår en undersökning av hur trafikanter upplever säkerheten i tunnlar 
(se avsnitt 5.2). På VTI har försök gjorts med körsimulator där man testat 
förarbeteende och upplevelse av tunnelåkning i samband med planeringen av 
Södra Länken. När nu Förbifart Stockholm är aktuell är nya försök på gång med 
en utvecklad 3D-datamodell, framarbetad inom projektteamet som projekterar 
Förbifarten. I tidigare försök har datamodellen vidarebearbetats i stor omfattning 
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innan den kunnat användas i simulatorn, men nu kan man använda projektörernas 
datamodell nästintill direkt, tack vare att 3D-tekniken utvecklats så kraftigt. 
 
I Norge byggs många tunnlar och Statens Vegvesen och SINTEF bedriver 
löpande forskningsprojekt kring säkerheten, trafiksäkerheten och brandsäkerheten, 
i olika avseenden. En aktuell fråga är hur säkerheten fungerar och upplevs i 
undervattenstunnlar. Man bygger nämligen tunnlar från öar till fastlandet. 
Skillnaden mellan tunnlar i Norge och Sverige är främst att deras tunnlar ofta har 
dubbelriktad trafik, då trafikintensiteten i flertalet av tunnlarna är låg. Tunnlar i 
Sverige byggs oftast för att lösa trafikproblem med hög trafikintensitet och 
köbildning. Då är det dubbla tunnelrör som gäller och enkelriktad trafik. Därför 
har vi lite olika problem att studera i Sverige och Norge när det gäller 
tunnelutformning, säkerhet och trafikantbeteende i tunnlar. 
 
I en nyutkommen rapport från Norge Trafikulykker i Vegtunneler 2, En analyse av 
trafikulykker i vegtunneler på riksvegnettet for perioden 2001-2006 har man 
analyserat olyckor i och intill 797 tunnlar. Rapporten omfattar 926 olyckor med 
1428 skadade eller dödade. Undersökningen visar, liksom tidigare 
undersökningar, att inkörningszonerna har högst olycksfrekvens och att 
olycksfrekvenser sjunker ju längre in i tunneln man kommer (Amundsen & 
Engebretsen, 2008). 
 
En Österrikisk rapport tar upp både säkerhet och gestaltning av tunnlar. En 
kvalitativ intervjuundersökning gjordes med 28 personer. De intervjuades om 
upplevelsen att åka i tunnlar och hur de upplevde säkerheten vid tunnelkörning. 
Vad skapade oro? I rapporten diskuteras också hur man med god gestaltning kan 
skapa en säkrare tunnel. Ett flertal exempel redovisas (Mühlhauser, 2002). 
 
I Nederländerna finns ett forskningscentrum TNO Human Factor som har gjort 
omfattande studier kring ”Human Behaviour in Tunnel Accidents” och har gjort 
fullskaleförsök kring beteende vid utrymning av tunnlar vid olyckor. En slutsats 
man drar av dessa försök är att det behövs kompletterande utbildning av bilförare 
och av förare av tyngre fordon inom detta område. (Maertens & Kaptein 1997, 
Maertens 2006) 
 
PIARC (World Road Association) gav ut en rapport 2007 kring säkerhet i tunnlar, 
som ger en mycket bra sammanställning kring problematiken: Human Factors 
and Road Tunnel Safety Regarding Users. (PIARC 2007) En rapport som syftar 
till att ge ökad förståelse för användarbeteende i vägtunnlar, vad gäller såväl 
vanliga som mer kritiska situationer, samt att ge rekommendationer baserat på 
detta för utformning, drift och underhåll av tunnlarna. Rapporten utgår från en 
FN- rapport Recommendations of the Group of Experts on Safety in Road Tunnels, 
(UN/ECE, 2001) och undersöker vilka ytterligare åtgärder som bör övervägas, då 
man använder kunskaper från områdena ”human behaviour” och ”human factors”, 
vid vägtunnelutformning.  
 
I rapporten jämförs minimisäkerhetsåtgärderna från EU-direktiven, med resultat 
från en egen ”human factors”-studie och de riktlinjer som olika länder använder 
för utformning, underhåll och drift av vägtunnlar. De huvudsakliga slutsatserna är 
att människors beteende bör beaktas vid utformning, drift och underhåll av 



35 

 

vägtunnlar, att förare behöver få bättre vetskap om hur de ska bete sig i tunnlar 
vid olyckstillbud samt att information som ges till förare bör vara kortfattad, 
tydlig och lättigenkännlig. Vidare bör det, om möjligt, inte finnas information som 
skyltar och signaler på vägsträckan ca 150-200 meter före en tunnel. Då åtskillig 
forskning kring säkerhet i tunnlar pekar på att tunnelmynningar och vägsträckan 
närmast mynningen i tunnelns båda ändar är den mest olycksdrabbade är denna 
rekommendation välgrundad. Ändå är det så, åtminstone i Sverige, att det är just 
på den sträckan som information om att man närmar sig en tunnel och annan 
relevant information är placerad. 
 
Forskning kring brandsäkerhet i tunnlar sker i ett antal tunnelbyggande länder. 
Efter de stora brandolyckor som skedde ibland annat Mont Blanc-tunneln 1999, 
med 40 döda, och Frejus-tunneln nära Grenoble 2005, med ett par döda och 
många skadade – har forskningen tagit fart kring brandsäkerheten i tunnlar och 
människors beteende vid olyckstillbud. Säkerheten i Europas tunnlar började 
ifrågasättas mot bakgrund av de ödesdigra tunnelkatastroferna. Dessa stora 
olyckor medförde ett 70-tal döda och 120 allvarligt skadade och gav en signal 
inom EU att initiera ett antal gemensamma projekt för att kartlägga brister och 
problem och uppgradera befintliga tunnlar i Europa som är längre än 500 m samt 
utarbeta rekommendationer hur nya tunnlar bör utformas. Projekten inleddes 
under perioden 1996-2003 och slutfördes 2002-2007. I en nyligen publicerad 
rapport (Anderberg et al, 2009), NordFoU-projektet, sammanställs de EU 
forskningsprojekt som har genomförts det senaste årtiondet. Det är en värdefull 
sammanfattning och den utmynnar i ett antal förslag till områden för fördjupade 
studier. Rapporten ger en analys av nio EU-projekt; UPTUN, FIT, ERS2, 
DARTS, SAFE T, SAFE TUNNEL, SIRTAKI, VIRTUAL FIRES och STOA. 
Arbetet utfördes inom ramen för NordFoU-projektet under namnet ”Utvärdering 
av EU-projekt om tunnelsäkerhet”. Projektet genomfördes av vägmyndigheterna i 
Finland, Island, Norge, Sverige och Danmark med konsulterna Traficon AB 
(projektkoordinator), Hoj Consulting GmbH (vetenskaplig ledare) och SP- 
Sveriges Tekniska forskningsinstitut, Petrell As och Flight & Safety Design 
International AB som experter. Som del av projektet har man undersökt om man 
kan dra konklusioner som är speciella för de nordiska länderna och avviker från 
andra europeiska tunnelländer. Det blev dock konkluderat som en del av 
genomgången av resultaten att:  
 
1) Det är en stor variation av tunnlar i de nordiska länderna. Det finns därför inte 
någon typisk nordisk tunnel.  
 
2) Resultaten, som är viktiga och relevanta för andra europeiska tunnlar är också 
viktiga och relevanta i nordiska förhållanden.  
 
En rad rekommendationer om fortsatt arbete gavs inom 4 huvudområden 
nämligen 1) brandsäkerhet, 2) trafikantsäkerhet, 3) konstruktionssäkerhet och 4) 
driftsäkerhet. Denna lista är för lång för att återge här men ett exempel inom varje 
område återges: 
 

1) Det bör arbetas vidare med förslag till dimensionerande scenarier och 
övervägas att omarbeta tabellen med hänsyn till den initiala branden med 
en mjukare initial start. 
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2) Dimensioneringen av trafik management (TM) systemet är en del av 
säkerhetsplaneringen och bör samordnas med riskanalyserna så att den 
slutliga och rätt dimensionerade lösningen kan itereras fram under 
tunnelns olika planeringsfaser.  

3) Det bör generellt strävas mot att arbeta mot en holistisk värdering av 
tunnelsäkerheten vid användning av risk management.  

4) Tunga och farliga transporter i tunnlar är ett svårt problem m.h.t. 
tunnelsäkerhet. Övervakning av dessa transporter, fordonsavstånd och 
hastighet, omkörningsförbud, eskortering mm. bör prioriteras.  

 
 
5.1 Internationella nätverk som arbetar med 

säkerhet i tunnlar: 
 
PIARC (World Road Association) – En intresseorganisation för vägmyndigheter 
och har idag ca 120 medlemsländer. En av de äldsta tekniska kommittéerna är 
tunnelkommittén där för närvarande ca 130 experter från 33 länder arbetar med ett 
tjugotal olika projekt. Verksamheten är idag organiserad i fem arbetsgrupper som 
alla har bärning mot säkerhet. Den arbetsgrupp som särskilt intresserar sig för 
”Human Factors and Road Tunnel Safety” är Technical Committee C3.3 Road 
Tunnel Operations. De länder som finns representerade i denna arbetsgrupp är 
Norge, Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Frankrike och Schweiz. 
Det är därför främst i dessa länder man kan hitta sådan forskning, men även i ett 
antal andra länder. 
 
UPTUN (UPgrading TUNnels) – är ett stort Europeiskt FoU-projekt kring 
kostnadseffektiva, hållbara och innovativa metoder för uppgradering av 
brandsäkerheten i existerande tunnlar. 
Projektet drevs i det femte ramprogrammet inom EU, av ett konsortium med 41 
partners från 19 Europeiska länder som samarbetade under perioden 2002 - 2006. 
Ett separat delprojekt vid namn Human Respons lett av Marieke Martens från 
TNO Human Factor (ett forskningsinstitut i Nederländerna), behandlar 
människors beteende vid brandtillbud. Projektet beskrivs på hemsidan 
www.uptun.net.   
 
FIT som är ett så kallat ”European Thematic Network on Fire in Tunnels”, det 
vill säga ett europeiskt nätverk med fokus på brand i tunnlar (aktivt 2001-2005). 
Syftet var att etablera och utveckla ett europeiskt nätverk och optimera 
forskningsaktiviteter och förbättra nivån på brandsäkerhet i tunnlar. 
Rekommendationer för dimensionerande brandscenarier, sammanställning av 
föreskrifter för brandsäker utformning av tunnlar, ledningsrutiner och 
genomförande vid en insats och information och kommunikation. FIT har en egen 
hemsida och kan nås på www.etnfit.net. 
 
DARTS Durable and Reliable Tunnel Structures var ett treårigt Europeiskt 
projekt (2001-2004) med åtta Europeiska partners coordinerat via COWI i 
Danmark. Syftet var att utveckla operativa metoder och praktiska hjälpmedel som 
stöd i beslutsprocessen vid val av kostnadsoptimal tunneltyp och konstruktiva 
procedurer angående miljövillkor, teknisk kvalité, säkerhetsåtgärder och lång 
livslängd. Projektet beskrivs på hemsidan www.dartsproject.net.   
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ITA (International Tunnelling and Underground Space Association) – Sverige var 
en av initiativtagarna till föreningens bildande 1974, bl a genom professor Hans-
Christian Fischer, som var ITAs ordförande under åren 1977-80. ITA har blivit en 
världsomspännande organisation med 55 medlemsländer. Syftet är att uppmuntra 
användningen av undermarksanläggningar till förmån för allmänheten, miljön och 
hållbar utveckling samt att främja framsteg i planering, projektering, byggande, 
underhåll och säkerhet i undermarksanläggningar, genom att sammanföra 
information bland annat genom att arrangera årliga världskongresser.  ITA har 
tecknat ett ”memorandum of understanding” med PIARCs tunnelkommitté om 
tekniksamarbete för att säkerställa arbetet genom alla tunnelprocesserna, från ”ax 
till limpa”.    
 
ITA-COSUF (ITA - The Committee on Operational Safety of Underground 
Facilities). ITA-COSUF bildades i maj 2005 efter ett gemensamt initiativ från åtta 
europeiska forskningsprojekt som alla syftade till en förbättrad säkerhet i tunnlar. 
Kommitténs tillämpningsområde gäller den operativa säkerheten i tunnlar och 
övriga undermarksanläggningar. För att kunna genomföra de målsättningar som är 
uppsatta har COSUF bildat 3 aktivitetsgrupper. I aktiviteterna ingår även 
workshops om säkerhet och trygghetsaspekter av undermarksanläggningar. 
 
TØI (transportekonomiska institutet) i Norge har gett ut en 
trafiksäkerhetshandbok där det finns mycket information sammanställt kring 
trafiksäkerhet. Den sammanfattar mer än 1600 nationella och internationella 
forskningsrapporter om trafiksäkerhet den ger enkelt svar på vilka 
trafiksäkerhetsåtgärder som fungerar och hur kostnadseffektiva de är.  De åtta 
kapitlen i boken beskriver 128 konkreta åtgärder för trafiksäkerheten i följande 
områden: 

 
• Vägutformning och utrustning  
• Vägunderhåll   
• Trafikreglering 
• Fordonens utformning och personliga skyddsåtgärder   
• Kontroll av fordon och teknik godkännande  
• Krav på förare, förarutbildning och körkort för yrkesmässig trafik  
• Trafikantgrupper utbildning och information  
• Kontroll och sanktioner   

 
I flera länder finns också ett antal organisationer som arbetar med säkerhet i 
tunnlar . 
 
Norge – Statens Vegvesen, SINTEF, HFS Human Factors Solutions  
Sverige – Vägverket, VTI, MSB, Boverket, SP, Lunds Universitet, Mälardalens 
Högskola 
Finland – VTT Technical Research Institute of Finland 
Storbritannien – The British Tunneling Society.  
Nederländerna – TNO Human Factor, Ministerie van Verkeer en Waterstaat,  
se: www.tunnelsafety.nl   
Belgien – BBRI Belgian Building Research Institute 
Tyskland – TUSEC Tunnel Safety & Security Network: www.tusec.de 
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Frankrike – CETU Centre d’études des tunnels 
USA – TRB Transportation Research Board, Federal Highway Administration 
Australien – RTA Roads and Traffic Authority 
 
 
5.2 Pågående forskningsprojekt relaterat till 

människors beteende 
 
Nedan ges en lista över några forskningsprojekt som har anknytning till ämnet 
beteendevetenskap och tunnlar. 
 
Inom kompetenscentret ViP, Virtual Prototyping and Assessment by Simulation, 
pågår för närvarande ett forskningsprojekt: 
Projektnamn: Tunnelkörning, effekter av utformnings- och trafikmiljöfaktorer på 
förarprestation. 
Organisation: Kompetenscentret ViP, värd för centret VTI   
Hemsida: www.vipsimulation.se  
Tidsram: År 2009-2010  
Kontaktperson: Ruggero Ceci, ruggero.ceci@vv.se 
Projektbeskrivning: Ett FoU-projekt som inriktar sig på studier i körsimulator för 
att utvärdera hur olika utformningar av tunnlar påverkar bilförarens körförmåga. 
Man avser att studera hur olika grader av mental belastning (mängden 
information, trafiksituationen mm) kan relateras till tunnelsäkerhet. Studier 
kommer att göras kring utformningen av Förbifart Stockholm och den VR-modell 
som framtagits kommer att användas.  
 
Inom ARKUS pågår ett projekt med avseende på bilförares upplevelse av 
säkerheten i tunnlar 
Projektnamn: Säkerhet i tunnlar 
Organisation: ARKUS på uppdrag av Vägverket  
Hemsida: www.arkus.se 
Tidsram: År 2008-2011. 
Kontaktperson: Suzanne de Laval, suzanne.delaval@arkitekturanalys.se  
Projektbeskrivning: Ett FUD-projekt där bilförares attityder till och upplevelse av 
säkerheten i tunnlar studeras vid körning i tre tunnlar med metoden ”berättande 
körning”. Studierna genomförs i Götatunneln i Göteborg och Södra Länken och 
Törnskogstunneln i Stockholm. Intervjuer kompletterar körningen. Fokusgrupper 
används också för fördjupad diskussion kring forskningsfrågan. Projektet följas av 
filmare och filmning används både som metod och för dokumentation. Målet för 
projektet är att hitta faktorer som kan bidra till en utformning av tunnlar så att de 
upplevs som säkra och också är säkra. 
 
I Norge pågår för närvarande ett stort tunnelforskningsprojekt: 
Projektnamn: Moderne vegtunneler. 
Organisation: Statens Vegvesen.  
Tidsram: År 2008-2011. 
Kontaktperson: Harald Buvik,  harald.buvik@vegvesen.no. 
Projektbeskrivning: FoU-projekt med målsättningen att utveckla en enhetlig 
strategi för vägtunnlar för att öka den tvärvetenskapliga kompetensen i Statens 

http://www.vipsimulation.se/�
mailto:suzanne.delaval@arkitekturanalys.se�
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Vegvesen och göra en värdering av tunnelutformning gällande säkerhet och 
livslängd, med mera. 
Projektet har åtta olika delprojekt som behandlar:  
 

1. Tunnel som planelement i vägsystemet och lokalsamhället 
2. Tunnelskola, kunskapsuppbyggning för att öka bredden av 

tunnelkompetensen 
3. Tillräcklig standard och säkerhet i tunnlar 
4. Tunnelinklädnad 
5. Brandsäkerhet och materialkrav 
6. Dokumentation och förvaltningssystem   
7. Tunnelutformning, bergprofil 
8. Drift och underhåll och uppgradering av befintliga tunnlar 

 
Projektet handlar som synes inte specifikt om beteende i tunnlar eller upplevelse 
av tunnelsäkerhet. Däremot har de deltagande forskarna en gedigen bakgrund i 
kunnande om detta, då Statens Vegvesen har en tradition av att undersöka 
attityder till tunnelkörning. En alldeles färsk rapport redovisar analyser av 
trafikolyckor i vägtunnlar (Amundsen, 2008) Analysen visar entydigt att 
olycksrisken är väsentligt större vid tunnelmynningarna både i tunneln och strax 
utanför.  
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6 Regeringsuppdraget personsäkerhet i 
tunnlar 

 
Regeringen gav i uppdrag (2002-05-30) åt Statens räddningsverk (SRV), 
Banverket, Vägverket och Boverket att gemensamt utarbeta allmänna råd 
innefattande metoder för bedömning av personsäkerhet i tunnlar och för hur 
riskanalyser skulle kunna utformas och tillämpas på ett tydligt och enhetligt sätt. 
Uppdraget skulle samordnas av Boverket. Råden skulle bland annat stödja landets 
kommuner och länsstyrelser samt andra myndigheter vid handläggningen av 
ärenden som rör tunnlar. I uppdraget ingick även att redovisa hur ett väl 
fungerande samarbete dels mellan verken, dels med berörda kommuner och andra 
intressent kunde etableras och vidmakthållas vid planering, projektering, 
byggande och förvaltning av tunnlar.  
 
Målsättningen var att förbättra samordningen och öka samsynen mellan berörda 
myndigheter. Detta skulle göras genom att utveckla och tillämpa ett mer enhetligt 
arbetssätt, som i ett tidigt skede involverade kommuner, länsstyrelser och andra 
aktörer i trafikverkens arbete med planering, riskbedömningar med mera. Målet 
var att undanröja onödiga förseningar och andra olägenheter i samband med 
tunnelprojekt samtidigt som en tillfredställande säkerhet skulle uppnås. Det 
övergripande målet var att ta fram ett gemensamt och tydligt arbetssätt som visar 
hur frågor om personsäkerhet i väg- och järnvägstunnlar på ett ändamålsenligt 
borde komma in och hanteras i plan- och planeringsprocessernas olika skeden.  
 
Rapporten (Regeringsuppdraget, 2005) visar att det finns ett antal lagar och 
förordningar som behandlar frågor kring personsäkerhet, som inte reglerar 
säkerhetsnivåer eller personsäkerhet specifikt. De regler som behandlar 
personsäkerhet blir föremål för olika tolkningar och tillämpningar. Samtliga 
lagstiftningar som granskades har egen självständig betydelse det vill säga ingen 
”tar över” någon annan lagstiftning. Varje projekt måste ta hänsyn till och 
uppfylla samtliga lagkrav.  
 
Rapporten visar att nivån för personsäkerheten är i lagarna och förordningarna 
enbart beskriven i kvalitativa termer. Brandsäkerheten ingår inte som särskilda 
mål i Banverkets och Vägverkets vision. Boverket har bemyndigande att skriva 
föreskrifter om tillämpningar av BVF som omfattar tunnlar. Boverket har inte valt 
att ge några särskilda föreskrifter bland annat för att det rör sig om få objekt och 
för att tunnlar är mycket speciella byggnadsverk. Det regleras i Vägverkets och 
Banverkets egna styrdokument.  
 
De fyra verken kom fram till att en gemensamma allmänna råd kan ej utarbetas. 
De kan endast ges ut inom en myndighets område som en generell 
rekommendation om tillämpningen av en författning. Det ansågs att det saknades 
formella grunder att gemensamt utarbeta allmänna råd om personsäkerhet i 
tunnlar. De har rekommenderat att ett förslag utarbetas om hur 
planeringsprocessen bör genomföras. Den ska vara möjlig att utveckla till en 
handbok. Där skulle de fyra verken kunna uttrycka hur de saksammanhang som 
regeringens uppdrag avser lämpligen hanteras.  
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Rapporten diskuterar försök till att hitta gemensamma metoder för bedömning av 
personsäkerhet i tunnlar. Det var dock inte möjligt på grund av olika roller, 
kulturer, bedömningsgrunder och arbetssätt. Man valde att istället försöka förklara 
och beskriva de olikheter som finns mellan verken. Man kom fram till att 
reglering av personsäkerhet i tunnlar genom verifierbara funktionskrav bör vara 
målet. Tillsvidare måste vissa detaljkrav behövas för att säkerställa en 
miniminivå. Det är viktigt att utgå från helhetssynen på tunneln under dess 
livslängd.  
 
Rapporten diskuterar vilka utgångspunkter man ska ha för riskvärdering och 
riskbedömning. Verken var överens om att en självutrymningsprincip ska 
tillämpas. Man var också överens om att det skulle underlätta om någon form av 
allmänt accepterad och verifierbar nivå för tillfredställande säkerhets eller risknivå 
fanns. Denna nivå finns dock inte idag. För Vägverket och Banverket gäller att 
inom ramen för gällande lagstiftning och givna budgetramar göra bästa möjliga 
avvägning mellan olika transportpolitiska målen, varav säkerhet är ett viktigt mål.  
 
Återkommande punkt i rapporten är att de transportpolitiska målen är vägledande 
för trafikverken, även vid planeringen av personsäkerheten. Målet är därför att 
personsäkerheten ska kunna hanteras så lika som möjligt. Samtidigt måste vissa 
detaljfrågor om personsäkerhet kunna hanteras i projekten utifrån varje tunnels 
särskilda förutsättningar och trafikuppgifter. Det är också viktigt att beakta 
sambandet med den ekonomiska planeringsprocessen eftersom avsatta 
investeringsmedel är styrande. Sammanfattningsvis kan man säga att 
personsäkerheten är viktig men det måste ske inom ramen för den budget som 
finns.   
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7 Sammanställning av regelverk i andra 
länder  

 
7.1 SPs sammanställning av regelverk  
 
Forskare vid SP har gjort en sammanställning av de regelverk som finns för 
vägtunnlar i olika delar världen (Kim et al, 2007). I den presenteras olika typer av 
regelverk och uppdelade i tre olika grupper beroende på karaktären av 
dokumenten, se tabell 1;  
 
• Regulation; dokument som innehåller lagkrav publicerade av myndigheter   
• Standard; dokument innehåller lagtext som utfärdas av tekniska enheter eller 

organisationer. Dokumenten själva har ingen lagstadgad status förutom där de 
har blivit accepterade av myndigheter eller motsvarande organ med rätt att 
kräva det.     

• Guideline; dokument ger läsaren rekommendationer och praxis som kan 
användas vid design, konstruktion, installation, operation för säkerhetssystem 
i vägtunnlar. Denna typ av dokument ges vanligen ut av tekniskt inriktade 
organisationer men det finns fall där de publiceras av myndigheter.   

 
Ett direktiv är ytterligare en typ av dokument men det har en annan status än ett 
guideline-dokument. Detta är viktigt att förstå när man jämför de olika 
dokumenten. Till exempel gäller inte EU-direktivet i sig i Sverige utan det är den 
svenska implementeringen som gäller för alla svenska medborgare. 
 
Tabell 1 Sammanfattning av olika regelverk i olika delar av världen (Kim et al, 2007). 
 

Land  Titel ID Typ Publiserad av (år) 

Australia Fire Safety guideline for road  
tunnels - Guideline Australasian Fire  

Authorities Council (2001) 

Austria Guidelines and 
Regulations for Road Design RVS Guideline 

Transportation and 
Road Research 
Association (2001) 

France 

Inter-ministry circular n°2000-63 
of 25 August 2000 relating to the 
Safety of tunnels in the national  
highways network 

Circ 
2000/63A2 Regulation 

Ministry for intra 
structure, transport, 
spatial planning tourism 
and the sea (2000)  

Germany Guidelines for equipment and 
operation of road tunnels RABT 02 Guidelines 

Road and Transportation  
Research Association 
(2002) 

Japan 
Design Principles, Volume 3  
(Tunnel) Part (4)  
(Tunnel Safety facilities) 

- Guideline Japan Highway 
Public Corporation (1998) 

National Fire Safety Codes NFSC Regulation 
Korea National Emergency 
Management Agency  
(2005)a) Korea 

Guideline for Installation of 
Safety facility in road Tunnels GIST Guideline Ministry of Construction  

& Transportation (2004) 
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Norway Roads Tunnels  Håndbok 
021 Guideline 

Norwegian Public Roads  
Administration, Directorate 
of Public Roads (2004)  

Sweden Tunnel 2004 Tunnel 2004 Guideline Swedish National Road  
Administration (2004) 

UK 

Design manual for roads and 
bridges, Volume 2 Highway  
structure design Section 2, Part 9, 
BD 78/99: Design of road tunnels 

BD78/99 Guideline and 
Requirement 

The Highway Agency 
(1999)  

USA Standard for road tunnels, bridges  
and other limited access Highways 

NFPA  
502 Standard National Fire Protection  

Association (2004) 

EU Directive2004/54/EC of the European 
parliament and of  the council 

Directive 
2004/54/EC

Directive 
(Regulation) 

European Parliament 
and the Council (2004) 

PIARC Fire and Smoke Control in Road  
Tunnels PIARC Guideline PIARC (1999) 

UNECE 
Recommendations of the Group of 
Experts on Safety in Road Tunnels.
(Final Report)  

TRANS/AC.
7/9 Guideline 

UNECE Ad hoc  
Multidisciplinary Group of  
Experts on Safety in 
Tunnels (2001) 

 
I SP rapporten finns en detaljerad sammanställning av alla detaljkrav för olika 
typer av tekniska säkerhetssystem för vägtunnlar. Det finns inte utrymme för att 
gå in i detalj på alla krav som finns men de system som har beskrivits i varje 
regelverk är (engelska termer): 

 
• Fire fighting facilities  
• Hand held extinguishers  
• Water supply and hydrants  
• Fire department connections  
• Fixed fire suppression system  
• Fire detection and communication  
• Manual fire detection system (alarm buttons)  
• Automatic fire detection system  
• Loudspeakers  
• Emergency telephones  
• Radio communication systems  
• Structural measures relevant to safety  
• Parallel escape tube  
• Emergency cross-passage  
• Turning areas  
• Emergency access for rescue staff  
• Separate gallery for emergency vehicles  
• Cross-passage for rescue vehicle  
• Emergency services parking  
• Lighting  
• Emergency lighting  
• Smoke extraction ventilation  
• Smoke control ventilation  
• Signage  
• Traffic signals outside the tunnel  
• Traffic signals inside the tunnel  
• Emergency exit sign  
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• Monitoring equipment  
• CCTV  
• Emergency power supply  
• UPS and emergency generator  
• Fire brigade power tool sockets  
• Drainage of flammable liquids  
• Inclination (slope) of tunnel  
• Liquid sump  
• Response of structure and equipment to fire  
• Structural fire resistance  
• Equipment resistance to fire  

 
För varje typ av säkerhetsutrustning finns många olika val beroende på 
tunnellängd, trafikmängd eller andra dimensionerande parametrar. Det är omöjligt 
att bygga en tunnel utan att ta hänsyn till alla dessa olika kravspecifikationer.  
Kim et al. gjorde en lista över de viktigaste frågorna som berör jämförelsen 
mellan olika riktlinjer.  
 
• De flesta krav beror på tunnelns längd. Detta innebär att installation av 

nödvändig säkerhetsutrustning för vägtunnlar avgörs huvudsakligen av 
längden på tunnlarna. Men i vissa länder (Japan, Norge, Sverige och 
Storbritannien) anses trafikmängden också som en nyckelparameter. De 
franska riktlinjerna bygger i huvudsak på placering av tunneln, typ av trafik 
och trafikflöde samt tunnelns längd. I samband med de kriterier som anges 
ovan, kan risken för trafikstockningar, typ av ventilation och trafikledning 
påverka det slutliga beslutet om tillämpningen av bestämmelserna.  

 

• Definitionen av tunnelns kortaste längd, där riktlinjerna kan tillämpas, varierar 
från land till land. Kortaste tunnlarna är 90 m (USA), 100 m (Japan och 
Sverige), 150 m (Storbritannien), 300 m (Frankrike) och 500 m (Norge och 
EU). Tyskland och Korea har inte ett lägsta värde vilket betyder att alla 
vägtunnlar kan ingå. Det minsta värdet är viktigt eftersom viss 
säkerhetsutrustning kan vara oanvändbar i mycket korta tunnlar. Det finns 
också en kostnad-nytta-fråga.  

 
 

• Ytterligare studier behövs om förhållandet mellan kapacitet och avstånd till 
mobil släckutrustning. I Korea har släckutrustningen lägre kapacitet än i andra 
länder.    
 

• De lägsta värdena för ÅDT varierar. I Storbritannien och Sverige är ÅDT 100, 
ca 250 i Norge och cirka 500 i Japan. Dessutom är metoderna för beräkning av 
ÅDT olika i dessa fem länder.  

 

• Mer och mer uppmärksamhet riktats mot installationer av fasta släcksystem för 
tunnlar. Det rapporteras att sprinklersystem har installerats i Australien, 
Österrike, Japan, Korea, Norge, Sverige och USA. I Japan är användning av 
sprinklersystem vanligt. I Australien är installationen inte obligatorisk, men 
nya tunnlar utrustas med sprinklersystem.  
 

Kim et al. konkluderade att vissa brandsäkerhetsutrustningar beskrivs ofta och på 
liknande sätt medan vissa nämns sällan eller väldigt sällan.     
De påpekar att det är praktiskt omöjligt att konstruera perfekta riktlinjer som 
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garanterar absolut brandsäkerhet i vägtunnlar. Men man måste göra allt för att 
minimera riskerna vid användning av tunnlar.   
 
7.2 Norge 
 
Det finns omkring 1000 vägtunnlar i Norge med en total längd av 800 km. 
Årligen byggs ungefär 20-30 km nya tunnlar. 
 
De mest trafikerade tunnlarna finns i Oslo med en ÅDT (ÅrsDygnsTrafik är det 
under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn) omkring 80 000, i Bergen är 
ÅDT mellan 20 000 till 25 000. I allra flesta av tunnlarna är den genomsnittliga 
ÅDT i vägtunnlar omkring 4 400. Det innebär att kraven måste bli anpassade till 
den trafikmängd som är gällande.  
 
I en nyligen publicerad artikel (Johnsen, 2009) beskriver han hur olika regelverk 
fungerar i Norge när det gäller vägtunnlar. Planering och byggande av tunnlar i 
Norge sker i enlighet med reglerna i plan- och bygglagen (PBL). Allmänna vägar 
är fortfarande undantagna från bestämmelserna om bygglov där vägarna är 
detaljstyrda genom plan- och bygglagen. Där vägverket är byggherre är de 
undantagna från reglerna om ansvar och kontroll. Idag byggs flesta tunnlar på 
grundval av detaljerade föreskrifter, vilket innebär att åtgärder som omfattas av 
undantag i förordningar för planering och byggnation om administrativa rutiner 
och kontroll. 
 
Det Europiska tunneldirektivet inarbetades i Håndbok 021Vegtunneler under 
2006. Håndbok 021 gäller för alla typer av vägtunnlar. Håndboken gäller vid 
nybyggnation samt för uppgradering av befintliga tunnlar. Brandkrav anges i 
Håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler. Där rekommenderas att till 
exempel använda PP-fibrer i sprutbetong, vilket förbättrar brandsäkerheten, och 
det finns också nya krav på betongkonstruktioner där en brand kan vålla stora 
skador på tunneln. 
 
Både organisatoriska och tekniska krav för vägtunnlar, i enlighet med brand och 
explosion reglerna, bör också omfattas av regler om minimikrav för säkerhet i 
vissa vägtunnlar (tunnel-säkerhetsföreskrifter) från 15.05.2007 och Statens 
Vegvesen tekniska krav för tunnelbyggande. Tunnelsäkerhetsföreskrifter gäller 
tunnlar med en längd av 500 meter på det transeuropeiska vägnätet (TEN) och 
andra nationella motorvägar.  
 
7.3 Australien 
 
Australien har tagit fram riktlinjer för vägtunnlar som är mycket intressanta för 
denna förstudie. Dessa riktlinjer, som heter FIRE SAFETY GUIDELINES FOR 
ROAD TUNNELS har tagits fram av AFAC (AUSTRALASIAN FIRE 
AUTHORITIES COUNCIL) i samråd med ett antal organisationer i 
Asienregionen. Ett antal relevanta frågor kring brandsäkerhet och olika 
överväganden har inkluderats med syfte att ge information och riktlinjer till 
räddningstjänster i Australien som kan bli inblandade i tunnelprojekt där man 
behöver ge kommentarer eller ställa krav på tunnelprojektörer. Det intressanta 
med detta dokument är att kraven är mycket generella och utan några väsentliga 
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detaljer (funktionsbaserade).  
 
Följande är en lista över de problem kring brandsäkerhet i tunnlar som kan uppstå 
och de rekommendationer som behandlas i dokumentet: 
 
Definition av en tunnel  
Det finns en klar relation mellan tunnelns längd och risk. Som ett resultat,  
rekommenderas att en tunnel kan definieras som lång om: 
 

• Evakuerade har ingen klar siktlinje till en tunnelmynning eller en uppenbar 
utrymningsväg  

 
• Brandgaser sannolikt kommer att komma i kontakt med tunnelanvändare 

under evakueringen  
 
• Brandbekämpningen sannolikt kommer att genomföras efter det att 

situationen blivit kritisk för räddningstjänsten  
 

• Räddningstjänsten inte längre har en rimlig möjlighet att bekämpa branden 
på ett givet avstånd med den andningsapparatur som finns att tillgå   

 
Dimensionerande bränder  
Tunnelkonstruktionen och tekniska säkerhetssystem måste vara utformade för att 
motstå, kontrollera, släcka eller föra bort värme, giftiga gaser och rök från en 
given dimensionerande brand. Det är viktigt att välja ut ett antal dimensionerade 
bränder som sannolikt kan uppstå i vägtunneln.   
 
Riskanalys  
En riskbedömning (riskanalys) måste göras före utformningen av tunneln. 
Resultaten från en riskbedömning måste sedan analyseras noga, eftersom det då 
krävs att en risknivå antagits. Även om risken inte kan undanröjas helt och enbart 
lindras, rekommenderas att följande mål skall beaktas vid val av accepterad 
risknivå:  
 

• Säkerheten för bilister, passagerare och räddningstjänstens personal  
 

• Möjliggöra insats av ambulanspersonal för att hjälpa räddningstjänsten 
 

• Begränsa konsekvenser för egendom, verksamhetsavbrott och 
miljöpåverkan.  

 
Brandmodeller (Fire Models)  
För dimensioneringsändamål rekommenderas att föreslagna 
brandsäkerhetsstrategier bedöms utifrån tid tills kritiska förhållanden uppnås och i 
relation till beräknade evakueringstider som tas fram med hjälp av lämpliga 
datormodeller. Man bör vara försiktig med sådan modellering och det är alltid bra 
att till fullo förstå de begränsningar som indata ger likaväl som 
beräkningsmodellen. Dessutom bör beräkningsresultaten jämföras, värderas och 
användas tillsammans med resultat publicerade från riktiga brandtester och 
incidenter.  
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Detektionssystem  
Det är viktigt att omedelbart upptäcka om en nödsituation i en tunnel som kan 
påverka säkerheten för trafikanterna uppstår. Detektionssystemet måste kunna 
upptäcka branden tidigt och även lokalisera den. Noggrannheten beror på vilken 
typ av detektionssystem som ska installeras i tunneln.  
 
Sprinklersystem  
AFAC förespråkar starkt installation av ett lämpligt utformad, manuellt aktiverad 
deluge sprinklersystem. Ett sprinklersystem ska kontrollera en växande brand och 
möjliggöra en säker evakuering. Det måste också ge brandmännen möjlighet att 
bekämpa branden på nära håll och därmed ge möjlighet till kontroll och så 
småningom släckning av branden. Om systemet aktiveras kommer det också att 
minimera de negativa effekterna av en brand i tunneln vilket ger mer tid för 
trafikanter att evakuera, bibehålla det strukturella skyddet och minska risken av 
långvariga avbrott i verksamheten.  
 
I en artikel skriven av MacDonald och Messenger (2003) beskrivs hur vägtunnlar 
i Australien dimensioneras. De skriver att före 1992 fanns inga stora 
vägtunnelprojekt i Australien. Mellan 1992 och 2003 har sju stora 
vägtunnelprojekt genomförts och ett flertal projekt är på gång och under 
genomförande. Flesta av dessa tunnlar har liknande säkerhetsutrustning som i 
övriga delar av världen, men det unika är den praxis som har utvecklats under 
åren.  
 
Alla vägtunnelprojekt har genomförts som dubbelrörstunnlar med enkelriktad 
trafik. Tunnlarna har försetts med brandsäkerhetsutrustning så som mekanisk 
brandgasventilation, komplett CCTV övervakningssystem, tät mellan 
utrymningsvägar och lokala trafikledningscentraler. Alla tunnlar utom två har 
utrustats med längsventilation. I Sydney Harbour Tunnel och Melbourne City 
Link har tvärventilation installerats (semi-transvers supply) och i alla tunnlar har 
ett deluge sprinklersystem installerats. Systemen opereras manuellt från 
ledningscentralen med undantag i Brisbane Inner City Bypass där termiska bulber 
används. Dessutom har man installerat detektionssystem, 
trafikövervakningssystem, kommunikationssystem för räddningstjänst och 
trafikanter, vägmärken, information skyltar samt olika utrustning och åtgärder för 
stängning av tunneln m.m.  
 
De slutsatser som MacDonald och Messenger drar är att den säkerhetsutrustning 
som finns installerad och det sättet tunnlarna byggs på, utgör det bästa som finns 
idag. Användningen av deluge sprinklersystem är väl etablerat och det verkar som 
Australien är det enda land som har som tradition att installera det. Det kan 
påpekas här att även Japan har som tradition att installera det men då endast när 
det uppfyller vissa krav om tunnellängd och trafikmängd. Författarna konkluderar 
att räddningstjänsten i Australien är övertygade om att deluge sprinklersystem är 
ett bra verktyg för att bekämpa branden i ett tidigt skede. Användning av 
rökevakueringssystem är begränsat idag (två tunnlar har sådana system fram till 
2003), med förmodligen kommer man att överväga att använda det i större 
utsträckning i framtiden.  
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Johnson et al. (2008) beskriver ett intressant arbete kring utveckling av en 
arbetsstruktur för att ta fram dimensionerande bränder i vägtunnlar. Där 
framkommer det att för flesta nya vägtunnelprojekt i Australien, så fastställs 
kraven i ett dokument som heter SWTC (Scope of Work and Technical Criteria) 
och/eller i ett dokument som heter Performance Specification eller ett dokument 
som motsvarar det som står i Road Tunnel Design Guideline – Fire Safety Design, 
Part 2 – Development of a Scope of Work and Technical Criteria, Road Traffic 
Authority, New South Wales, December 2006. Detta innebär vanligtvis val av 
tunnelgeometrier och olika planlösningar, anskaffande av olika material, 
konstruktionskrav och lista av andra krav som berör säkerhetssystemen. Ett 
SWTC dokument i Australien innehåller oftast följande krav: 
 

• Deluge sprinklersystem som ger 10 mm/min vattentäthet 
 

• Tvärventilationssystem för rökgaskontroll 
 

• Tunnelbeklädnad/konstruktion som ska klara 4 h ISO och/eller 2 h HC 
brandkurva.  

 
• Utrymningsvägar med avstånd på 120 m 

 
• Högsta dimensionerande brandeffekt på 50 MW, oavsett om det finns 

sprinklersystem.  
 

• En rad olika detektionssystem, alarm, belysning, skyltar och 
kommunikationssystem 

 
• Tillgång och tillförlitlighetstal för olika brandskyddsutrustning 

 
Däremot finns många krav som inte tas upp i SWTC dokumentet. Det överlämnas 
åt konsulter att analysera och förhandla med tunnelägarna. Dessa innefattar: 
 

• Den specifika mixen av trafik som ska ingå i ”hazard” analysen 
 

• Trafikflödeskriterier, inkluderat risken för köbildning 
 

• Det specifika arrangemanget av CCTV/trafikledningscentraler och manual 
operation av deluge sprinklersystemet och rökggaskontrollsystemet 

 
• Brandutvecklingshastighet och högsta brandeffekt för dimensionering av 

ventilationssystemet 
 

• Omfattningen av tillåtna skador på konstruktionen 
 

• Andelen handikappade av den totala trafikantmängden 
 

• Reaktionstider och gånghastigheter som används i utrymningsanalysen 
 

• Säkerhetsfaktorer som ska användas 
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• Hur man adresserar känslighetsanalyser, redundans och osäkerheter i 

systemen. 
 
En annan intressant artikel är skriven av Bryant (2002) som beskriver 
räddningstjänstens in New South Wales (NSW) Australien syn på brandsäkerhet i 
vägtunnlar. Tunnlar i NSW är utformade efter en genomförd riskbedömning. Den 
görs gemensamt av en arbetsgrupp som inkluderar följande aktörer:   
  
Projektledare 
Tunnelägare 
Tunneloperatör 
Räddningstjänsten i NSW 
Polisen i NSW 
Ambulansförare i NSW  
Servicepersonal 
Brandkonsulter 
Ventilationsexperter 
 
Den gemensamma riskbedömningen ger goda skäl för att föreslagna 
riskreducerande åtgärder kommer att fungera. Det är något som brandförsvaret har 
tillämpat både i deras operativa och förebyggande verksamhet under en lång tid. 
 
7.4 EU-direktiv 
 
Nedan följer en sammanställning av de viktigaste kraven i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för säkerhet i 
tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet [Europeiska unionens officiella 
tidning L 167 av den 30.4.2004]. På hemsidan 
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/road_transport/l24146_sv.htm 
finns en sammanställning av de viktigaste kraven. Nedan följer delar av den 
beskrivning som finns på hemsidan Europa – sammanfattning av EU 
lagstiftningen. Som tidigare påpekats så gäller inte EU-direktivet i sig i Sverige 
utan det är den svenska implementeringen som gäller för alla svenska 
medborgare. Denna implementering kan du läsa mer om i kapitel 4.3.1. 
 
I direktivet fastställs en rad harmoniserade miniminormer för säkerhet som berör 
organisationsaspekter, men också strukturella och tekniska frågor samt 
driftsaspekter. Direktivet syftar till att alla tunnlar på mer än 500 meter som är i 
drift, håller på att byggas eller planeras och som ingår i det transeuropeiska 
vägnätet ska omfattas av de nya harmoniserade säkerhetskraven. Kortare tunnlar 
behöver i allmänhet inga mekaniska ventilationssystem, eftersom het rök från 
bränder kan dra ut naturligt. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=sv&type_doc=Directive&an_doc=2004&nu_doc=54�
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/road_transport/l24146_sv.htm�


50 

 

Tillsynsmyndigheten  

Varje medlemsstat ska utse en eller flera tillsynsmyndigheter som ska ha ansvar 
för säkerhetsfrågor i allmänhet, och som ska vidta de åtgärder som behövs för att 
se till att detta direktiv efterlevs. 
 
Tillsynsmyndigheterna kan vara nationella, regionala eller lokala. För 
gränsöverskridande tunnlar ska båda medlemsstater utse en tillsynsmyndighet, 
eller tillsammans utse en gemensam tillsynsmyndighet. 
 
Förvaltningsmyndigheternas godkännande krävs varje gång en ny tunnel ska tas i 
drift eller en befintlig tunnel ska byggas om. Förvaltningsmyndigheterna ska ha 
rätt att upphäva eller begränsa driften av en tunnel om säkerhetsvillkoren inte 
uppfylls. 
 
Tillsynsmyndigheten ska se till att följande uppgifter utförs: 
 

• Tunnlarna ska regelbundet provas och inspekteras och 
säkerhetsföreskrifter för detta ska utarbetas.  

• Organisatoriska och operativa driftsplaner ska upprättas (inklusive planer 
för räddningsinsatser) för utbildning och utrustning av räddningsstyrkorna.  

• Förfaranden för omedelbar stängning av en tunnel i en nödsituation ska 
fastställas.  

• Erforderliga riskbegränsande åtgärder ska genomföras.  

Tunnelförvaltningen.  

Oavsett om en tunnel inom en medlemsstats territorium är på projekteringsstadiet, 
under byggnad eller i drift, ska tillsynsmyndigheten för varje tunnel utse ett 
offentligt eller privat organ till driftsledning som ska ansvara för driften av 
tunneln under det berörda stadiet. Driftsledningen ska utarbeta en haverirapport 
varje gång det inträffar ett allvarligt tillbud eller en olycka i en tunnel. 

Säkerhetsansvarig  

För varje tunnel ska tillsynsmyndigheten utse en säkerhetsansvarig som 
dessförinnan måste ha godkänts av tillsynsmyndigheten, och som ska samordna 
alla förebyggande åtgärder och säkerhetsåtgärder för att garantera trafikanternas 
och driftspersonalens säkerhet. 
 
Den säkerhetsansvarige ska ha följande uppgifter: 
 

• Säkerställa samordningen för räddningsstyrkorna och delta i utarbetandet 
av driftsplaner.  

• Delta i planeringen, genomförandet och utvärderingen av 
räddningsinsatser.  

• Delta i utarbetandet av säkerhetsplaner och infrastrukturutrustningen.  
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• Kontrollera att driftspersonal och räddningsstyrkor får utbildning och delta 
i organisering av övningar som ska hållas regelbundet.  

• Ge råd vid beställning av struktur, utrustning och drift.  
• Kontrollera att struktur och utrustning underhålls och repareras.  
• Delta i utvärderingen av alla allvarliga tillbud eller olyckor.  

Regelbundna inspektioner  

Medlemsstaterna ska säkerställa att kontroller, utvärderingar och provning utförs 
av kontrollorgan. 
 
Tillsynsmyndigheten ska kontrollera att regelbundna inspektioner genomförs av 
kontrollorganet för att säkerställa att alla tunnlar som omfattas av detta direktiv 
uppfyller kraven i bestämmelserna. Varje tunnel ska inspekteras minst vart sjätte 
år. 

Riskanalys  

På begäran av en tunnels förvaltningsmyndighet och utgående från en gemensam 
metodik som fastställs på nationell nivå ska en riskanalys genomföras av ett 
oberoende organ. Därvid ska alla faktorer beaktas som kan påverka säkerheten, 
både konstruktionsaspekter och trafikvillkor (trafikens art och typ, tunnelns längd 
och geometri samt antalet lastbilar som trafikerar tunneln per dygn). 
 

Undantag för innovativ teknik 

För att göra det möjligt att installera och använda innovativ säkerhetsutrustning 
och innovativa säkerhetsförfaranden som ger en motsvarande eller högre 
skyddsnivå än nuvarande teknik, så som föreskrivs i detta direktiv, får den 
administrativa myndigheten bevilja undantag från kraven i detta direktiv på 
grundval av en väl dokumenterad begäran från tunnelhållaren. 

Säkerhetsåtgärder 

De säkerhetsåtgärder som skall genomföras skall grundas på en systematisk 
bedömning av systemets samtliga aspekter: infrastruktur, drift, trafikanter och 
fordon. 
 
Följande parametrar skall beaktas: 
 

– Tunnellängd 
– Antal tunnelrör 
– Antal körfält 
– Tvärsnittsgeometri 
– Vertikal och horisontell linjeföring 
– Typ av konstruktion 
– Enkelriktad eller dubbelriktad trafik 
– Trafikflöde per tunnelrör (inklusive fördelning över dygnet) 
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– Risk för trafikstockningar (dagliga eller säsongsbetingade) 
– Tid innan räddningsstyrkorna når fram 
– Förekomst och procentandel av tunga lastfordon 
– Förekomst, procentandel och typ av transporter av farligt gods 
– Tillfartsvägarnas karakteristika 
– Körfältens bredd 
– Hastighetshänsyn 
– Geografisk och meteorologisk miljö 

 
Om en tunnel har en speciell utformning när det gäller ovan nämnda parametrar, 
skall en riskanalys genomföras i enlighet med artikel 13 för att fastställa om 
ytterligare säkerhetsåtgärder och/eller extra utrustning behövs för att säkerställa en 
hög säkerhetsnivå i tunneln. I riskanalysen skall hänsyn tas till möjliga olyckor 
som klart påverkar säkerheten för vägtrafikanterna i tunnlar och som kan inträffa 
under driften samt till de eventuella följdernas art och omfattning. 
 
Trafikflöde 
 
Om antalet tunga lastfordon över 3,5 t överstiger 15 % av trafikvolymen per dag 
beräknad på årsbasis, eller säsongsbetingad daglig trafik avsevärt överskrider 
trafikvolymen per dag beräknad på årsbasis, skall tilläggsrisken bedömas och tas i 
beaktande genom en ökning av trafikflödet i tunneln. 
 
Tunnelgeometri 
 
Säkerheten skall särskilt tas i beaktande vid projekteringen av tvärsnittsgeometrin 
samt av den horisontella och vertikala linjeföringen av en tunnel och dess 
tillfartsvägar, eftersom dessa parametrar har stort inflytande på sannolikheten för 
olyckor och deras svårighetsgrad.  
 
Längsgående lutningar på mer än 5 % får tillåtas i nya tunnlar endast om ingen 
annan lösning är geografiskt möjlig. 
 
I tunnlar med större lutningar än 3 % skall ytterligare åtgärder och/eller förstärkta 
åtgärder vidtas för att öka säkerheten på grundval av en riskanalys. 
 
Utrymningsvägar och nödutgångar 
 
Om tunneln är försedd med nödutgångar skall avståndet mellan två nödutgångar 
inte överskrida 500 m. 
 
Lämpliga anordningar, t.ex. dörrar, skall förhindra att hetta och rök sprids till 
utrymningsvägarna bakom nödutgångarna så att tunneltrafikanterna på ett säkert 
sätt kan ta sig ut ur tunneln och räddningsstyrkorna kan få tillträde till den. 
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Tillträde för räddningspersonalen 
 
För tunnlar med dubbla rör som befinner sig på samma eller på nästan samma 
nivå, skall tvärförbindelser, som räddningsstyrkorna kan använda, etableras med 
högst 1 500 meters intervall. 
 
Brandmotstånd 
 
Om följderna av att hela eller delar av en tunnel rasar kan bli katastrofala, t.ex. att 
tunneln vattenfylls eller att näraliggande byggnadsverk rasar, skall den bärande 
tunnelkonstruktionen ha en tillräckligt hög grad av brandmotstånd. 
 
Ventilation 
 
Ett mekaniskt ventilationssystem skall installeras i alla tunnlar som är längre än 
1000 m med ett trafikflöde som överstiger 2 000 fordon per körfält. 
 
I tunnlar med dubbelriktad trafik och/eller stockningar i enkelriktad trafik skall 
längsgående ventilation endast användas om en riskanalys enligt artikel 13 visar 
att detta är godtagbart och/eller särskilda åtgärder vidtas, t.ex. lämplig 
trafikledning, kortare avstånd mellan nödutgångarna och rökutsug på vissa 
avstånd. 
 
Tvärventilation eller halv tvärventilation skall användas i tunnlar som kräver ett 
mekaniskt ventilationssystem och där längsgående ventilation enligt punkt 2.9.3 
inte får användas. Dessa system skall kunna evakuera rök i händelse av brand.  
 
Ledningscentral 
 
Alla tunnlar som är längre än 3 000 m och där trafikflödet överstiger 2 000 fordon 
per körfält skall vara försedda med en ledningscentral. 
 
Metod för övervakning 
 
System för TV-övervakning och ett system för automatisk detektering av 
trafiktillbud (t.ex. stillastående fordon) och/eller bränder skall installeras i alla 
tunnlar med ledningscentral.
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8 Diskussion och slutsatser 
 
Förstudien visar att säkerhet vid användning av tunnlar bör hanteras i ett 
helhetsperspektiv där förutom byggnadsverket även fordon, trafikanter och 
trafikanternas beteende, trafikstyrning, drift och underhåll samt organisation tas 
in. En förutsättning för förstudien är att se till helheten och att ställa trafikanterna, 
brukarna, i fokus. Hur upplever de säkerheten och hur beter de sig i tunnlar? Hur 
beter de sig när olyckan är framme, och vid brand? Detta måste vara 
utgångspunkten när man diskuterar funktionsbaserad design. Teknikkunnande, 
beteendevetenskap och gestaltning måste samverka på ett fruktbart sätt. 
 
Med ökad observans på incidenter och mindre olyckor kan kritiska punkter i 
tunnlar förbättras och antalet olyckor minskas. Till exempel bör området kring en 
tunnelmynning speciellt studeras. Det är en komplex miljö med många 
vägmärken, övergång mellan olika vägskyddsanordningar, avstängningsanord-
ningar, överledningsplatser och anordningar för drift och underhåll. Det bekräftas 
i incident- och olycksstatistiken att området kring tunnelmynningar är kritiskt.  
 
Analys av förutsättningar för personer med funktionsnedsättning för att uppnå 
godtagbara möjligheter till självräddning eller assistans vid en olycka (och även 
om den innefattar en brand) och ett införande av de eventuella kompletterande 
kraven, kommer att öka användarnas förtroende för tunnlar. Åtgärderna kommer 
även att underlätta för ”normaltrafikanten”.  
 
Kriterier för val av tunnelsektion med hänsyn till trafik och utrymning är idag inte 
tillräckligt tydliga vilket kan leda till kapacitetsbrister och/eller för låg säkerhet 
vid olyckor eller alltför dyra lösningar. Valet av tunnelsektion beror utöver 
trafiksituation, tunnellängd osv. även på vilken övervakningsnivå som väljs. Med 
ökad övervakning kan sektionen troligtvis minskas med oförändrad säkerhet för 
trafikanten vilket bör leda till mer kostnadseffektiva tunnlar. Alternativt kan en 
utökad sektion leda till vinster i ett säkerhetsperspektiv som kan motivera en 
högre kostnad. 
 
I moderna tunnlar är säkerhetssystemen och dess tillförlitlighet nödvändiga för 
skapa en säker tunnel. Acceptansnivåer för funktionssäkerheten är inte generellt 
fastställda och tillförlitliga system för rationell funktionsövervakning saknas. Mer 
användarvänliga rutiner för driftsledningens omhändertagande av larm behöver 
också utvecklas. Detta är synpunkter som behöver beaktas såväl vid mer frekventa 
trafikincidenter som vid dem som leder fram till en brand. 
 
När det gäller regelverken varierar strukturen, från mycket detaljerade föreskrifter 
till mer funktionsbaserade I många avseenden är detaljkraven ersatta med mer 
vaga funktionskrav medan man i andra fall tydligt specificerar kraven på en 
detaljerad nivå. Dessa detaljregler har troligen vuxit fram som ett resultat av 
diskussioner kring vilka enklare säkerhetssystem som ska finnas. Det gäller till 
exempel belysning, utrymningsvägar, övervaknings- och kommunikationssystem. 
Däremot finns det en del olösta frågeställningar kring val av några andra tekniska 
lösningar såsom sprinkler eller olika ventilationslösningar, som man försöker lösa 
med hjälp av hänvisningar till vad riskanalyserna visar. Problemet är bara att det 
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ofta saknas en direkt koppling mellan vad riskanalysen ger och vad som blir det 
slutliga valet av lösning. Ett av skälen till detta är troligen bristen på godtagbara 
acceptanskriterier för säkerhetsriskanalyser. Att definiera sådana kriterier bör 
involvera en stor del av inblandade parter för att få förståelse för varandras behov 
och hitta den bästa lösningen för en säkerhetsnivå som alla kan acceptera. 
 
Det land som har kommit längst när det gäller funktionskrav är Australien, men 
även där finns detaljerade föreskrifter som bestämmer vilken basutrustning som 
ska finnas. Den modell som används i Australien med så kallade SWCT-
dokument (avsnitt 7.3) kanske är av intresse för Sverige. I det huvudprojekt som 
planeras bör man undersöka den möjligheten vidare. Erfarenheter från svenska 
och nordiska tunnelprojekt bör tas tillvara. Exempel på ”funktionsentreprenad” är 
bland annat Löttingetunneln och OPS-projekt1 i Norge och Finland.  
 
Förstudien pekar även på behovet av en tydligare koppling mellan de krav som 
ställs på den färdiga tunneln och de metoder som kan verifiera de lösningar som 
anges. Vilka verifieringsmetoder som är lämpliga för olika tillämpningar bör tas 
fram i huvudprojektet, samt att ge förslag till hur regelverket bör vara strukturerat. 
Föreskrifterna i regelverket bör vara funktionsbaserade där kravnivån är 
verifierbar.  
 
Det saknas tydliga samband mellan exempelvis beräknad brandbelastning och den 
målnivå som man vill uppnå med installationen av olika säkerhetssystem. Om en 
projektör till exempel väljer att utöver angiven lägsta kravnivå installera ett 
sprinklersystem så bör det vara rimligt att behovet av annan utrustning minskar. 
Idag kännetecknas dimensioneringen av skydd mot brand fokuserar alltför mycket 
på konsekvensen av branden och detta kan ge en lösning som inte beaktar 
frekvensreducerande åtgärder i tillräcklig omfattning. Projektspecifika val bör 
vara möjliga att göra inom ramen för en riskanalysbaserad 
dimensioneringsmetodik, såväl för skydd mot brand som för säkerhet vid 
användning. På sikt kan även exempel på så kallade tekniska byten utredas en 
gång för alla för att minska behovet av onödigt upprepad verifiering. Behovet av 
verifiering kan dock inte undanlåtas att analyseras.  
 
De dimensioneringsmetoder som kan vara aktuella kan beskrivas på olika nivåer 
beroende på hur osäkerheterna vid dimensioneringen hanteras. Ett alternativ bland 
dessa metoder kan bygga på en form av scenarioanalys där olika former av 
dimensionerande bränder och dimensionerande scenarier ingår. 
 
En mer riskanalysbaserad dimensionering ställer högre krav på dem som ska ta 
emot resultaten och fatta beslut utifrån dem. Resultat av analyserna samt 
grunderna för dessa bör därför noga specificeras så att ett transparent 
projekteringsunderlag finns. 
 
Eftersom målet med förstudien var att sammanställa den kunskap om säkerhet 
som finns och knyta den till en helhet som kan fungera för svenska förhållanden 
är nyckelbegreppet samverkan. Denna struktur ska även kunna komma till 
användning för andra typ av trafikverk, så som järnväg och tunnelbana. 

                                                      
1 OPS betyder Offentlig-privat samverkan 
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Förstudien visar att en starkare koppling mellan riskanalysmetoder och förnuftig 
kravspecifikation på detaljnivå är önskvärt för framtida regelverk eller 
dimensioneringsunderlag. Underlag för analytisk dimensionering bör tas fram och 
en utveckling av området kring acceptabel risk bör ske. Samverkan mellan olika 
forskningsområden för utveckling av en ny metodik för funktionsbaserad design 
av vägtunnlar känns viktig i den fortsatta studien.  
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9 Mål och syfte med huvudprojekt 
 
Vägverkets uppdrag är att effektuera de trafikpolitiska målen. När Vägverket 
effektuerar målen, t ex tar fram kravspecifikationer på säkerhet vid användning 
och säkerhet vid brand, måste detta göras enligt de regelverk som finns. Det 
innebär att överordnat mål med det föreslagna huvudprojektet är att med 
trafikanten i fokus tydligt kommunicera en integrerad helhetssyn till 
tunnelansvariga hos beställare. 
 
Eftersom säkerhetsfrågorna kommer in på olika regelverk som kan tolkas olika 
och av olika parter så finns behov av en ökad tydlighet i planerings- och 
projekteringsprocessen av tunnlar. Projektet syftar också till att denna tydlighet 
ska vara förankrad hos inblandade parter och att det finns en samsyn om hur 
säkerhetsnivåer ska definieras och organisatoriska och tekniska lösningar kan 
uppnås. 
 
Huvudprojektet, som är tänkt att genomföras som ett resultat av förstudien har 
därför som målsättning att ta fram målstandarder avseende säkerhet vid 
användning i vägtunnlar och säkerhet vid brand som ska fungera som underlag för 
projektering av nya och möjligen även för befintliga tunnlar. Huvudprojektet bör 
genomföras som två separata delprojekt. 
 
Samverkan mellan delprojekten är väsentlig eftersom det finns tydliga kopplingar 
mellan dem vilka är nödvändiga att beakta för att nå den önskade integrerade 
helhetssynen för säkerhet. 
 
För att kunna göra en lämplig prioritering mellan åtgärder i en tunnel bör 
olycksstatistik granskas. Detta görs som registerkörningar i de olycksdatabaser 
som finns tillgängliga såsom STRADA och OLY. Dessa omfattar svensk statistik 
men projektet bör åtminstone beakta nordisk statistik för att bredda basen. 
 
9.1 Mål för delprojekt 1 – säkerhet vid användning 
 
Målet är att ta fram en målstandard avseende säkerhet vid användning som 
Vägverket i sitt uppdrag kan tillämpa för att ge utryck för de samlade krav och 
behov som bedömts utifrån trafikantens och samhällets perspektiv. Målstandarden 
ska utgå från tunneln i ett helhetsperspektiv där förutom byggnadsverket även 
fordon, trafikanter och trafikanters beteenden, trafikstyrning, drift och underhåll 
samt organisation beaktas. Kunskap och erfarenheter från andra länder ska beaktas 
i utvecklingen av målstandarden. 
 
Projektet ska kunna leverera ett förslag till metodik för att arbeta med säkerheten 
som är lätt att använda i den operativa planeringen och byggandet av nya tunnlar 
samt i förbättringsarbeten vid befintliga tunnlar. 
 
Projektet ska även tydliggöra motiv och bakgrund till de konkreta anvisningar 
som ges.  
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9.2 Mål för delprojekt 2 – säkerhet vid brand 
 
Målet är att ta fram en målstandard avseende säkerhet vid brand som Vägverket i 
sitt uppdrag kan tillämpa för att ge utryck för de samlade krav och behov som 
bedömts utifrån trafikantens och samhällets perspektiv. Målstandarden ska 
omfatta byggnadsverkets totala säkerhet vid brand vilket omfattar både 
byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd. Kunskap och erfarenheter från 
andra länder ska beaktas i utvecklingen av målstandarden. 
 
Projektet ska kunna leverera ett förslag till metodik för att arbeta med säkerhet vid 
brand som är lätt att använda i den operativa planeringen och byggandet av nya 
tunnlar samt i förbättringsarbeten vid befintliga tunnlar. Projektet ska utgå från ett 
riskperspektiv för att utveckla metoderna som används för att verifiera säkerhet 
vid brand. Det betyder att såväl sannolikheter för olika scenarier som deras 
konsekvenser ska ingå i utvärderingsunderlaget beskrivet i målstandarden. 
 
Projektet ska även tydliggöra motiv och bakgrund till de konkreta anvisningar 
som ges. 
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