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Abstract 
 

Tactics and Methodology for fires in Underground 
constructions (TMU) – Summary report  
 

The report compiles the results from the TMU-project. The focus is on fire-fighting 
performance, capability and organization in underground constructions. The emphasis 
was on large-scale testing with authentic fire conditions and fire-fighting equipment, 
development of tools for prediction of hazardous conditions and capabilities of  fire-
fighting during different conditions, organizational management and tactics, education 
and development  of recommendations.  The project was divided into different work 
packages and these are presented in this final summary report. The test fires performed in 
the project created severe conditions for fire-fighters who moved in smoke for over 180 
m before fighting fully developed fires in a range of 18 to 33 MW. The fires consisted of 
wood pallets placed in a semi-open steel container, simulating a train wagon fire. The 
walking speed and connection time for hoses and connections were registered and 
documented by infra-red cameras. The most important results from these tests is that the 
time taken to approach the fire depends on parameters as type of equipment, preparation, 
possibilities for use of infra-red (IR) cameras and the capacity of the extinguishing media. 
The heat radiation from the fire was found to be important to overcome in order to get 
close enough to fight the fire. Recommendations and tactics for fighting fires in 
underground constructions are given.  
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recommendations 
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Förord 
Rapporten sammanfattar resultaten från ett forskningsprojekt finansierad av MSB 
(Myndigheten for Samhällsskydd och Beredskap).  Projektet heter Taktik och metodik 
vid brand i undermarksanläggningar (TMU) och genomfördes under perioden 2012 – 
2014. Kontaktperson från MSB under projektet genomförande var Sören Lundström och 
Rickard Hansen. Författarna vill rikta ett stort tack till Sören och Rickard för deras stöd 
och engagemang och goda råd. Vi vill även tacka Thomas Askemur, Björka Mineral AB 
som har stöttat projektet genom att möjligöra användning av delar av gruvan Tistbrottet i 
Sala (Tistgruvan) för de fullskaliga försöken. Ett stort tack även till Dick Forsberg, 
Räddningstjänsten Sala-Heby för all hjälp med logistik kring genomförande av försöken i 
Tistgruvan och till brandingenjör Per Rohlén för alla värdefulla bilder under projektets 
gång. Dessa personer har haft stor betydelse för att projektet blev så lyckat som det 
verkligen blev. Vi vill även tacka all räddningstjänstpersonal från Sala, Borås (SÄRF) 
och Stockholm (SSBF) som outtröttligt genomförde alla delmoment och bidrog med 
idéer, kunskap och tid.  

Vi vill tacka deltagarna i den referensgrupp som har knutits till projektet:  

Arne Brodin  Faveoprojektledning AB 

Ulf Lundström  Trafikverket 

Marie Skogsberg Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)  

Johan Sydqvist  Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 

Rolf Åkerstedt  SL 

Johan Lundin  WSP 

Stefan Svensson Lunds tekniska högskola (tidigare MSB) 

Per Rohlén  Brandingenjör 

Kjell Hasselrot  BBM Fireconsulting 

Olof Paulin Hansson Länsstyrelsen Stockholm 

Lars-Erik Jonason Arbetsmiljöverket 

Emma Nordwall Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Sören Lundström Kontaktperson för MSB 

 

Slutligen vill vi tacka MSB för deras stöd och finansiering till projektet.   
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Sammanfattning   
Projektet har tydligt påvisat svårigheten med räddningsinsatser i 
undermarksanläggningar, men det redovisar också samtidigt olika lösningar till flera av 
problemen. Det regelverk som har styrt utvecklingen är i hög grad är AFS 2007:07 vilken 
kräver att rökdykarna skall ha tillgång till säker vattenförsörjning. Ett av huvudproblemen 
med insatser i undermarksanläggningar är de långa avstånden och svårigheten att nå 
nödställda och brandplats inom godtagbar tid. Enligt AFS:en definieras rökdykning som 
inträngning i tät brandrök i syfte att rädda liv eller släcka branden. Arbetsmiljöverket, 
som har deltagit i projektets referensgrupp, har aktivt medverkat i diskussioner gällande 
hur regelverket kan utformas för att tillåta förflyttning och rekognosering i vissa 
tunnelmiljöer, utan tillgång till säkert vatten.  Diskussioner har också förts hur utökade 
riskbedömningar, liknande det system som återfinns i AFS 2010:16 Dykeriarbete, kan 
ligga till grund för val av säkerhetshöjande åtgärder för att bättre möta de aktuella 
riskerna.  

Projektet har också visat att räddningstjänsten ytterligare behöver utvecklas mot 
fördjupad insatsplanering, i samverkan med anläggningsägaren, för att på bästa sätt uppnå 
ökad säkerhet för både den egna personalen och för tredje man. Planering, förberedelse 
och övning är en förutsättning för en effektiv räddningsinsats i dessa komplexa objekt. 

Eftersom insatser i undermarksanläggningar oftast innebär långa inträngningsvägar blir 
luftförbrukningen snabbt en kritisk faktor för resultatet av räddningsinsatsen. Det finns 
olika traditioner kring tekniker när det gäller försörjning av andningsluft vid rökdykning. 
I Europa är det vanligt att man använder sig av s.k. re-breathers (syrgas) som ger en extra 
lång aktionstid, medan räddningstjänsten i Sverige använder komprimerad luft. Med re-
cirkulerande syrgasapparater kan det röra sig om upp till fyra timmars aktionstid, medan 
den traditionella utrustningen med komprimerad luft har kortare aktionstid, ca 20-40 
minuter beroende på luftpaketets storlek. En av de största enskilda riskerna i en 
undermarksanläggning är därför att få slut på luft och därför kan långa system med 
slangdragning i vissa lägen begränsa möjligheterna att avancera in i tunneln. Slangen 
utgör dock en möjlighet till vägledning ut ur anläggningen och ger i den aspekten en ökad 
säkerhet. De inom projektet genomförda försöken visar dock att en lyslina för att effektivt 
hitta vägen tillbaka ut till det fria är ett gott alternativ i rökfylld miljö.  

Genom att använda syrgas så kan man förlänga rökdykarnas aktionstid, dock innebär 
användning av syrgasutrustning att möjligheterna till räddningsluft begränsas. Luftstopp 
kan bero på flera orsaker, exempelvis fel på utrustningen, att beräknad luftförbrukning för 
reträtten missbedöms eller att rökdykarna kommer vilse. Varje vald metod kräver dock en 
separat riskbedömning och säker vattenförsörjning kan många gånger vara nödvändig.  

I detta sammanhang bör nämnas att risken för övertändning är betydlig lägre i en 
undermarksanläggning med obrännbara ytskikt jämfört med en lägenhet eller annan typ 
av byggnad där brandgaserna lätt kan antända brännbart material i rökdykarnas reträttväg. 
Övertändning eller övertändningsliknande fenomen kan dock ske lokalt i eller vid 
exempelvis fordon inne i en tunnel. Om själva släckmomentet skall genomföras krävs 
naturligtvis tillgång till erforderlig vattenförsörjning. 

Projektet har även visat att en ytterligare faktor att beakta är risken för spjälkning eller 
ras, där man inom räddningstjänsten inte alltid har tillräcklig kunskap om vad det är som 
händer vid värmepåkänning eller när vatten påförs på uppvärmda bergsväggar.  

Inom ramen för projektet har ett antal fullskaliga förflyttnings- och brandförsök 
genomförts. Förflyttningshastigheter och kopplingstider för olika traditionella 
angreppssätt vid brand under mark har provats och uppmätts i en verklig 
undermarksmiljö. De traditionella metoderna har jämförts med nya och mer oprövade 
metoder för undermarkmiljö såsom CAFS (compressed air foam system), skärsläckare 
och transportvagn. Inne i tunneln fanns en fullskalig brand i en container på 18 MW och i 
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vissa fall upp till 33 MW. Träpallar placerades i en stålcontainer med fönsteröppningar 
för att simulera en brand i en tågvagn. Branden var placerad 180 m från mynningen till 
tunneln. Instrumentering för att mäta brandeffekt, gastemperaturer och strålning användes 
nära branden. Genom dessa mätningar har effekten av använda släckmetoder kunnat 
mätas. 

Försöken visade att slangutläggningen fram till branden var det enskilt svåraste 
arbetsmomentet, men viss inlärningseffekt uppnåddes i takt med att försöken 
genomfördes. Bärselen visade sig underlätta bärmomentet och samtidigt ge fria händer till 
andra uppgifter.  

Försöken visade också att kommunikationen stördes av ljud från den mobila fläkten som 
användes för att styra brandgaserna i en riktning och därmed möjliggöra brandtekniska 
mätningar. Värmekamera var ett nödvändigt verktyg vid räddningsinsatsen men kräver 
utbildning av den personal som skall använda utrustningen för att användning och 
tolkning av bilddata skall ske effektivt. Ytterligare visade försöken att tre 
rökdykargrupper var mycket effektivare än två rökdykargrupper vid förflyttning av stora 
mängder utrustning, baserat på jämförelse med tidigare utförda försök. Det kan finnas 
andra kompletterande metoder för snabb informationsinhämtning i många fall, såsom en 
rekognosceringstrupp som undersöker vägen fram till branden och om säkert och möjligt 
kan göra en första insats. Detta kräver dock att dagens arbetsmiljöföreskrifter förändras. 

Anläggningsägare och räddningstjänsten har klara ambitioner att ha hög brandsäkerhet i 
undermarksanläggningar men i många fall är det oklart vilken ansvarsfördelning som 
råder.  Räddningstjänsten kan vara osäker på vad som förväntas av dem, men också på 
den egna förmågan i den aktuella anläggningen.  

I komplexa system, som exempelvis tunnelbanan, är övning väsentligt för en lyckad 
räddningsinsats i händelse av brand. Anläggningsägaren förväntas själv hantera sina 
risker samt organisatoriskt och tekniskt trygga en säker utrymning, medan 
räddningstjänsten har ansvar för att i sitt geografiska område bistå med hjälp när den 
enskildes egna förmåga inte längre räcker. Vid en mindre olycka ska anläggningens 
utformning, säkerhetsutrustning och organisation kunna hantera händelsen och ett mindre 
tillbud ska inte leda till stora konsekvenser eller accelererande förlopp.   

Det är viktigt med tydlighet och en ansvarsfördelning som är i förväg bestämd. Det har 
visat sig betydelsefullt att arbeta med dimensionerande skadehändelser, för att underlätta 
förberedelse och övning.  En viktig fråga för räddningstjänsten är att upprätthålla 
medarbetarnas kompetens att hantera de sällanhändelser som kan få stora konsekvenser 
när de ändå inträffar.  Övning är en nödvändighet men det kan vara svårt att få tillgång att 
öva i undermarksanläggningar eftersom de ibland är svåra att stänga av från trafik eller 
annan verksamhet. Detta kan lösas genom att utnyttja de tillfällen då 
undermarksanläggningen ändå behöver stängas av, till exempel vid underhåll. Ett annat 
alternativ är att göra orienteringsövning med hjälp av 3D-ritningar och simulera inträffade 
händelser.  
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Förutom ovan nämnda erfarenheter kan följande lärdomar dras från projektet gällande att 
genomföra brandsläckningsmoment i en undermarksanläggning: 

• Förberedelse är en förutsättning. 
• Den fysiska ansträngningen kan vara hög vilket återspeglas i 

luftförbrukningen. 
• Luftförbrukningen varierar kraftigt mellan individer. 
• Totala insatstiden bestäms till stor del av de olika arbetsmoment som 

genomförs (t.ex. koppla ihop slang) och inte enbart av 
förflyttningshastigheten. 

• Ledning av rökdykarna krävs också inne i tunneln.   
• Värmekameror (IR-kameror) behöver bli bättre anpassade till denna typ av 

miljö. 
• Brandsläckningsmomentet visar att alternativa metoder kräver rökdykare som 

är utbildade och övade att använda de metoderna. 
• Rasrisken måste beaktas.    
• Användandet av mobila fläktar är ett bra instrument för att styra röken och 

förbättra sikten men det kan uppstå problem med kommunikation på grund av 
höga ljudnivåer.  
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1 Inledning 
En räddningsinsats i en undermarksanläggning är en mycket komplicerad process. Den 
kräver optimering av resurser, personal och organisation. Utan en välutbildad och 
kompetent insatspersonal med tillräckliga resurser är det svårt att genomföra en lyckad 
insats. Den svåraste och kanske viktigaste delen är att ledningsorganisationen genom rätt 
taktiskt tänkande, förståelse för olyckans karaktär, förståelse för personalens och den 
tekniska utrustningens kapacitet och möjligheter, kan utföra sin uppgift på bästa möjliga 
sätt. Det kräver utbildning och träning av alla inblandade. Detta gäller först och främst 
räddningsledning, personer i beslutsfattande ställning och insatspersonalen men även de 
anställda som arbetar i trafikledningscentraler eller som olyckplatsansvariga hos 
anläggningsägaren. Idag finns inte denna typ av helhetskoncept och utbildning, men 
behovet är stort.  

1.1 Samhällsutvecklingen 
Den globala utvecklingen av stadsmiljöer, miljöhänsyn, och nya hot som till exempel 
förändrade energibärare i fordon eller antagonistiska handlingar kräver nytänkande vid 
uppförande av nya byggnadsverk under mark. Samtidigt är undermarksanläggningarna en 
del av en mycket känslig infrastruktur som sällan tål långa avbrott. För att korta avstånd 
och för att frigöra mark till annan bebyggelse byggs idag fler och fler tunnlar och andra 
undermarksanläggningar. Detta ställer i sin tur höga krav på räddningstjänstens kunskap 
om och möjligheter till räddningsinsatser under mark. Detta leder till en osäkerhet 
eftersom kunskaperna om räddningstjänstens begränsningar eller möjligheter i den 
specifika anläggningen kan vara begränsade, speciellt i projekteringsskedet. En 
räddningsinsats som inte genomförs på tillfredställande sätt kan påverka utgången av 
olyckan, både i form av avbrottstider, kostnader och antal skadade.  

Eftersom nya komplexa undermarksanläggningar ständigt byggs, så måste även samhället 
vara berett på att olyckor kan inträffa. Samhället måste då också ha en beredskap för hur 
dessa olyckor ska hanteras. De bränder som har inträffat i tunnlar, tunnelbanor eller 
bilgarage under mark visar hur svårt det kan vara att bekämpa den typen av bränder.  
Antagonistiska hot innebär också nya utmaningar även för räddningstjänsten.  

En av de svåraste uppgifterna när en räddningstjänst anländer till en olycksplats är att 
snabbt få fram korrekt och relevant information om var branden finns, vad det är som 
brinner, vilka riskerna är, hur många människor som finns kvar, hur länge konstruktionen 
håller och om det finns farliga ämnen som brinner eller hotas av branden. 
Räddningsledaren har ett mycket stort ansvar och måste ta snabba beslut som kan ha 
avgörande betydelse för det fortsatta arbetet. I Figur 1 visas hur 
räddningstjänstspersonalen förbereder sig innan de går in i en undermarksanläggning. 

I dag finns det behov av att utveckla metoder, utbildning och träningsmöjligheter som är 
specialanpassade specifikt för undermarksanläggningar. Problematiken gäller även 
komplexa och multifunktionella byggnader, där det exempelvis finns kulvertar, stationer 
eller affärer. Sjukhus eller liknande byggnader där stora delar av verksamheten kan 
befinna sig i system som liknar tunnlar eller andra typer av undermarksanläggningar 
utgör ytterligare exempel.  

1.2 Exempel på insatser i undermarksanläggningar 
Som exempel på hur svåra insatser i komplexa undermarksanläggningar kan vara och 
som belyser problematiken mycket väl är branden i ett tunnelbanetåg på Rinkeby 
tunnelbanestation i Stockholm den 16 maj 2005 [1]. Insatsen var mycket besvärlig och 
räddningstjänsten frångick de gällande arbetsmiljöreglerna. Statens Haverikommission 
(SHK) utredde olyckan och påpekade i sin rapport att Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) rekommenderas att utarbeta en taktisk insatsplanering som medför 
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möjlighet till brandsläckning och livräddning eller utrymning av fler än ett fåtal skadade 
personer från en tunnelbanestations på plattformsnivå. MSB rekommenderades också att 
ta fram riktlinjer som skulle fastställas i samverkan med Arbetsmiljöverket och Boverket 
för att säkerställa nödvändiga utrymningsmöjligheter i publika komplexa miljöer, som är 
förlagda under mark. Vidare rekommenderar SHK att tillsynsarbetet prioriteras i syfte att 
tydligt belysa hur kommunens räddningstjänst organiseras och planeras så att 
räddningstjänstinsatsen kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt 
sätt. I tillsynen bör bl.a. följas upp hur kommunen samverkar med övriga intressenter 
avseende planering, utbildning, insatsövningar, taktisk utformning av insatser och 
alarmering för att kunna hantera omfattande och komplexa insatssituationer.  

 
Figur 1   En insats i en undermarksanläggning kräver stora resurser. Foto Anders Lönnermark 

1.3 Teknikutvecklingen 
Räddningstjänsten i Sverige ligger långt framme när det gäller att bekämpa bränder i 
vanliga byggnader. Svenska räddningstjänster, bland andra Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (SÄRF), har utvecklat och förbättrat den traditionella 
insatstekniken genom att kombinera användning av värmekameror, släckning genom 
förhöjt vattentryck (t.ex. skärsläckare), övertrycksventilation och konventionell 
släckningsteknik med strålrör. Genom tolkning av information från värmekameran kan 
man snabbt få en överblick var branden är och därefter välja lämplig taktik och metod för 
att bekämpa branden. Problemet med undermarksanläggningar är att man oftast inte har 
samma möjlighet att skaffa sig en överblick över olycksplatsen. Räddningsledningen 
måste då försöka skaffa sig en överblick över olyckan på alternativa vägar. Stor-
Stockholms Brandförsvar (SSBF) har en lång och gedigen erfarenhet av frågeställningar 
kring insatser i undermarksanläggningar. SSBF:s deltagande har gett projektet en unik 
möjlighet att ta fram effektivare metoder baserad på de svåra och komplexa 
insatssituationer räddningstjänsten utsätts för, baserat på de tidigare erfarenheterna.  

1.4 Regelverket 
En räddningsinsats i en undermarksanläggning är också en viktig arbetsmiljöfråga för 
räddningstjänstpersonalen. I komplexa anläggningar under mark kan dagens regelverk 
vara svåra att till fullo följa om en räddningsinsats ska vara möjlig att genomföra.  De 
regelverk som styr är AFS 2001:01- Systematiskt arbetsmiljöarbete [1], AFS 2009:02 – 
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Arbetsplatsens utformning [2] och främst AFS 2007:07 – Rök och kemdykning [3] som 
beskriver hur en rökdykarinsats ska genomföras. I detta regelverk står att en 
rökdykarinsats inte får påbörjas innan en riskbedömning har gjorts av arbetsledaren och 
att alternativa metoder skall övervägas om riskerna med rökdykningen bedöms vara för 
stora. För att få genomföra en rökdykarinsats krävs minst en arbetsledare, en 
rökdykarledare, två rökdykare och en pumpskötare. Vid rökdykning kan också 
skyddsgrupp krävas beroende på hur långt in i byggnaden eller anläggningen 
räddningsinsatsen görs.  

De potentiella riskerna med rökdykning är stora. Därför har lagstiftaren satt tydliga ramar 
kring både genomförandet, utrustningen och de fysiska kraven på rökdykarna. 
Rökdykning som metod är ett effektivt sätt att både genomföra en livräddande insats mot 
t.ex. en brinnande lägenhet för att undsätta nödställda personer och för att släcka en 
rumsbrand. Rökdykning i byggnader ovan mark är något som räddningstjänstpersonalen 
utbildas i vid räddningsskolorna, fortbildas i vid det egna brandförsvaret och får 
erfarenhet av vid verkliga händelser. Rökdykning som metod mot brand i byggnad är 
trots de potentiella riskerna ett förhållandevis säkert arbetsmoment, sett till antalet 
skadade och döda under åren. I byggnader används ofta begreppet "förstärkt baspunkt" 
vilket innebär att ett extra rökdykarpar finns insatsberedda i närheten av det första 
rökdykarparet. I undermarksanläggningar med långa inträngningsvägar kan den typen av 
uppställning vara alltför resurskrävande. I högriskmiljö till exempel under mark har flera 
räddningstjänster istället skyddsgrupperna fördelade med 75 m mellanrum, vilket vid 
försök istället visat sig ligga på absoluta gränsen ur ett säkerhetsperspektiv [4]. En 
kunskap om vilka gränser som finns när det gäller hur fort en insats kan genomföras är 
därför väldigt viktig.  

1.5 Syfte och mål 
Avsikten med projektet var att tillmötesgå Statens Haverikommissons (SHK) påpekade 
behov att ta fram riktlinjer inte bara när det gäller tunnelbana, utan för flertal typer av 
undermarksanläggningar. Det framkommer i rekommendationer som SHK har gett till 
MSB [5]. Dessa påtalar behovet av bättre riktlinjer och utbildning vilket är en klar 
markering. Målet med TMU-projektet var att utveckla taktik och metodik för att 
underlätta räddningsinsatser i undermarksanläggningar av den typen som visas i Figur 2. 
Det gäller först och främst spårtunnlar, vägtunnlar, tunnelbana och bilgarage under mark.  

Syftet var att tydligt belysa hur kommunens räddningstjänst kan planera och 
dimensionera så att räddningsinsatsen kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras 
på ett effektivt sätt.  Projektet behandlar taktik och metoder gällande både räddningstjänst 
i storstadsregioner och i mindre kommuner med deltidskår. Såväl centrala myndigheter, 
räddningstjänster, anläggningsägare och lärosäten kommer att ha nytta av resultaten.  
Ytterligare syften med projektet var att utveckla förbättrade metoder, nytt 
utbildningsmaterial för räddnings- och högskolor och bidra till säkrare samt effektivare 
insatser till nytta för räddningspersonal och nödställda personer. Utbildningsmaterialet 
kommer också med fördel att kunna användas i räddningstjänsternas egen 
vidareutbildning av redan aktiva brandmän och ingenjörer.     

Problemnivån med räddningsinsatser i undermarksanläggningar kan variera beroende på 
den enskilda räddningstjänstens förmåga och komplexiteten i den anläggning där insatsen 
ska genomföras. Beroende på var branden inträffar i anläggningen eller vilken typ av 
fordon som brinner kan förutsättningarna för räddningsinsatsen vara annorlunda mellan 
de olika händelserna. Detta faktum gör att behovet för stöd till riskbedömning och 
vägledning för beslut är stort. Olika anläggningar kräver olika lösningar beroende på 
geografisk lokalisering och den enskilda räddningstjänstens resurser.  

 



13 

Huvudsyftet med projektet var därför att ge rekommendationer till myndigheter, 
räddningstjänst och projektörer angående hur en räddningsinsats ska kunna genomföras 
på ett effektivt sätt i en undermarksanläggning samtidigt som de totala riskerna minskas.  

TMU-projektet är samarbetsprojekt mellan SP Fire Research, Mälardalens Högskola, 
Lunds Tekniska Högskola och räddningstjänsterna i Borås (SÄRF), Stockholm (SSBF) 
och Sala-Heby. Projektet har genomförts i olika arbetspaket (AP). Arbetspaketen följer en 
logisk och kronologisk ordning av arbetets olika delar även om vissa arbetspaket har 
genoförts parallellt främst för att effektivisera arbetsprocessen. I princip har följande 
arbetsflöde hållits genom projektet; delförsök  planeringsverktyg  organisation 
utbildning rekommendationer.   

Resultaten från projektet kan sammanfattas i följande punkter: 

1. Förbättrade och nya taktiska metoder för att underlätta räddningsinsatser i 
undermarksanläggningar.  

2. Ett helhetskoncept som kan appliceras på olika undermarksanläggningar.  
3. Ett utbildningspaket för kommunala räddningstjänster, högskolor, universitet, 

räddningsskolorna, anläggningsägare och trafikledningspersonal. 
4. Ett datorstött verktyg för insatsplanering. 
5. Vetenskapligt genomförda experiment och implementering av resultaten.  
6. Ett underlag till MSB för att uppfylla de rekommendationer som Statens 

Haverikommission har påpekat i sin rapport i samband med tågbranden på 
Rinkeby tunnelbanestation.  
  

Projektet ger resultat som MSB genom sin utbildning och som rådgivande experter inom 
området kan använda. Detta gäller även länsstyrelser genom sin roll som 
tillsynsmyndighet, Arbetsmiljöverket genom arbetsmiljöfrågor vid rökdykarinsatser, 
anläggningsägare som Trafikverket, trafikledare genom sin roll vid olyckor, 
räddningstjänster genom sin direkta roll vid en olycka och högskolor och universitet 
genom sin utbildning av insatsledare och projektörer. Övriga aktörer som kan ha nytta av 
resultaten är projektörer av stora anläggningar, polis och ambulanspersonal, 
tunnelforskare och media som övervakar vid en olycka.   

 
Figur 2   En brand i en undermarksanläggning kräver planering, taktik och teknik 

samt kunskap om vad det är som brinner. Foto Anders Lönnermark 
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2 Bakgrund 
En stor del av den forskning som finns i litteraturen kommer i från den forskningsgrupp 
som deltagit i TMU projektet [6-8]. Även om en stor del av den räddningstjänstforskning 
som avser undermarksanläggningar är svensk, betyder det inte att området är oviktigt och 
att behovet av forskningen inte finns internationellt. Tvärtom är Sverige ett föregångsland 
inom detta viktiga forskningsområde och presenterade resultat har rönt stor 
uppmärksamhet internationellt. I övrigt finns det mycket få vetenskapliga arbeten om 
räddningsinsatser i tunnlar och undermarksanläggningar [9].  Sverige har tagit fram viktig 
kunskap när det gäller räddningstjänstinsatser i byggnader. Som exempel på det är de 
doktorsavhandlingar som har skrivits vid Lunds Tekniska Högskola [10, 11] och den 
forskning som Lars Fredholm har genomfört [12, 13].  

Räddningstjänster i andra länder har identifierat samma typ av problem, men problemen 
uppmärksammas i alltför liten omfattning av politiska och forskningsstrategiska 
makthavare. Den Europeiska organisationen för räddningstjänster med närhet till 
infrastruktur under mark, European Fire Services Tunnel Group (EFSTG) som är en 
samarbetsorganisation för räddningstjänster i Europa med intresse för tunnlar, har påpekat 
detta och belyst behovet av fortsatt forskning. Enskilda räddningstjänster utför försök i 
specifika tunnlar, tillverkare genomför tester i samverkan vid räddningstjänster och viss 
analys sker också lokalt inom räddningstjänsten efter inträffade olyckor. Projektgruppen 
har med stor framgång samarbetat i tre tidigare MSB projekt (2001 – 2010), ett om 
spårtunnlar [6], ett om vägtunnlar [7] och ett om brandsäkerhet vid byggnation av tunnlar 
[14]. Man har kunnat visa på brister och möjligheter vid projektering av 
undermarksanläggningar med avseende på brandmiljö, utrymning och räddningsinsatser.   

I de tidigare projekten har fokus varit på brandmiljön i de olika anläggningstyperna, 
utrymningssituationen för användarna, men även räddningstjänstens insatsmöjligheter i 
den antagna brandmiljön har studerats. Man har kunnat beskriva interaktionen mellan 
brandmiljön och de utrymmande i dessa anläggningar ganska väl, men interaktionen 
mellan räddningstjänstpersonalen och brandmiljön, har inte kunnat genomlysas på samma 
tydliga sätt. Orsaken till detta är bristande information kring bland annat hur snabbt 
räddningstjänstpersonal kan röra sig i olika miljöer, hur de påverkas av den miljö de 
utsätts för och hur olika resurser i form att hjälpmedel och släckutrustning påverkar deras 
möjligheter. Då huvudfokus i de tidigare projekten inte har varit räddningstjänstens 
möjligheter till insats har TMU-projekt starkt bidragit till att samla och utvärdera tidigare 
erfarenheter samt komplettera med värdefulla kunskaper för att ytterligare stärka den 
vetenskapliga nivån. Erfarenheterna från de tidigare projekten har gjort det relativt enkelt 
att gå direkt på de mest väsentliga delarna med behov av utveckling: organisationen vid 
insatser, informationsinhämtningen på plats, värdering av olika hjälpmedel som står till 
förfogande (exempelvis värmekameror, se Figur 3, lyslina (ett system som bygger på Ljus 
Emitterande Diod teknik (LED) och bildar en heldragen lina för att underlätta seende i tex 
rök)), fläktar och släckutrustning) i de olika miljöerna och hur resultaten kan integreras i 
utbildningen och erforderliga regelverk. 

Ett av de större forskningsprojekt som genomförts inom området brandsäkerhet i 
undermarksanläggningar är METRO (www.metroproject.se). Projektet fokuserade på 
bränder i tunnelbana, där storskaliga försök genomfördes. Som en del i METRO-projektet 
ingick också studier om räddningsinsatser i tunnelbanemiljö. Den information som togs 
fram i METRO kom till direkt nytta i projektet, men behandlade endast en typ av objekt 
av flera som TMU-projektet har belyst. I det genomförda TMU-projektet har ett 
utbildningspaket för räddningsinsatser i för olika undermarksanläggningar tagits fram. 
Materialet är tänkt att kunna användas vid räddningstjänster, högskolor, universitet och 
vid MSBs räddningsskolor i Sandö och Revinge, liksom vid räddningstjänsternas interna 
vidareutbildning av redan yrkesverksamma. 

 

 

http://www.metroproject.se/
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Figur 3   En värmekamera (IR-kamera) kan vara till stor nytta vid insats i 

undermarksanläggningar [15]. Foto Krister Palmkvist.  
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3 Beskrivning av projektet 
TMU-projektet var indelat i sex olika arbetspaket vilka hade olika inriktningar som 
presenteras översiktligt i detta kapitel: 

• AP 1 – Projektledning 
• AP 2 – Fullskaleförsök 
• AP 3 – Planeringsverktyg, TuFT 
• AP 4 – Organisation, taktik och ledning 
• AP 5 – Utbildningsmaterial 
• AP 6 – Rekommendationer 

Första arbetspaketet är AP1 och berör projektledning, vilket inte vidare redovisas i denna 
rapport. En kort beskrivning av varje arbetspaket följer. En mer detaljerad beskrivning för 
varje arbetspaket ges i kapitel 4.  

3.1 AP2 - Fullskaleförsök 
I detta arbetspaket har försök gällande förflyttningshastigheter, inverkan av olika typer av 
räddningstjänstutrustning och räddningstjänstens möjligheter och begränsningar 
genomförts. Försöken har fokuserat på att se vilka parametrar som är begränsande i olika 
situationer; de personella resurserna eller den utrustning som används. Fokus har varit på 
kombinationen av förflyttning fram till brandplatsen och själva släckmomentet. Försöken 
genomfördes i samarbete med de deltagande räddningstjänsterna och dokumenterades 
med IR-teknik, avlyssning av rökdykarkarkommunikationen och observationer av viktiga 
poster och moment. I arbetspaketet har ny detaljkunskap om förflyttningshastigheter, 
strålningspåverkan, räddningstekniska hjälpmedel som taktisk resurs och underlag för 
metodval och riskbedömning erhållits. Försökupplägg och resultat presenteras i 
försöksrapporten [16]. I Figur 4 visas förberedelse till insats i ett av försöken i 
Tistbrottet i Sala 2013.  

3.2 AP3 - Planeringsverktyg 
Som stöd vid planeringen av räddningsinsatser vid olika anläggningar har en 
simuleringsmodell för utrymning och räddningsinsats utvecklas för beslutsfattare. 
Simuleringsmodellen har fått benämningen TuFT (Tunnel Fire Tools) [17] och bygger på 
att användaren ger indata för bl.a. tunnels egenskaper, brandförloppet i tunneln samt 
egenskaper för personerna som ska utrymma och för räddningspersonalen som ska göra 
en insats. Simuleringsmodellen, som kan användas på en vanlig persondator, är främst 
tänkt att användas för att beskriva vilka möjligheter räddningstjänsten har att ta sig in till 
branden under de olika förutsättningarna. Programmet innehåller även en utrymningsdel 
som kan användas för att göra en konsekvensanalys av utrymningen av tågpassagerare 
eller bilister i en tunnel. Den största nyttan med denna typ av verktyg är vid planeringen 
av insatser, vid utbildning av insatspersonal och för projektering av stora komplexa 
undermarksanläggningar. Underlaget för utvecklingen av verktyget kommer från de 
försök som genomfördes i AP2 samt från information framtagen i tidigare projekt.  

3.3 AP4 – Organisation, taktik och ledning 
I detta arbetspaket har de olika delarna som tagits fram i AP2 och AP3 vidare analyserats 
avseende betydelsen för räddningsledarens beslutsfattande. Resultaten beskriv i referens 
[18]. En struktur som tar hänsyn till organisation, taktiktänkande och ledning har tagits 
fram. Erfarenheter från det forskningsarbete som har drivits i Sverige tidigare [10-12], har 
studerats och inarbetats i den framtagna strukturen. Resultatet från denna del kommer att 
kunna vidareutvecklas och utgöra underlag för vidare implementering i RIB.  
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3.4 AP5 - Utbildningsmaterial 
I detta arbetspaket har utbildningsmaterial för räddningstjänstpersonal tagits fram. 
Materialet består dels av de rapporter och artiklar som genererats i projektet, dels av ett 
samlat kursprogram som även bygger på tidigare producerade skrifter och kunskap från 
andra forskningsprojekt. Nedan ges lista över utbildningsmaterial för kurs i "Taktik och 
metodik vid brand under mark" - en webbaserad distansutbildning för instruktörer inom 
räddningstjänsten avsedd för lärplattformen Fronter och vidare material till 
räddningstjänstintern utbildning inom den egna organisationen: 
 
Block 1 - Introduktion till brand i tunnel (presentation, övningsuppgifter) 
Block 2 - Brandförlopp under mark (presentation, övningsuppgifter, instuderingsfrågor) 
Block 3 - Spjälkning och bergsäkerhet (presentation, övningsuppgifter) 
Block 4 - Räddningstjänstens förflyttning och metodval (presentation, övningsuppgifter,  inl. 
uppgift) 
Block 5 - Ventilation i tunnel (presentation, övningsuppgifter, instuderingsfrågor) 
Block 6 - Brandsläckning under mark (presentation, övningsuppgifter,  inl. uppgift) 
Block 7 - Värmekamera som taktisk resurs (presentation, övningsuppgifter,  inl. uppgift) 
Block 8 - Insatsplanering och planeringsverktyget TuFT (presentation, övningsuppgifter, 
instuderingsfrågor) 

 
Duggor och slutprov samt lärarhandledning för vidare utbildning av den egna personalen 
har också utvecklats. 

För hantering av värmekamera i undermarksmiljö har ett nytt utbildningsmaterial tagits 
fram, då ett sådant tidigare saknats. Utbildningsmaterialet ger även instruktioner kring hur 
olika praktiska övningar för användning av värmekamera i undermarksanläggningar kan 
utformas. PM och lärarhandledningar tillhörande utbildningsmaterialet har utvecklas. 
Utbildningsmaterialet kommer att kunna användas för kurser på olika nivåer; allt från 
grundutbildning av brandmän på kursen Räddningsinsats och SMO, vidareutbildning på 
RäL B och C, till utbildning för ingenjörer på RUB och övrig utbildning på akademisk 
nivå. Materialet avsett för högre utbildning grundar sig på mer teoretiska resonemang 
medan materialet avsett för brandmannautbildningen har en mer praktisk inriktning.. 
Även anläggningsägare, tunneloperatörer och exempelvis trafikledare ska kunna ha nytta 
av delar av utbildningsmaterialet.   

3.5 AP6 - Rekommendationer 
Den sista delen i projektet har fokuserat på att ta fram rekommendationer för taktik, 
metodik och utrustning i samband med räddningsinsatser i undermarksanläggningar. 
Rekommendationerna är baserade på det arbete som har genomförts inom såväl TMU-
projektet som tidigare genomförda forskningsprojekt och är anpassade och utökade för att 
även gälla andra typer av anläggningar. Vissa rekommendationer kan härledas direkt från 
de genomförda försöken, medan andra beskriver metoder som visserligen föreslogs som 
lösning på olika problem som uppstod under försöken, men som behöver utvecklas 
ytterligare och testas i full skala. Rekommendationerna är uppdelade dels i olika faser för 
en undermarksanläggning, dels i olika områden när det gäller taktik och metodik för 
räddningstjänsten. 
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Figur 4   Föreberedelse för en insats i en rökig miljö i Tistbrottet 2013. Foto Per Rohlén. 
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4 Beskrivning av arbetspaketet AP2 – 
Fullskaleförsök i Tistbrottet 

De fullskaliga brandförsök med 18 MW brand 180 m in i en tunnel som genomfördes 
under oktober 2013 presenteras i rapporten Räddningsinsats i tunnelmiljö - 
Fullskaleförsök i Tistbrottet, Sala [16]. I litteraturen används ibland benämningen 
Tistgruvan istället för Tistbrottet. Nedan sammanfattas rapporten och de viktigaste 
resultaten belyses. Syftet med fullskaleförsöken var att skapa bättre förståelse för 
räddningstjänstens förmåga och begränsningar vid insats i undermarksanläggningar. 
Effektiviteten hos olika brandsläckningsmoment vid en brand i en tunnel mättes med 
målet att få data och dokumentation i sådan omfattning att en konkret utvärdering 
avseende metodval och utrustning kunde göras. Fullskaleförsöken skulle också utgöra 
underlag för den beräkningsmodell gällande räddningstjänstens förflyttning och räckvidd 
som parallellt vidareutvecklats inom ramen för samma projekt (AP 3). 

Räddningsinsatser i tunnlar och andra undermarksanläggningar innebär ofta långa 
inträngningsvägar och för rökdykarna ovana förhållanden. Brandgasspridningen kan 
snabbt bli omfattande och medföra att förflyttning behöver ske långa sträckor i rökfylld 
miljö.  

Ett värdefullt hjälpmedel för att söka av och orientera sig i en rökfylld miljö är 
värmekameran. De värmekameror som används idag hos räddningstjänsten är anpassade 
för rumsbränder där det finns tydliga skillnader i värmesignaturer mellan det varma 
brandgaslagret och det nedre kalla skiktet. I en tunnel uppstår dock två svårigheter med 
användningen av värmekamera och tolkningen av informationen som värmekameran ger. 
Nära branden, när det brinnande fordonet i sig utgör en stor del av tunnelns tvärsnittsyta, 
kan branden helt blockera ut möjligheterna att se bortom brandplatsen. Längre bort från 
branden, där bergväggarna har kylt brandgaserna och hela tunneltvärsnittet är rökfyllt, är 
istället temperaturdifferenserna så små att det kan vara mycket svårt att se skillnader 
mellan väggar och mark samt riktningen på tunneln, speciellt för det rökdykarpar som 
utgör frontgrupp.  

Enligt arbetsmiljöverket [3] är rökdykning ”inträngning i tät brandrök i syfte att rädda liv 
eller bekämpa brand klädd i brandskyddsdräkt och med andningsapparat på”. Vid 
rökdykning finns kravet på tillgång till säkert släckvatten vilket innebär uppbyggnad av 
ett slangsystem med dubbel basförsörjning av vatten. Detta är tidskrävande, särskilt i 
tunnlar med långa insatsvägar. Tidigare förförsök genomförda med rökmaskiner och utan 
brand i samma gruva har visat att rökdykarnas faktiska aktionssträcka begränsas till 200 – 
300 m in i tunneln, främst på grund av den begränsade tillgången på andningsluft. Vid de 
tidigare förförsöken har generellt förflyttningssträckan 150 meter valts, med skyddsgrupp 
på 75 meter, för att försöken skall vara inbördes jämförbara. 

Kommunikationen är också ett större problem vid undermarksanläggningar än vid 
byggnader ovan mark på grund av försämrade möjligheter till radiosamband. Detta kan 
exempelvis bero på förekomsten av stora mängder armeringsjärn i betongkonstruktioner, 
tillskott av stålfiber i sprutbetong eller att bergmassan i sig hindrar radiovågorna. 
Problemet löses ofta med fasta installationer i anläggningen, men kan också lösas genom 
användandet av repeatrar vid insats. Det senare är dock en mindre robust lösning, då den 
ofta är otestad i den specifika anläggningen innan olyckan uppstår.  

4.1 Försöksplats och metod 
Tistbrottet, där fullskaleförsöket genomfördes, är beläget inom Sala tätort i Västmanlands 
län. Björka Mineral, som är en del av Omya-gruppen, äger gruvan och upplät delar av den 
icke aktiva delen av gruvan på 55-metersnivån till projektgruppen för genomförande av 
försöken. Ingången till gruvan låg i samma nivå som själva gruvan, se Figur 5.  
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Figur 5  Dagbrottet (Tistbrottet) sett från tunnelmynningen samt från marknivån.  

Foto Per Rohlén 

Tunnelns bredd var ca 8 m och höjden över brandplatsen varierade mellan 6 och 7 m. 
Fem stycken skarpa riktningsändringar behövde göras innan brandplatsen nåddes. Vid 
brandplatsen var raksträckan ca 100 m och försökscontainern var placerad på mitten på 
den aktuella delen av gruvorten. Tunnelns bortre del utgjordes av en öppning i bergssidan 
med måtten ca 4 × 5 m2, ca 75 m från containerns nedre ände. Tunnelns höjdskillnad 
mellan ingången till gruvan och den något högre frånluftsöppningen i bergväggen 
understiger 1 m. 

4.1.1 Mätning 
Brandobjektet i försöken bestod av två ihopsatta 20 ft-containrar, med en total längd om 
12 m. Den ihopsatta containern förseddes med öppningar som i storlek och höjd över 
mark efterliknade den pendeltågsvagn som tidigare använts i METRO-försöken [19]. Den 
teoretiska brandeffekten beräknades till 18 MW. I de flesta försöken låg den på den 
nivån, men i ett försök steg brandeffekten till 33 MW då containerns dörrar av misstag 
tillförde tillskottsluft, se Figur 6. För att beräkna verkliga brandeffekten i varje försök 
mättes syrehalten, lufthastigheten och temperatur på ena sidan av branden. 
Mätutrustningen kalibrerades inför och kontrollerades efter vart och ett av försöken.  

 
Figur 6  Graf över effektutvecklingen vid samtliga försök [20].  

Vid varje försök spelades radiotrafiken mellan rökdykarna och rökdykarledarna in. Två 
oberoende observatörer antecknade luftförbrukning, förflyttning och inträffade händelser. 
Rökdykarna rapporterade också in lufttryck och när i tid olika fastställda moment 
genomfördes. Ansträngningsgraden hos rökdykarna mättes genom individuella 
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pulsmätare som loggades  automatiskt. Luftförbrukningen avlästes dels manuellt och 
loggades dels automatiskt via den Telemetriutrustning som varje luftpaket var försett 
med. Efter varje försök genomfördes gemensam lägesgenomgång samt intervjuer och 
enkäter med rökdykarna. 

4.1.2 Förberedelser 
Ett första förförsök genomfördes i november 2012 för att utreda om kraven på 
kommunikation, logistik och säkerhet kunde tillgodoses i de senare varma 
fullskaleförsöken. I april 2013 genomfördes sedan orientering på plats för att bestämma 
uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och hur mätningar och rökdykning skulle 
samordnas inne i tunneln. En månad senare genomfördes kalla gånghastighetsförsök där 
rökmaskiner, observatörsinsatser, säkerhetsorganisation och logistik testades fullt ut. 

4.1.3 Försöksuppställning 
I oktober 2013 genomfördes de fullskaliga försöken som bestod av totalt sex olika 
delförsök. Vid varje försök skulle rökdykarna avancera fram i den rökfyllda tunnelmiljön 
och släcka branden. Rökdykarna skulle inte genomföra något sök efter nödställda 
personer. Rökdykarorganisationen var formad så att det vid varje försök fanns 1 
rökdykarledare och 3 rökdykarpar (röd, grön och svart grupp). Utöver detta fanns det en 
nödlägesgrupp som ej ingick i försöken utan endast användes för att säkerställa 
personalens säkerhet och för att tända det brännbara materialet i containern vid varje 
försök. Det fanns också en pumpskötare vars uppgift var att förse slangsystemet med 
vatten. Se Figur 6 för slangutlägg och arbetsuppgifter för de olika rökdykarparen. 
Baspunkten (0 m i bilden) placerades i rökfylld miljö och anordnades för att 
slangsystemet på 2 ×75 m. skulle nå fram till containersystemet. Från släckbilen till 
baspunkten var det 50 m och dit drogs 2 stycken 25 m grovslang, varav en slanglängd 
utanför tunnelmynningen. Total sträcka från tunnelmynning till framkant på containern 
var ca 180 m.  

 
Figur 7   Slangutlägg och arbetsuppgifter vid försöken i Tistbrottet 2013.  

De olika försöksuppställningarna var: 

1. Konventionell slangutläggning med slangkorg 
2. Konventionell slangutläggning med bärsele 
3. Konventionell slangutläggning med slangkorg och tomt system 
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4. CAFS (compressed air foam system) med formstyv 38 mm slang 
5. Skärsläckare 
6. Konventionell slangutläggning med slangkorg, men förflyttning på vagn med 

komplementluft 

Samtliga försök startades i följande sekvens: 

1. Försöksplatsen ställdes iordning. Den motordrivna fläkten startades och 
rökmaskinerna sattes i stand-by läge. Pulsklockor startades. 

2. Rökdykarparet i nödlägesgruppen förberedde sig för att tända vätskebålet i 
försökscontainern med placering framme vid positionen för 
brandsläckningsmomentet. Den motordrivna fläktens varvtal justerades så att ett 
luftflöde på 2 m/s uppnåddes. 

3. Nedräkning påbörjades på minus två minuter. Vid T=0 startades försöket med att 
bålet tändes och nödlägesgruppen rörde sig mot utgången. På vägen ut startades 
rökmaskinerna och lyslinan släcktes. När nödlägesgruppen var ute i mynningen 
startades släckförsöken. 

4. De tre rökdykarparen Svart, Grön och Röd genomförde förflyttningen fram till 
försökscontainern med nödlägesgruppen som extra säkerhet. 

5. Röd grupp genomförde släckmomentet och när kriteriet inga lågande brandgaser 
och ingen återantändning uppnåddes stoppades försöket. 

6. Försöket avslutades och luftförbrukningen noterades. Luftförbrukningen 
rapporterades även under tillbakatåget och avstämdes när rökdykarna kommit ut 
ur tunneln. 

4.1.4 Brandmännens basutrustning vid varje försök 
Vid samtliga försök förutom i försök 1 användes stora luftpaket med 2 × 6,7 l 
komprimerad luft. I försök 1 användes små luftpaket (2 × 3,4 l) men det visade sig snabbt 
innebära för kort aktionstid. Varje rökdykarpar hade tillgång till en värmekamera, dels i 
syfte att efterlikna förutsättningarna vid en verklig insats, dels som säkerhetshöjande 
åtgärd samt för att dokumentera händelseförloppet. Ytterligare ett syfte vara att samla in 
ytterligare erfarenheter från värmekamerans användning i tunnelmiljö.  

4.2 Resultat 
Stora mängder data och resultat har genererats i fullskaleförsöken [16, 21]. I 
försöksrapporten presenteras endast en grundläggande och övergripande analys över all 
data. Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten från försöken.  

4.2.1 Förutsättningar 
I samtliga försök förutom i försök 1 höll sig brandeffekten runt 20 MW, vilket stämmer 
väl överrens med det teoretiskt beräknade värdet. I försök 1 stängdes inte öppningen till 
containern ordentligt vilket resulterade i en alltför hög brandeffekt (33 MW). På grund av 
den höga brandeffekten kunde det observeras visst nedfall av spjälkad sten på sidorna där 
tunneln inte var nätad. Temperaturerna i försöken varierade mellan ca 300 och 400 °C. 
Vid varje försök användes en högflödesfläkt som startades innan branden tändes. Detta 
gjordes för att få ett etablerat flöde genom tunneln innan försöken startades. Hastigheten 
på flödet var ca 1,5 m/s 
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4.2.2 Förflyttning, luftförbrukning och brandsläckning 
I Tabell 1 ges en sammanställning av förflyttning, luftförbrukning och släckmedelsåtgång 
för de olika försöken. Sammanställningen bygger på den återrapportering som gjorts 
mellan rökdykarna och rökdykarledaren. Tiderna har sedan stämts av mot 
videoinspelningarna som filmades med värmekameran. Tabellen visar att det 
konventionella metoder med stort vattenflöde släckte effektivast. Brandgaserna kyldes 
dock effektivast med vattendimma och därmed minskade värmestrålningen som 
rökdykarna utsattes för. CAFS som användes i försök 4 var effektiv på att slå ned 
flammor och kyla glödbranden, men det upptäcktes senare att luftskummet förbrukades 
av glödbranden och branden hade med stor sannolikhet återantänds om inte vatten påförts 
branden efter att släck-kriteriet uppnåtts.  

 
Tabell 1  Tid för förflyttning samt luftförbrukning [16, 21]. 

Test  
nr Till 

rökdykar-
station AP 1 

[min] 

Till 
rökdykar-
station AP 
2 

[min] 

Till brand 
plats 

[min] 

Till 
släck 
kriterie 

[min] 

Tid 
för 
släckn. 

[min] 

Släck 
medel 

[l] 

Luft 
(tot) 

[bar] 

Luft  
(tot) 

[l] 

1 
Konv. 

1 min 30 s 7 min  
40 s 

14 min  
45 s* 

15 min ** 15 s ** 471 
vatten 

930 6324 

2 

Konv+ 
JT pac 

1 min  
3 s 

5 min  
8 s 

18 min  
9 s*** 

20 min  
23 s 

2 min  
14 s 

1498 
vatten 

878 11765 

3 

Konv+ 
tom 

1 min 17 s 5 min  
11 s 

11 min  
30 s 

15 min  
25 s 

3 min  
55 s 

494 
vatten 

946 
 

12676 

4 

CAFS 

1 min  
7 s 

5 min  
49 s 

21 min  
22 s **** 

23 min  
4 s 

1 min  
42 s 

400 
vatten 
1,8 
skum 

1163 15584 

5 

Skär- 
släck. 

1 min 
0s 

5 min  
57 s 

16 min  
10 s 

- - 250 
vatten 

958 12837 

6 

Konv+ 
vagn 

1 min  
29 s 

12 min  
49 s 

29 min  
12 s 

31 min  
9 s ***** 

1 min  
30 s ****** 

 Luft 1  
665 

Luft 2  

595 

Tot 
1260 

Luft 1 
4522 
Luft 2 
7973 
Tot 
12495 
 

*Stopp vid rökdykarstation AP2 pga hög temp ** På grund av hög HRR förbrukades bränslet. innan 
släckförsök gjordes *** Omtag på grund av att slangen fastnat tidigt och inte räckte fram, om hänsyn tas till 
detta omtag är försöket med bärsele tidsmässigt jämförbart med försök 3 ****Slangen fylldes av misstag och 
fastnade och är därför inte jämförbar med tidigare försök ***** Svårigheter med samordning och svårigheter 
med att korsa tidigare utlagt vattensystem med slangen ****** 27s fördröjning på grund av problem med 
vattenförsörjning 

4.2.3 Värmekamera 
Olika typer av värmekameror  och olika inställningar på kamerorna testades vid försöken. 
Oberoende av kamerainställning kunde samtliga värmekameror ge den basinformation 
som rökdykarna behövde för att kunna bedöma sin egen säkerhet de sista 50 meterna när 
de avancerade fram till containern. Till exempel var det lätt att få information om back-
layeringens omfattning. Långt från branden där temperaturskillnaderna var mindre var det 
svårare att tolka bilderna och på så sätt få hjälp av värmekameran. Det visade sig att 
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kameror som inte var anpassade till att användas vid brand utan istället anpassade för 
yttre scanning och andra tekniska ändamål fungerade bättre längre bort från branden. De 
billigare kamerorna med sämre upplösning visade sig fungera likvärdigt som de dyrare 
modellerna vid korta betraktningsavstånd, men vid längre avstånd gav de dyrare 
modellerna mer lätt-tolkade bilder. Mer information om värmekamera fås i kapitel 7 och i 
rapporten [15]. 

4.2.4 Diskussion och slutsats 
Filmmaterial, intervjuer med deltagande personal, observatörsrapporter och 
radiokommunikation har analyserats. Många upptäckter vid analysen var väntade men det 
kunde också konstateras nya upptäckter och slutsatser. Som vid tidigare försök 
konstaterades att inträngning längre sträckor i tunnelmiljö tar tid och att själva 
arbetsmomenten (t.ex. koppla ihop slang) tar längre tid än själva förflyttningen. Det fanns 
också svårigheter med att rulla ut slangsystemet. Rökdykarna hade svårt att se i vilken 
riktning slangarna rullades ut, vilket medförde att de trasslade ihop sig och hindrade fri 
väg i tunneln.  

Försöken visar på vikten av hjälpmedel som höjer förflyttningshastigheten och minskar 
tiden för att utföra olika arbetsmoment. Tom slang och bärsele höjde 
förflyttningshastigheten. Ett annat hjälpmedel är lyslina som i vissa fall upp till 
fördubblade gånghastigheten. Transportvagn, se Figur 7, testades också vid försöken 
eftersom den i spåranläggningar visat sig vara ett effektivt transportmedel som markant 
höjt förflyttningshastigheten [16]. I tunneln visade det sig dock ta längre tid med 
transportvagn eftersom den var svår att få över det utlagda slangsystemet, som behövdes 
korsas flera gånger. Dessutom upplevdes arbetsmomenten som svårhanterliga, framförallt 
i kombination med användandet av transportluft.  

Arbetsmiljöverkets regler om säker vattenförsörjning vid rökdykning kan i många fall 
begränsa möjligheterna till effektiva insatser. Reglerna är upprättade efter riskerna vid en 
rumsbrand och den risk det där finns för övertändning. Varken brandförlopp eller 
räddningsinsats i en tunnel går att jämställa med brandförloppet eller räddningsinsatsen 
vid en rumsbrand. Risken för övertändning i en tunnelmiljö är oftast försumbar utan 
istället är det större risk för luftstopp, att tappa orienteringen och därmed få slut på luft 
eller stöta på okända och farliga miljöer.   

Värmekameran var nödvändig för att kunna orientera sig och utföra vissa moment vid 
försöken men det finns behov av utbildning i hur värmekameran bäst används och tolkas 
vid tunnelmiljöer. Till exempel uppmärksammades det att flera tekniker, som rökdykarna 
utförde utan syfte att förstärka bilden från värmekameran, hade stor effekt på hur bra eller 
dåligt konturerna i tunneln syntes. Effektiviteten hade också höjts om samtliga rökdykare 
hade haft egen värmekamerautrustning och om rökdykarna inte behövt hålla i kameran. 
En lösning på detta kan vara enkla och robusta fästen som tillåter rökdykarna att ha 
händerna fria eller projicering av IR-bilden inuti rökdykarmasken. Vidare finns det behov 
av utveckling av värmekameror som både är robusta nog att användas vid rökdykning 
men också anpassade efter tunnelmiljön.  

På grund av svårigheterna att samordna aktiviteterna vid dåliga siktförhållanden och 
avståndet till rökdykarledaren hade en inre rökdykarledare med uppgiften att observera 
och samordna kunnat effektivisera räddningsinsatsen, samtidigt som säkerheten för den 
rökdykande personalen ökar.  

Användandet av mobila fläktar ökar säkerheten gällande exempelvis strålningsnivåer från 
backlayering, men kan istället orsaka risker på annat håll eftersom fläktens ljudnivå gör 
kommunikation i det närmaste omöjlig i dess närhet. 
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Figur 8   Försök nummer sex med transportvagn. Foto Haukur Ingason. 
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5 Beskrivning av arbetspaketet AP3 –
Planeringsverktyget   

Ett enkelt planeringsverktyg i form av en beräkningsmodell namngiven TuFT (Tunnel 
Fire Tools) har utvecklats inom arbetspaketet AP3 för att erbjuda stöd bland annat vid 
planeringen av räddningsinsatser i väg- och järnvägstunnlar. Planeringsverktyget har 
utformats som en beräkningsmodell, och fokus för modellen har varit utvecklingen av 
beräkningsmetodiken och inte presentationsformen [17]. Den färdiga modellen kan 
användas för att simulera de branddynamiska konsekvenserna av en brand i en tunnel 
samt den påverkan som branden har dels på utrymmande människor och dels på 
rökdykare som ska göra en räddningsinsats i tunneln. TuFT är utvecklat i programspråket 
Java och finns tillgängligt på hemsidan http://www.brand.lth.se/tuft .  

Detta kapitel ger endast en översiktlig introduktion till programmet och i rapporten som 
beskriver TuFT [17] ges en mer detaljerad bakgrundsinformation och 
användarbeskrivning. TuFT har även presenterats vid the SFPE 10th International 
Conference on Performance-Based Codes and Fire Safety Design Methods [22].  

5.1 Bakgrund  
TuFT använder förenklade former av mass- och energiekvationer för ett endimensionellt 
flöde av brandgaser i en tunnel. Det innebär till exempel temperaturer, koncentrationer 
och siktlängder alltid beräknas som ett medelvärde i tunneltvärsnittet. Noggrannheten i 
den utdata som genereras av TuFT är därmed lägre än de resultat som genereras i mer 
avancerade datormodeller, t.ex. CFD-modeller (Computational Fluid Dynamics), och det 
är nödvändigt att användaren av TuFT har detta i åtanke när simuleringar utförs. I Fridolf 
och Wahlqvist [23] görs ett försök till kvantifiering av TuFT:s prediktiva förmåga i 
förhållande till dels ett genomfört eldningsförsök i fullskala och dels CFD-simuleringar 
med programmet FDS (Fire Dynamics Simulator) för motsvarande fall. 

En annan begränsning med TuFT är att fokus vid programmeringen av 
beräkningsmodellen framför allt har legat på genomförandet av beräkningarna och inte 
själva presentationsformen för modellen [17]. Det innebär bland annat att all hantering av 
in- och utdata sker i textform.  

5.2 Beskrivning 
Beräkningen av olika branddynamiska egenskaper sker i tidssteg om 1 s, och involverar 
bland annat temperatur-, koncentrations- och siktberäkningar. Informationen kan sedan 
utnyttjas i beräkningar av utrymnings- och insatsmöjligheterna, se illustration i Figur 8 
[17].  De ingående ekvationerna för beräkningen av de olika branddynamiska effekterna 
baseras på den forskning som bland annat finns sammanställd i Ingason [24].  

 

http://www.brand.lth.se/tuft
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Figur 9  En schematisk illustration av de beräkningar som TuFT kan genomföra [17]. 

Inför en simulering med TuFT måste användaren av modellen bestämma sig för 
omfattningen av simuleringen. Om det till exempel endast är intressant att studera de 
branddynamiska effekterna av en brand i en tunnel (t. ex. temperaturen på en viss position 
i tunneln under hela brandförloppet) räcker det med att specificera den tunnel och den 
brand som utgör grunden för scenariot, liksom positionerna där beräkningarna ska 
genomföras. Är användaren däremot också intresserad av att veta vilka konsekvenser 
brandscenariot får för utrymnings- och insatsmöjligheterna i tunneln måste även ett 
utrymnings- och/eller insatsscenario specificeras, bland annat genom att för 
utrymningsscenariot ange hur många personer som befinner sig i tunneln (och var) och 
för insatsscenariot ange hur många brandmän som finns tillgängliga och vilken utrustning 
de har att tillgå, se Figur 9. Simuleringens omfattning kan alltså kategoriseras enligt [17]: 

1. Branddynamik 
2. Branddynamik och påverkan på utrymmande människor 
3. Branddynamik och påverkan på räddningstjänstens insatsförmåga 
4. Branddynamik och påverkan både på utrymmande människor och 

räddningstjänstens insatsförmåga 
 

 
Figur 10  Indata kopplat till tunneln och branden är utgångspunkten för en simulering i  

TuFT [17].   

Simulering 
i TuFT 
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Brand Utrymning 

Räddnings-
insats 
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En detaljerad beskrivning av indata och beräkningsekvationer ges i själva rapporten [17].  

5.2.1 Beräkning av branddynamiska effekter 
TuFT kan göra uppskattningar av brandgastemperatur, gaskoncentrationer av CO, CO2, 
HCN och O2 samt siktbarhet (i form av en dämpningskoefficient) nedströms branden för 
ett specificerat tunnelbrandscenario.   

Simuleringar med TuFT baseras på enklare handberäkningsekvationer. Brandgaserna 
antas alltid strömma i vindens riktning och vara fullständigt omblandade. Beräkningar av 
till exempel temperatur, gaskoncentrationer och siktbarhet görs alltid som medelvärden i 
tunneltvärsnittet baserat på positionen x meter i tunneln i förhållande till branden samt 
tiden t sekunder in i brandförloppet. 

Fördelen med att TuFT utgår från dessa förhållandevis enkla handberäkningsekvationer 
är att beräkningarna går mycket snabbare att genomföra än med t.ex. CFD-modeller. 
Nackdelen är dock att noggrannheten är lägre. Som ett exempel kan nämnas att 
antagandet om fullständigt omblandade brandgaser medför att TuFT bortser från 
skiktningen av brandgaser, även direkt vid brandkällan. Så är naturligtvis inte fallet i 
verkligheten. Antagandet om en fullständig omblandning innebär dessutom att tiden till 
kritiska förhållanden kommer att överskattas i såväl utrymnings- som 
räddningsinsatssimuleringar. För varje tidssteg (d.v.s. varje sekund av brandförloppet) 
beräknas brandgastemperaturen, gaskoncentrationerna och siktlängden för de positioner 
nedströms branden som användaren definierat enligt beskrivningen i Figur 10. 

  

Figur 11  Den beräkningstekniska principen för simuleringsläget ”branddynamik”. Indata till 
simuleringen är information om tunneln, branden, tunnelbrandscenariot och de 
mätpunkter vid vilka beräkningarna ska ske [17]. 

Exempel på utdata baserat på beräkningarna anges i rapporten [17] för 
brandgastemperaturer, siktlängder och backlayering för olika effektutvecklingar. Dessa 
ges i form av textfiler och grafer.  

5.2.2 Utrymning 
TuFT kan beräkna en tunnelbrands påverkan på utrymmande personer. Beräkningar sker 
endimensionellt.  Samtliga utrymmande individer antas alltid röra sig från brandkällan till 
en säker plats. För varje tidssteg av simuleringen beräknas brandgastemperatur, 
gaskoncentrationer och siktlängd för den position i tunneln som den utrymmande 
personen befinner sig i nedströms branden. Beräkningarna tar hänsyn till att positionen x 
meter i tunneln förändras allteftersom att de utrymmande personerna förväntas röra sig 
bort från branden under utrymningen. Simuleringen pågår så länge det finns något att 
räkna på, det vill säga den görs inte för hela brandförloppet utan avslutas istället när den 
sista personen antingen utrymt tunneln eller avlidit på grund av påverkan av värme 
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och/eller toxiska produkter. Påverkan av värme och/eller toxiska produkter görs med s.k. 
fraktionsdosberäkningar enligt det FED-koncept som presenterats av Purser [25].  

Beräkningsgången i varje tidssteg för alla individer som simuleras beskrivs i Figur 11. 
Den sker för en individ i taget och när simuleringen av en individs totala 
utrymningsförlopp avslutats påbörjas den för nästa till dess att samtliga individer 
simulerats oberoende av varandra och det finns ingen  samverkan mellan individerna.   

 

Figur 12  Den beräkningstekniska principen för simuleringsläget ”utrymning”. Indata till 
simuleringen är information om tunneln, branden, tunnelbrandscenariot och de 
personer som simuleras utrymma tunneln [17]. 

TuFT börjar med den individ som angivits överst i indata-filen och kontrollerar i ett första 
steg individens position i förhållande till branden. Därefter kontrolleras huruvida det 
aktuella tidssteget är större än summan av de specificerade s.k. varse- och 
förberedelsetiderna. Utöver principen för fraktionsdosberäkningarna är de 
beräkningstekniska skillnaderna mellan de två fallen (upp- eller nedströms branden) små, 
vilket också kan ses i Figur 11. 

Enligt den beräkningstekniska principen sker fraktionsdosberäkningar i varje tidssteg. 
Undantaget är, som kan ses i Figur 11, om tiden för då individen lämnar fordonet ännu 
inte passerats. Antagandet som görs är att en individ som ännu inte lämnat sitt fordon inte 
heller påverkas av branden. Fraktionsdosberäkningen i varje tidssteg sparas i en vektor, 
och används sedan för att kunna beräkna den ackumulerade fraktionsdosen vid kontroll 
av medvetslöshet eller dödsfall.  

TuFT behöver indatafil med olika information så som startposition, varseblivningstid, 
förberedelsetid, tid innan individ lämnar fordon, utrymning via nödutgång (true/false) 
eller deterministisk beräknad gånghastighet (true/false). Resultat ges som funktion av 
tiden för individens position, fraktionsdoser samt omslutande temperatur och siktlängd.  
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5.2.3 Räddningsinsats 
TuFT kan ta fram information som möjliggör bedömning av en tunnelbrands påverkan på 
räddningstjänstens insatsförmåga. TuFT har begränsats till att endast simulera rörelse mot 
brandkällan, vilket bland annat innebär att varken livräddande insats eller släckförmåga 
simuleras. Precis som i utrymningssimuleringsläget sker beräkningar endimensionellt, 
både för väg- och järnvägstunnlar. Beräkningstekniskt innebär det att TuFT simulerar 
räddningsinsatsen i tunneln baserat på en start- och en slutposition, där startpositionen 
definieras av användaren och slutpositionen alltid är brandkällan. Startpositionen kan 
antingen vara en av tunnelportalerna eller den utrymningsväg som ligger närmast 
brandkällan, och bestäms baserat på om insatsen genomförs upp- eller nedströms branden 
och om den sker via en tunnelportal eller en utrymningsväg. 

För varje tidssteg beräknas branddynamiska parameterar för att kunna bedöma dels 
påverkan på aktionstiden och dels påverkan på gånghastigheten hos räddningstjänsten.   

Vid bedömningen av räddningstjänstens insatsförmåga utgår TuFT alltid från att 
insatspersonalen jobbar i par om två personer. Hur länge rökdykarparet kan bedriva en 
insats i tunneln innan de behöver ersättas av nästa par beror dels på deras aktionstid som 
bland annat styrs av storleken på deras flaskor med andningsluft, men också på 
temperaturen i tunneln och eventuellt infallande värmestrålning från brandkällan om 
avståndet till brandkällan är  mindre än 50 m. För bedömningen används ett koncept som 
påminner om det så kallade fraktionsdoskoncept som används i TuFT:s 
utrymningssimuleringsläge.   

Ett rökdykarpar anses konsumerat när något av följande kriterier inträffar:  

• Aktionstiden är slut p.g.a. att all luft förbrukats  
• Kroppstemperaturen har ökat med 2,5 °C 
• Den infallande strålningen från brandkällan är > 5 kW/m2 

Räddningsinsatsen fortsätter till dess att nästa rökdykarpar också det har uppnått 
kriterierna. Simuleringen pågår till det att samtliga rökdykare använts vid insatsen. 

Principiellt kan beräkningsprincipen i varje tidssteg beskrivas enligt Figur 12. Principen 
bygger på en förenklad version av den taktik och metodik som använts vid försök i 
forskningsprojektets AP2, se kapitel 4.  TuFT förutsätter att räddningsinsatsen alltid 
inleds med att det första rökdykarparet transporterar sig en sträcka som motsvarar 
längden för slangtyp 1, varpå tid måste ägnas åt att koppla kopplingstyp 1 (t.ex. ett 
grenrör). När kopplingen är slutförd och en ny slang ansluten fortsätter rökdykarparet sin 
insats mot brandkällan, nu en sträcka som motsvarar längden på slangtyp 2. När den 
slangen är utdragen måste ytterligare tid ägnas åt att koppla ihop slangen med nästa. 
Metodiken upprepas till dess att brandkällan nås (avståndet från brandkällan ≤ 5 m), eller 
till dess att samtliga brandmän använts i insatsen i enlighet med villkoren ovan.  Det antas 
att det alltid finns tillräckligt med luft så att ett rökdykarpar kan återvända till 
utgångspunkten. 
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Figur 13 Den beräkningstekniska principen för simuleringsläget ”räddningsinsats”. Indata till 

simuleringen är information om tunneln, branden, tunnelbrandscenariot och de 
insatspersoner som finns tillgängliga [17]. 

Exempel på TuFT indata vid en räddningsinsatssimulering presenteras i Tabell 2.  
Scenariot som visas i  Tabell 2 illustrerar en räddningsinsats i en storstadsregion. 
Framkörnings- och förberedelsetid antas i detta fall uppgå till totalt 15 min. Insatsen 
genomförs nedströms branden på grund av svårigheter att tränga in via den rökfria 
tunnelporten. Totalt finns sex disponibla brandmän som kan rökdyka (rökdykarledare 
som leder insatsen och skyddsgrupper anges inte). Rökdykarna saknar IR-utrustning och 
stora luftpaket vilket gör att varje rökdykarpar antas få en aktionstid motsvarande 
maximalt 25 min för det första rökdykarparet och 22,5 min för de efterföljande. I 
brandbilarna finns färdigkopplade slangpaket om 50 m, och kortare slangar om halva 
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längden. Antagandet görs att det tar dem 5 min (300 s) att koppla en kyrka (kopplingstyp 
1) och 1 min (60 s) att koppla ihop två slangar (kopplingstyp 2) (valda värden ligger i 
linje med vad som var fallet vid genomförda försök i andra delar av projektet). 
Tabell 2 Exempel på indata för insatsscenario; i detta fall en räddningsinsats som påbörjas 

nedströms branden via en av tunnelportalerna.  

Variabel Enhet Indata 

Framkörnings- och 
förberedelsetid 

min 15 

Insats uppströms true/false false 

Insats via tunnelportal true/false true 

Antal brandmän st 6 

värmekamera true/false false 

Stora luftpaket true/false false 

Längd på slangtyp 1 m 50,0 

Längd på slangtyp 2 m 25,0 

Tid för kopplingstyp 1 s 300 

Tid för kopplingstyp 2 s 60 

Resultaten från simuleringarna ges som funktion av tiden för räddningsinsatsens position 
i tunneln. TuFT kan användas för planering av räddningsinsatser i järnvägs- och 
vägtunnlar då det förser användaren med en bedömning av konsekvensen av olika 
bränder och insatsstrategier liksom för övriga förutsättningar. TuFT kan därför även 
användas i samband med förberedelse för scenariospel eller i verkliga 
projekteringsarbeten där man diskuterar olika insatssituationer diskuteras tillsammans 
med den berörda räddningstjänsten. En komplett beskrivning av hela programmet och 
olika exempel ges i rapporten för AP3 [17]. I rapporten finns även ett antal 
övningsberäkningar presenterade, både förutsättningar och resultat. Utöver detta finns ett 
antal beräkningsfall presenterade som en del av AP5 i forskningsprojektet. 
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6 Beskrivning av arbetspaketet AP4 – 
Organisation, metod och taktik 

AP4 diskuterar olika taktiska överväganden i samband med en räddningsinsats vid brand i 
en undermarksanläggning. De största skillnaderna mellan brand i en 
undermarksanläggning och brand ovan mark är: 

• Stora avstånd både för insatspersonal och för utrymmande, 
• Hög persontäthet (t.ex. i tåg/tunnelbanesystem) 
• Hög brandbelastning i fordon och gods 
• Omfattande och snabb rökspridning 
• Svårorienterad miljö 
• Ventilationens inflytande på branden och rökspridningen 

Vid brand i undermarksanläggningar kan normalt inte brand bekämpas från utsidan utan 
metoden rökdykning måste användas för att kunna nå fram till branden.  

Metoden rökdykning är dock till stor del anpassad till rumsbranden där avstånden ofta är 
korta. Eftersom Arbetsmiljöverkets regler fastslår att säker tillgång till släckvatten måste 
finnas vid rökdykning betyder det att omfattande slangsystem måste dras i tunnelmiljö. 
Detta är tidskrävande och försvårar för rökdykarna att nå brandplatsen innan reträtt måste 
ske på grund av att luften tar slut.  

I en tunnel kan inte heller övertändning ske, förutom lokalt inuti t.ex. ett fordon, även om 
en övertändningsliknande situation kan uppstå vid mycket hög brandbelastning inom ett 
begränsat område, t.ex. vid köbildning eller i samband med en olycka med många 
inblandade fordon. I försörjningstunnlar kan det också finnas högspänningskablar, 
fjärrvärme- och gasledningar, vilket utgör potentiella faror för den rökdykande 
personalen.  

Taktiska beslut vid en räddningsinsats måste tas utifrån de risker som tunnelmiljön, inte 
rumsbranden, representerar och till hjälp för att strukturera en insats finns det flera 
modeller. De flesta modeller kan dock översättas till två frågor;  

• Vad är det som händer? 
• Hur ska jag göra för att nå resultat?  

De taktiska grunderna i brandbekämpning i undermarksanläggningar och ovan mark är 
lika men svårighetsgraden är högre under mark. Detta beror bl.a. på begränsad praktisk 
erfarenhet och att det krävs stora logistiska resurser.  

Målet med arbetet är att öka kunskapen kring räddningstaktik i undermarksanläggningar 
samt vilka begränsningar och möjligheter räddningsstyrkorna har. Kunskap har inhämtats 
från studier av verkliga händelser i Sverige och Europa, litteraturstudier samt från de 
försök som genomförts inom AP2 och i METRO-projektet [20]. 

6.1 Inträffade tunnelbränder och taktiska 
övervägande 

Tre bränder i tunnlar har analyserats ingående. Den första är en brand i Mont Blanc-
tunneln som går mellan Italien och Frankrike. Branden startade 24 mars 1999 i en lastbil 
men spred sig snabbt till andra fordon. 39 människor omkom i branden och det tog 53 
timmar innan branden var släckt. Den andra analyserade branden startade 29 maj 1999 i 
Tauerntunneln i Österrike på grund av en krock mellan flera bilar och lastbilar. Efter 12 
timmar var branden under kontroll med följd att 12 personer mist livet och 49 stycken 
fick lättare rök- och brännskador. 16 lastbilar och 24 personbilar förstördes i branden och 
skadorna på tunneln blev omfattande.  Tredje och sista analysen var av en brand i Sankt 
Gotthard-tunneln, Schweiz. Branden startade 24 oktober 2001 på grund av en krock med 
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en lastbil. 11 människor miste livet och ytterligare 8 skadades. Totalt förstördes 23 fordon 
varav 13 lastbilar och 10 personbilar.  

Vid analysen av varje brand har ett antal nyckelfaktorer som har påverkat insatsens 
genomförande identifierats. Dessa är: 

Brandförlopp – Brandbelastningen i en tunnel består ofta av fordon eller gods och kan 
vid en brand innebära en hög effektutveckling. Ventilationen i tunneln kan bidra till 
snabb effektutveckling och det gäller att vara snabbt på plats för att minska risken för 
brandspridning mellan fordon. Vid en räddningsinsats kan det i vissa lägen vara bättre att 
lägga resurserna på att hjälpa till med evakuering istället för att försöka bekämpa 
branden.  

Oklar och inte kommunicerad lägesbild – En klar och kommunicerad lägesbild är 
viktigt så att man vet var resurserna bäst gör nytta. När väl de personella och materiella 
resurserna är insatta vid en angreppsväg kan det vara svårt att flytta dem. Antalet 
skadade, deras placering och branden omfattning är information som är avgörande för att 
besluta om den taktiska inriktningen. 

Val av angreppsväg – Det tar tid och mycket resurser i anspråk att försöka avancera i en 
rökfylld miljö. Hettan från branden kan också göra det omöjligt att nå fram och släcka 
branden. Genom att avancera med vinden i ryggen kan brandplatsen lättare nås.  

Fördelning av resurser – Det gäller att i ett tidigt stadium fördela resurserna så att bästa 
möjliga angreppsväg väljs eftersom det sedan är svårt att omfördela dem.   

Möjlighet att genomföra ett angrepp från en säker miljö (räddningstunnel) – En 
räddningstunnel har en mycket viktig funktion att fylla då framryckning kan ske utan 
andningsapparat vilket förlänger aktionstiden avsevärt. Det kan också möjliggöra att 
brandsläckningsutrustning som slangar och brandvattenposter finns tillgängliga i nära 
anslutning till branden.  

Möjlighet till självevakuering – Det är fundamentalt att de nödutsatta själva ska ha 
möjlighet att kunna sätta sig i säkerhet inom rimlig tid.  

Val av strategi och taktik – Genom att välja rätt strategi och taktik från början kan 
mycket vinnas. Det gäller att få så pass mycket information att resurserna kan fördelas 
rätt och att den bästa angreppsvägen väljs. Genom att också utnyttja 
ventilationsförhållandena och styra flödet kan insatsen effektiviseras och liv kan räddas.  

6.2 Fullskaleförsöken  
I oktober 2013 genomfördes fullskaleförsök  i en nedlagd gruva som fick representera en 
tunnel. Fullskaleförsöket bestod av sex delförsök där målet med varje försök var att 
avancera fram i rökfylld miljö och släcka en brand som skulle representera en brand i en 
mindre lastbil eller tågvagn på ca 18 MW. Vid varje delförsök användes olika metoder för 
brandsläckning och syftet var att dokumentera effekten av olika släckmetoder och att 
undersöka förmågan hos rökdykarna som grupp och som enskilda individer. I detta 
arbetspaket har fullskaleförsöken analyserats utifrån ett taktisk insatsperspektiv och för 
mer detaljer hänvisas till försöksrapporten [16].  

De olika delförsöken representerar ur ett insatsperspektiv ett brandsläckningsmoment vid 
insats i tunnel. Metoden som har analyserats är alltså brandsläckning mot ett känt föremål 
med olika typer av utrustning som taktisk resurs. Det finns dock några stora skillnader 
mot en verklig händelse som är viktig att ta i beaktning vid analysen. Försöken var 
noggrant förberedda och planerade i detalj vilket betydde att rökdykarna var väl 
införstodda i sin funktion och uppgift. De hade blivit orienterade i den miljö som 
försöken genomfördes i och de visste att det inte fanns några dolda utrymmen eller farliga 
objekt i tunnel. Slutligen visste de också att det inte var frågan om någon livräddning av 
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person utan endast släckning av branden. Mer information kring försökutförandet finns i 
kapitel 4.1.3. 

6.2.1 Diskussion av försöksresultatet 
De sex olika delförsöken har bidragit till kunskap som kommer att påverka val att taktik, 
metod och utrustning vid en brand i undermarksanläggningar. En av de viktigaste 
lärdomarna från fullskaleförsöket, samt tidigare genomförda försök, är att det tar lång tid 
för rökdykarna att avancera i tät rök och lägga ut ett slangsystem för att ha tillgång till en 
trycksatt vattenledning. Missförstånd mellan rökdykarna var vanligt, trots att momenten 
samövats tidigare, och det var lätt att bli desorienterad och att arrangera utrustningen fel. 
De metoder som användes vid försöken är sannolikt bäst lämpade i ett 
brandsläckningsskede där både brandens placering och omfattning är känd på förhand. I 
ett inledande skede i verkligheten är det väldigt sällan så och därför bör en insats alltid 
inledas med en livräddning- och rekognoseringsfas. Genom att först genomföra en 
rekognosering kan beslutsfattarna få en bild över olycksplatsen så att beslut kan fattas om 
lämplig strategi och resursuppbyggnad. För att snabbt kunna få en bild bör det övervägas 
om rökdykarna kan förflytta sig utan släckutrustning med syfte att bara inhämta 
information om skadeläget. Rökdykarna kan då använda sig av en så kallad lyslina, dels 
för att snabbt hitta tillbaka, dels för att hjälpa evakuerande människor att hitta ut. Detta 
förfarande kräver en omarbetning eller förtydligande av Arbetsmiljöverkets föreskrift om 
säkert vatten vid rökdykning. 

Förutom ovan nämnda resultat kan följande lärdomar dras när det gäller att genomföra 
brandsläckningsmoment i en undermarksanläggning: 

Vikten av att vara förbredd – Trots att rökdykarna var väl förberedda inför varje 
delförsök så upplevdes osäkerhet, viss stress och felhandlande hos brandmännen. 
Slutsaten från detta blir att det är mycket viktigt med enkla procedurer och 
standardrutiner vid denna typ av insats. Det kan också vara värdefullt att öva på den plats 
där olyckan senare kan ske eftersom man då dels blir orienterad men också dels kan 
upptäcka faktorer som kan påverka räddningsinsatsen.  

Den fysiska ansträngningen – det är mycket fysiskt ansträngande att genomföra 
rökdykarinsatser i denna typ av miljö, vilket syntes på luftförbrukningen och mätning av 
pulsen hos rökdykarna. Detta begränsar så klart den fysiska prestationen men också 
förmågan att kommunicera klart över radion och fatta rationella beslut.  

Luftförbrukningen – luftförbrukningen mättes för varje enskild rökdykare och det kan 
konstateras att de individuella skillnaderna är stora vilket beror på kroppsstorlek, 
kondition, samt vana att använda andningsapparat.  

Förflyttningshastigheten – Största delen av tiden från startposition till slutmål läggs på 
att utföra olika arbetsmoment, som att t.ex. koppla ihop slang. För att minska den totala 
tiden behöver alla arbetsmoment vara så enkla som möjligt. Detta kan t.ex. uppnås med 
hjälp av färdigkopplade slangsystem.  

Ledning av rökdykarna – Vid försöken har rökdykarledaren varit placerad vid 
tunnelmynningen och har därifrån koordinerat tre rökdykarpar. Rökdykarledaren har noga 
följt rökdykarnas rapporterade positioner samt luftmängd, men det framkom att det fanns 
behov av någon som kunde styra rökdykarnas arbete på ett mer handgripligt sätt. Till 
exempel skulle det kunna finnas ett extra rökdykarpar vars enda uppgift är att koordinera 
arbetsuppgifterna mellan rökdykarna, prioritera arbetsuppgifter samt övervaka 
tunnelmiljön avseende risker och brandens utveckling.  

Värmekameror – Värmekameror är många gånger nödvändigt att använda för att kunna 
orientera sig i en rökfylld tunnel. Försöken visade dock att dagens rökdykarkameror 
många gånger inte är anpassade till tunnelmiljö (mindre temperaturskillnader än vid en 
rumsbrand). Dock så går det att använda sig av olika tekniker för att få kamerorna att 
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anpassa sig till de mindre temperaturskillnaderna som kan finnas i en tunnel och att på så 
sätt förtydliga den bild värmekameran ger. Det var också problem med att rökdykarna 
behövde använda båda händerna till att exempelvis dra slang, vilket medförde att de inte 
samtidigt kunde hålla i kameran.  

Brandsläckningsmomentet – Olika utrustningar för brandsläckning har använts vid 
försöken. Konventionell standardutrustning i form av strålrör med vatten samt alternativa 
släckmetoder med skärsläckare och CAFS. Vid användning av de alternativa metoderna 
krävs det rökdykare som är utbildade för att kunna använda dem. Det finns också andra 
risker med de alternativa metoderna som man behöver vara medveten om. Ytterligare 
uppmärksammades det att korta personer hade svårt att nå upp till öppningarna i 
containern (1,5 meter upp) för att komma åt och släcka branden utan att utsättas för 
flammor och strålningsvärmen från heta plåtytor. Även i ett verkligt fall kan det finnas 
behov av att nå upp till öppningar, t.ex. fönster på fordon, som sitter lite längre upp.  

Risker – Rasrisken i en tunnel är något räddningsledaren behöver beakta. I försöken så 
skedde det ett mindre ras på grund av spjälkning trots att taket nätades och kläddes med 
isolering. Spjälkning finns också dokumenterat från verkliga händelser. Denna risk 
kommer vara avgörande om en räddningsinsats kan genomföras eller inte.  

Användandet av den mobila fläkten – I försöket har fläkten används dels för att mäta 
effektutvecklingen, dels för att förhindra backlayering. Vid en verklig händelse kan 
fläktar användas just för att styra brandgaserna för förbättra sikten och minska 
värmestrålningen från det håll där rökdykarna angriper branden. Insatsmässigt upplevde 
dock rökdykarna svårigheter med att kommunicera på grund av den höga ljudnivån som 
fläkten genererade. En viktig slutsats är att fläkten är ett bra hjälpmedel men att den 
lokala räddningstjänsten behöver öva, både med mobil fläkt och med fasta installationer 
på plats för att få reda på de problem som kan uppstå och hur de kan lösas.  

6.3 Kritiska faktorer vid insats i 
undermarksanläggning 

Vid varje insats finns det ett antal skadeplatsfaktorer att ta hänsyn till vid val att taktik. 
Kritiska skadeplatsfaktorer är de faktorer som kan ha ett avgörande inflytande på hur 
räddningsinsatsen utvecklas. Exempel på generella skadeplatsfaktorer som ofta finns vid 
varje insats är; byggnaden, branden, verksamheten, resurser, människoliv, lägesbild och 
speciella risker. Utifrån de analyserade verkliga händelserna, samt analyserna av de 
genomförda försöken, kan de generella skadeplatsfaktorerna kopplas till insats vid brand i 
undermarksanläggning. Nedan diskuteras varje skadeplatsfaktor utifrån hur den kopplas 
till den aktuella miljön: 

Byggnaden/byggnadsverket – För en undermarksanläggning avses med byggnadsverket 
hela den utsträckning under mark som kan komma att involveras i skadeskedet. I en 
undermarksanläggning är det svårare att avgöra hur stor del av anläggningen som 
kommer involveras i jämförelse med en byggnad över mark. Andra faktorer som berör 
själva objektets geometri och utformning är t.ex. lutning, storlek, tillgång till 
angreppsvägar eller fasta installationer. 

Branden – Skillnaden på en brand under och över mark är ventilationsförhållandena, 
brandbelastningen och den minskade risken för övertändning. Andra faktorer är brandens 
position och storlek och dess påverkan på utsatta delar av anläggningen.  

Verksamheten – Den avgörande skillnaden som rör verksamheten är om det finns 
människor i anläggningen eller om det bara t.ex. är en servicetunnel med tekniska 
installationer. Olika undermarksanläggningar kan också variera i tillgänglighet, t.ex. 
behöver trafiken i spårtunnlar styras från extern plats och räddningsfrånkoppling ske 
innan räddningstjänsten kan ges tillträde till spårområdet.   
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Resurser – Det behövs ofta mycket materiella och personella resurser vid en brand i en 
undermarksanläggning även om branden i sig inte är så omfattande. Det kan också 
behövas specialutrustning som kan behöva beställas externt. 

Människoliv – Här är det stor skillnad på om det är undermarksanläggningar där ett stort 
antal människor kan vistas, som kan förutsättas ha dålig lokalkännedom, som t.ex. i en 
tunnelbana eller om det handlar om en arbetare i en gruva, som utgör den normala 
arbetsplatsen. Det är dock viktigt att så tidigt som möjligt få vetskap om positionen på 
och antal nödställda personer. 

Lägesbilden – Vid en undermarksanläggning kan det vara svårt att snabbt få uppfattning 
om läget då det inte går att se branden. Insatta resurser är också svåra att flytta på och 
därför bör informationsinhämtning vara prioriterad.   

Speciella risker – En stor risk vid brand i undermarksanläggning är hållfastheten i 
brandutsatta delar. 

6.3.1 Förslag till taktisk tankesätt vid brand i 
undermarksanläggning 

För att lättare komma ihåg med de mest kritiska momenten vid en insats har 
insatsledningen ofta hjälp av tumregler eller enkla ordstäv så som t.ex. OBBO 
(Orientering, Bedömning, Beslut, Order). Utifrån de identifierade kritiska faktorerna som 
räddningsledningen måste ta hänsyn till har i likhet med OBBO en checklista tagits fram 
som ska hjälpa insatsledningen. Detta ordstäv stavas PORTAL (Position, Omfattning, 
Resurser, Taktik, Analys, Lägesbild) och bakom varje ord finns ett antal punkter att 
hantera. Hela checklistan finns i rapporten Taktik och ledning vid brand under mark [18]. 

6.4 Slutsats 
En av de stora skillnaderna mellan räddningsinsatser ovan och under mark är att det är 
svårare att få en överblick över skadeplatsen om händelsen inträffar i en 
undermarksanläggning. På grund av detta och att det är svårt att flytta redan insatta 
resurser är informationsinhämtning prioriterat. En rekognoceringsstyrka (rökdykargrupp) 
kan vara lösningen men behöver utredas vidare. Från fullskaleförsöken kan lärdomar 
sammanfattas i att bäst släckeffekt erhålles med traditionella strålrör, vilket naturligtvis 
kräver vattentillgång och erforderlig slangdragning eller fasta rörsystem. Lätt utrustning 
underlättar förflyttning men det som spar in mest tid är att förenkla själva 
arbetsmomenten. Luftförbrukningen och den fysiska uthålligheten påverkar i stor 
utsträckning uthålligheten och kapaciteten för hela styrkan och insatsen.  

Det har också identifierats ett antal skadeplatsfaktorer som i sin tur ledde fram till ett 
taktiskt tankesätt i form av PORTAL. 

 

 



38 

7 Beskrivning av arbetspaketet AP5 –
Utbildning   

Inom ramen för TMU-projektet har ett utbildningsmaterial avsett för räddningstjänsten 
och högre utbildning tagits fram. Materialet bygger dels på de tester, försök och studier 
som genomförts i TMU-projektet, dels på den tidigare forskning som genomförts i de 
tidigare nationella och internationella forskningsprojekt om bränder i tunnlar och andra 
undermarksanläggningar, där forskargruppen varit representerad. Utbildningsmaterialet är 
indelat i tre kategorier: 

• för den rökdykande personalen 
• för personal som fungerar som räddningsledare 
• för personal som är avsedd att utbilda den egna personalen i hemkommunen 

(enligt konceptet ”peer-learning”) 

Materialet, eller delar av materialet, är tänkt att kunna användas vid MSB:s skolor både 
på brandmannautbildningen, vid fortbildningskurserna Räddningsledare B eller C samt 
vid påbyggnadsutbildningen Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer (RUB). 
Utöver detta är materialet tänkt att i tillämpliga delar implementeras i befintlig 
brandingenjörsutbildning på högskolenivå. 

Utbildningslitteraturen utgörs i huvudsak av de rapporter som producerats i denna och 
tidigare forskningsprojekt. Materialet har också paketerats i block, med tillhörande 
övningsuppgifter och lärarhandledning. Övningsuppgifterna finns presenterade dels i 
PDF-format, dels som ett förevisningsmaterial inklusive inledande diskussionsunderlag. 
För utbildningen av den personal som är tänkt att efter genomförd kurs utbilda 
räddningstjänstpersonalen i hemkommunen har en grundstomme till distansutbildning 
utvecklats i samarbete med MSB Sandö. Kursen bygger på samma koncept som den av 
MSB tidigare genomförda kursen om fartygsbrandsläckning. Kursen är tänkt att ges som 
distanskurs med samling på en av MSB:s skolor. Efter TMU-projektets avslut åligger det 
MSB att införa kursen i kursutbudet och att vidare genomföra kursen i sin helhet. 
Lämpliga förkunskapskrav för utbildarkursen är lägst genomförd RäL B eller RUB, med 
erfarenhet av räddningsledning i komplicerade objekt. Utbildarkursen med det tillhörande 
utbildningsmaterialet finns tillgängligt i MSB:s lärplattform Fronter (tidigare CursNet), 
där även lärarhandledning och förevisningsmaterial finns för nedladdning efter 
genomgången och godkänd kurs. 

Utbildningsmaterialet har kategoriserats i åtta block, vilka kort presenteras nedan.  

7.1 Introduktion till brand i tunnel 
Detta block är avsett att användas för utbildning på samtliga nivåer. Syftet med denna 
introduktion är att redogöra för de risker som finns vid bränder i olika typer av 
undermarksanläggningar och räddningstjänstens begränsningar och möjligheter. De 
anläggningar som berörs är vägtunnlar, spårtunnlar, tunnelbana, gruvor, tunnlar under 
byggnation och parkeringsgarage under mark.  

7.2 Brandförlopp under mark 
I blocket Brandförlopp under mark presenteras troliga brandförlopp vid olika typer av 
undermarksanläggningar. Brandbelastning, brandförlopp och brandgasspridning 
diskuteras, liksom de risker detta innebär för personer som befinner sig under mark och 
för räddningstjänstens personal. Stor vikt läggs vid att identifiera tänkbar vidare 
brandutveckling givet förutsättningarna och hur det påverkar räddningsinsatsen. Inom 
området brandförlopp är utbildningsmaterialet uppdelat på två huvudinriktningar – den i 
rökdykarnas omedelbara närhet och den övergripande som bygger på den samlade 
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kunskapsbilden. Inom detta delområde finns stora möjligheter till fördjupning och 
avancerade ingenjörsmässiga beräkningar för de studenter som önskar ytterligare 
kunskaper. 

7.3 Spjälkning och bergsäkerhet 
En av de svåraste frågorna i händelse av brand i undermarksanläggningar, oberoende om 
räddningsinsatsen genomförs i en betongkonstruktion eller i anläggningar med oskyddat 
berg, är hur konstruktionen har påverkats av branden. I detta block diskuteras hur berget 
eller konstruktionen kan ha påverkats, vilka varningssignaler det är viktigt att ta hänsyn 
till och när det är olämpligt att genomföra en räddningsinsats. Här finns varken nationellt 
eller internationellt någon säker och entydig forskning genomförd med fokus på 
räddningsinsatsen och övningsuppgifterna syftar till att förbereda både den rökdykande 
personalen, rökdykarledaren och räddningsledaren på frågeställningar som behöver 
beaktas och beslut som kan behöva tas under arbetets gång. 

7.4 Räddningstjänstens förflyttning och metodval 
Räddningstjänstens förmåga till förflyttning hänger starkt samman med metodvalet för 
brandsläckning. Lufttillgången och luftförbrukningen är en av de främsta begränsande 
parametrarna för räddningstjänstens förmåga att nå nödställda inne i tunneln eller 
undermarksanläggningen. Ju mer resurser som behöver läggas på att förlytta tung 
utrustning, desto mer luft och energi kommer att förbrukas under räddningsinsatsen. Valet 
av metod för brandsläckning och räddning, kopplat till tillgängliga resurser och 
räddningstjänstens säkerhet diskuteras och analyseras. Även i detta block fokuseras både 
på förutsättningarna för de enskilda rökdykarna och de beslut i stort som åligger 
räddningsledaren. 

7.5 Ventilation i tunnel 
Detta block bygger på tidigare forskning och erfarenheter gällande brandgasventilation i 
undermarksanläggningar. Övningarna behandlar val av strategi för ventilation av tunneln 
eller anläggningen, vilka risker som kan uppstå och hur ventilationen kan användas som 
taktisk resurs för att stödja räddningsinsatsen. De parametrar som påverkar resultatet av 
den valda metoden diskuteras och analyseras för de valda övnings-scenarierna. Detta 
utbildningsblock är främst avsedd för personal med uppgift att välja strategi, taktik och 
metod för räddningsinsatsens genomförande. 

7.6 Brandsläckning under mark 
I denna del av utbildningsmaterialet arbetar eleven med olika metoder för själva 
brandsläckningsmomentet. De olika metodernas fördelar och begränsningar diskuteras 
och eleven ska välja taktik och metod för ett antal övningsscenarier. Parametrar som 
tunnelns lutning, höjd och längd diskuteras utifrån metodvalsperspektiv liksom 
förutsättningarna att nå målet för insatsen med vald metod. 

7.7 Värmekamera som taktisk resurs 
Värmekameran är ett värdefullt hjälpmedel vid dagens räddningsinsatser. Dock skiljer sig 
både praktisk användning och tolkning av data från förhållandena vid en vanlig 
rumsbrand. I tunnlar och gruvor med små mängder fasta installationer som ger tydliga 
värmesignaturer och där endast små värmeskillnader finns mellan tunnelns olika delar är 
den information värmekameran ger många gånger svårtolkad. Inom detta delområde finns 
mycket lite underlag gällande funktion och användning under mark, varför projektet valt 
att sammanställa den rapport som utgör huvuddelen av utbildningsmaterial för detta 
utbildningsblock. Rapporten behandlar såväl värmekamerans funktion och inställningar 
som metoder att förstärka informationsunderlaget i den aktuella miljön. Denna del av 
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utbildningen vänder sig i första hand till den rökdykande personalen och flera praktiska 
övningar för träning i undermarksanläggningar finns beskrivna. 

7.8 Insatsplanering och planeringsverktyget TuFT 
För att lyckas med räddningsinsatser i komplexa undermarksanläggningar krävs en 
noggrann förberedelse och möjligheter till samövning med anläggningsägaren och 
tunneloperatören. I denna utbildningsdel ges studenten möjlighet att i förväg planera 
taktik och metodval samt bestämma resursbehov för ett antal övningsscenarier. För 
insatsplaneringen på ingenjörsnivå används det inom projektet utvecklade datorverktyget 
TuFT. 
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8 Beskrivning av arbetspaketet AP 6 – 
Rekommendationer 

Detta kapitel sammanfattar de rekommendationer som projektet har arbetat fram i 
arbetspaket 6 och som sammanfattas i rekommendationsrapporten där även bakgrunden 
till olika rekommendationer diskuteras [26].  De rekommendationer som presenteras här 
bygger på de försök som har genomförts, de erfarenheter som de inblandade 
projektdeltagarna har av forskning och reella insatser i undermarksanläggningar och 
samråd med projektets referensgrupp. Alla förslagen har inte testats i den genomförda 
försöksserien, men författarna anser dock att det kan rekommenderas att de testas i 
framtida insatsplaneringar. Vissa rekommendationer baseras även på tidigare genomförda 
forskningsprojekt, t.ex. tidigare MSB/SRV-finansierade projekt om 
undermarksanläggningar [6-8],  METRO-projektet [19] och BARBARA-projektet [27]. 
Rekommendationerna tar hänsyn till olika resurser beroende på om en glesbygds- eller 
storstadsräddningstjänst ska genomföra insatsen. 

Dessa rekommendationer kommer bland annat att kunna användas av: 

• MSB genom sin utbildning och som rådgivande experter inom området, 
• länsstyrelser genom sin roll som tillsynsmyndighet,  
• Transportstyrelsen genom sin lagstiftande roll,  
• Arbetsmiljöverket genom arbetsmiljöfrågor vid rökdykarinsatser, 
• anläggningsägare som Trafikverket,  
• trafikledare genom sin roll vid olyckor,  
• räddningstjänster genom sin direkta roll vid en olycka  
• och högskolor och universitet genom sin utbildning av ingenjörer och 

projektörer.  

Övriga intressenter är projektörer av stora anläggningar, polis och ambulanspersonal, 
tunnelforskare och media som övervakar vid en olycka. 

Nedan ges lista över de rekommendationer som presenteras i [26]. 

8.1 Olika skeden för undermarksanläggningar 
 

8.1.1 Projekteringsskede 
För existerande och planerade undermarksanläggningar bör en riskbedömning (riskanalys 
och riskvärdering) genomföras för att identifiera kritiska faktorer för anläggningen vad 
gäller möjligheten till en lyckad räddningsinsats och för framtagande av koncept/strategi 
för anläggningen i nära samarbete med aktuell räddningstjänst. Räddningstjänster i olika 
delar i landet har olika förutsättningar och förmåga och bör anpassas till de 
förutsättningar som finns på plats så att ett tillfredställande och likvärdigt totalt skydd mot 
olyckor finns i hela landet enligt lagen om skydd mot olyckor (2007:778). 

8.1.2 Byggskede 
• Operativ insatsplanering bör ske i samverkan mellan beställaren, entreprenören 

och räddningstjänsten. Platsbesök är viktigt. I samband med detta är det viktigt 
att belysa vad anläggningsägaren kan erbjuda, vad som är räddningstjänstens 
förmåga och hur ansvarsfördelningen ser ut. Det är också viktigt att fastställa vad 
räddningstjänsten inte kan eller ska göra. 

• Förändrade förhållanden under byggtiden kräver reviderbara insatsplaner. 
• Någon namngiven person bör vara huvudansvarig för att ritningar och uppgifter 

alltid hålls aktuella. 
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• Löpande samverkan och samövning mellan entreprenörer är viktigt för att 
tydliggöra de enskilda entreprenörernas ansvar. Samövning bör även ske med 
räddningstjänst, ambulans och polis. Insats- och utrymningsövningar kan med 
fördel samordnas. 

• Scenariospel är ett bra verktyg för att öva ledningsfunktioner, såväl inom den 
egna organisationen som för räddningstjänsten. Övningar ska ske för att 
organisationen och enskilda ska få nödvändiga kunskaper att hantera den 
uppkomna situationen och för att brister ska upptäckas innan ett skarpt läge 
uppstår. 

• När ansvarigt befäl tar beslut om hur räddningsinsatsen ska utformas är den mest 
prioriterade uppgiften att fastställa huruvida personer fortfarande befinner sig 
inne i tunneln eller inte och vilka resurser som behövs för att försöka att undsätta 
dessa personer. Det är av yttersta vikt att personantalet är säkerställt, oberoende 
om ett manuellt eller automatiskt loggningssystem används. 

• Ansvarigt befäl måste få en överblick över de särskilda risker som kan finnas i 
anläggningen. Särskilda risker kan utgöras av fordon, farliga ämnen, högspänning 
och/eller försvagade konstruktionsdelar. 

• Den huvudsakliga strategin vid en brand är att minska miljöventilationen till ett 
minimum. Ansvarigt befäl på plats ska sedan göra en ny bedömning. 

• Vid placeringen av räddningskammare i förhållande till arbetsplatsen bör hänsyn 
tas till tunneltvärsnittet då det påverkar den branddynamiska miljön. 

• Det måste finnas en plan för andra typer av räddningsinsatser än brand, t.ex. 
räddning av instängda personer eller bortforsling av nedfallna klippblock. Det 
finns även risk för fastklämda personer. 

• För tunnlar under byggnation är föreskrifternas fyra timmars andningsluft i 
räddningskammare otillräckliga, då fullskaleförsök visar att vissa av de fordon 
som används vid tunnlar under byggnation kan ha ett betydligt längre 
brandförlopp. 
 

8.1.3 Driftskede 
• Enligt tunneldirektivet och svensk lagstiftning (SFS 2006:418) måste en 

tunnelhållare (vägtunnlar) genomföra årliga övningar och regelbundna kontroller 
av en tunnel som är i drift. Kontroller ska genomföras minst vart sjätte år och 
omfatta alla föreskrivna säkerhetskrav. Utöver detta är det naturligtvis viktigt att 
kända eller anade brister åtgärdas så fort som möjligt då de kan vara en viktig del 
av ett större säkerhetskoncept som kan få avgörande betydelse för resultatet av en 
insats. 

• Den kommunala räddningstjänsten behöver ges möjlighet att kontinuerligt öva i 
anläggningen. 

• Eventuella förändringar i geometri eller säkerhetsinstallationer bör kommuniceras 
med räddningstjänsten. 

• De regelbundna övningarna bör testa kommunikation, ansvarsfördelning, metodik 
och förmåga. 

• Kommunikationsmöjligheterna för räddningstjänsten måste säkerställas, även 
inne i undermarksanläggningen. Detta behöver lösas samordnat mellan 
anläggningsägare och räddningstjänst. 

• En expert från verksamhetsutövaren (olyckplatsansvarig, OPA) bör kunna möta 
upp räddningsledaren på samma tidsintervall som den kommunala 
räddningstjänsten förväntas vara på plats. Denna expert bör dels kunna ge 
information om utformning, tekniska lösningar, angreppsvägar, m.m., dels ha ett 
beslutsmandat som kan effektueras på plats. 
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• Mängden släckvatten kan anpassas till det dimensionerande scenariot i aktuell 
undermarksanläggning och den lokala räddningstjänstens taktik och angreppssätt. 

• Angrepp från en rökfri miljö är en viktig utgångspunkt i diskussionerna mellan 
anläggningsägaren och räddningstjänsten. 

• Insatsvägarnas längd: 
o En räddningstunnel eller ett parallellt tunnelrör för trafik kan öka 

räddningstjänstens möjligheter till angrepp från e rökfri miljö. 
o Avståndet mellan angreppsvägar påverkar hur långt slangsystem som 

behöver byggas upp och därmed hur lång tid det tar att nå fram till 
brandplatsen. 

• Detektion/övervakningsmöjligheter påskyndar larm och informationsinhämtning 
och räddningstjänstens möjligheter att snabbt komma igång med insats. 
 

8.2 Taktik och metodik för räddningstjänsten 
8.2.1 Förberedelser 

• För en räddningstjänst är ett enkelt och intränat koncept nödvändigt för en 
effektiv insats, särskilt vid en insats i en undermarksanläggning eftersom 
igenkänningsfaktorn är begränsad.  

• Övning bör ske på den plats där ett tänkt scenario kan komma att utspela sig. 
• Den i försöken aktuella bemanningen (1+ 8) bör vara representativ för verkliga 

händelser men kan komma att behöva justeras uppåt om det behovet bedöms vara 
aktuellt vid en riskbedömning. Man kan också tänka sig en justering nedåt (öka 
avståndet mellan skyddsgrupperna) om förhållande bedöms som lätta. Den 
nedersta gränsen är dock alltid 1+4 man som krävs för att organisera ett 
rökdykarangrepp. Enligt AFS 2007:7 krävs minst ett rökdykarpar för rökdykning.  

 

8.2.2 Ledning 
• Insatser i undermarksanläggningar är speciellt resurskrävande och det bör finnas 

en särskild funktion (ansvarigt befäl) som ansvarar för att tillgång finns på kort 
och lång sikt avseende tillgång till rökdykare, tillgång till luft och 
förbrukningsmateriel, tillgång till specialutrustning i form av mobila fläktar, etc.  

 

8.2.3 Utrymning 
• Underlätta möjligheterna för självevakuering 

o Skapa rökfrimiljö med god sikt 
o En lyslina, t.ex. medtagen av en rek-styrka (se nedan), kan underlätta 

evakuering 
• Räddningstaktiskt bör man skilja på brandsläckning och livräddning. Den 

taktiska inriktningen vid alla bränder i undermarksanläggningar bör vara att 
livrädda utsatta människor. Enda undantaget är de fall då en livräddande insats 
inte kan genomföras förrän en brand är släckt och ingen alternativ angreppsväg 
finns. 

• För en glesbygdsräddningstjänst bör man p.g.a. styrkornas begränsade storlek 
fokusera på enbart livräddning; 
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8.2.4 Kommunikation 
• Valet av angreppsväg är speciellt viktigt i undermarksanläggningar. Information 

från utlarmning, från anläggningsägare och kompletterande information från 
vittnen, etc blir därför extra viktig för en effektiv insats.  

• Utse en rekognoseringsstyrka (rek-styrka) som inte har som mål att släcka 
bränder och därmed kan förflytta sig snabbare än rökdykargrupper som ska bygga 
upp ett komplett slangsystem för säkert vatten. Rek-styrkan har två huvudsyften:  

o att skaffa bättre och säkrare information om vad som har hänt och om hur 
situationen ser ut, som kan fungera som ett så bra beslutsunderlag som 
möjligt.  

o att hjälpa och vägleda evakuerande. 
• Vid rökdykning för släckning, utvärdera möjligheten för koordination inifrån (en 

inre rökdykarledare) som ser rökdykarna och kan styra deras arbete lokalt. 

8.2.5 Ventilation  
• Överväg användning av ventilationen för att skapa rökfri miljö 

o Att med vinden i ryggen avancera fram mot branden i relativt rökfri miljö 
ökar möjligheterna för en snabb och säker räddningsoperation.  

o Användningen av ventilation, framför allt om den inbegriper vändning av 
ventilationsriktningen, måste emellertid användas med försiktighet om 
det finns risk för att människor fortfarande uppehåller sig på andra sidan 
branden, t.ex. vid köbildning. 

• Om man i långa spårtunnlar använder mobila fläktar för att styra röken måste 
man försäkra sig om att fläktarna har tillräcklig kapacitet. 

• Vid användning av mobila fläktar måste hänsyn tas till både dess användning och 
dess fysiska placering. 

o Ljudet från fläkten kan vara mycket störande och kraftigt försvåra 
kommunikationen. 

• De vanligaste fläktarna hos räddningstjänsten blir ofta för klena för större 
komplexa anläggningar. Om sådana anläggningar finns inom ansvarsområdet bör 
därför andra lösningar förberedas. 

• Vid användning av fläktar i garage är det viktigt att i förväg kontrollera 
anläggningens konstruktion så att man vet var röken kommer att tryckas ut och 
vilka risker detta kan medföra.  

8.2.6 Långa insatsvägar 
• Utred möjligheterna att genomföra angreppet så långt som möjligt i rökfri miljö 

o Detta förlänger avsevärt aktionstiden eftersom avancemang av 
räddningspersonal kan ske utan andningsutrustning.  

o Detta kan exempelvis ske via motsatt tunnelrör eller via speciell 
säkerhetstunnel. 

• Försök att så långt som möjligt minska eller förenkla rutiner som utrullning och 
inkoppling av slangar, trycksättning av slangsystem, etc. Exempel på 
förbättringar kan vara färdigkopplade eller delvis sammankopplade slangsystem. 

• Tomt slangsystem vid avancemang i säker miljö höjer förflyttningshastigheten, 
liksom användandet av bärsele. Bärsele för materiel underlättar både transport 
och utläggning av slangar.  

• Värmekamera är viktigt för att kunna genomföra en effektiv  räddningsinsats. 
o Det är mycket svårt (i stort sätt omöjligt) att orientera sig i rökfylld miljö 

utan värmekamera. 
o Det är en fördel om båda rökdykarna i ett rökdykarpar har en 

värmekamera var.  
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o Det är viktigt att vara utbildad på den aktuella värmekameran då olika 
kameramärken har olika inställningsmöjligheter och olika benämningar. 

o Värmekamerorna behöver anpassas till tunnelmiljö. 
• Undersök vidare utveckling av bra värmekameror som sitter i hjälmen eller som 

bärs på annat vis än med en hand, t.ex. fästanordningar.  
• Försöken med en vagn för transport av luft och annan utrustning visade att man 

behöver öva för att det ska bli ett effektivt hjälpmedel.  
• Det rekommenderas att man fortsätter att utreda vagnens möjligheter. Framför 

allt i spårtunnlar där man kan ha en spårbunden vagn bör den kunna effektivisera 
en insats. 

• Även annan specialutrustning, t.ex. CAFS, kräver övning och samordning. 
• Undersök möjligheterna att använda syrgas. 

o Fördelen är en ökad aktionstid, vilket kan leda till en effektivare och 
säkrare insats.  

o Risken för överhettning finns dock hos den rökdykande personalen på 
grund av den längre aktionstiden i kombination med det fysiska arbetet 
samt att möjligheterna till räddningsluft begränsas. 
 

 



46 

9 Diskussion 
Projektet har genererat många nya forskningsrön, viktig ny kunskap för räddningstjänsten 
och rekommendationer inom området räddningsinsatser i undermarksanläggningar. 
Räddningsinsatser under mark är en komplex och svår uppgift för de flesta 
räddningstjänster och  projektets resultat har påvisat svårigheterna, men samtidigt också 
bidragit till kunskap och information som kan lösa en del av problemen. Trots omfattande 
resurser och bra förberedelser bland dem som deltog i försöken, var resultatet inte alltid 
vad som förväntades före försökens början. Tiden är en avgörande faktor för vilken 
brandsituation räddningstjänsten kan förväntas att möta. Brandens utveckling behöver 
ställas i relation till förmågan den aktuella räddningsstyrkan har. Struktur och planering är 
ytterst viktig. I de försök som har genomförts har beprövade konventionella metoder 
provats och jämförts med alternativa metoder att nå fram till och släcka branden. Det 
finns dock ytterligare metoder som potentiellt skulle kunna fungera i den miljö som 
avses, men inom ramen för försöksserien har naturligtvis inte samtliga kunnat testas. De 
som provades gav dock tydliga och klara indikationer om vad som gäller vid 
räddningsinsatser i den aktuella testmiljön. Det tog mellan ca 12 – 30 minuter att nå fram 
till brandkällan som var placerad 180 m från mynningen. Inga hinder i form av nödställda 
personer fanns på vägen och som i ett verkligt fall hade påverkat insatspersonalens 
förflyttning mot brandplatsen. Därför får dessa tider ses som optimala och anger den 
undre gränsen för hur snabbt en liknande räddningsinsats kan genomföras. Storleken och 
typen av brandobjekt som användes vid försöken motsvarar en mindre lastbil som brinner 
eller en tågvagn som brinner i ett tidigt skede. 

Förutom ovan nämnda erfarenheter kan följande lärdomar dras när det gäller att 
genomföra brandsläckningsmoment i en undermarksanläggning : 

• Försöken visar på vikten av förberedelser innan en brand inträffar i en anläggning 
med långa inträngningsvägar och hög risk.  

• Den fysiska ansträngningen kan vara hög vilket avspeglades i luftförbrukningen. 
• Luftförbrukningen varierar kraftigt mellan individer. 
• Den totala förflyttningshastigheten bestäms till stor del av utförda delmoment, 

exempelvis ihopkoppling av slang, istället för den rena förflyttningen.  
• Ledning av rökdykarna inne i tunneln skulle effektivisera insatsen.   
• Värmekameror behöver anpassas bättre till tunnelmiljön. 
• Brandsläckningsmomentet visar att alternativa metoder kräver rökdykare som är 

utbildade att använda de aktuella metoderna.  
• Rasrisken måste beaktas.   
• Användandet avmobila fläktar är ett bra instrument för att styra brandgaserna och 

förbättra sikten men kan orsaka problem med kommunikationen på grund av 
höga ljudnivåer  

Försöken har givit värdefull information kring gånghastigheter, slangutläggning och tider 
för olika arbetsmoment i samband med förflyttning, inverkan av stödutrustning som 
värmekameror eller transportvagnar och även andra typer av alternativ släckutrustning. 
De mätningar som gjordes kommer att vara till stor nytta vid framtida diskussioner kring 
räddningsinsatser i undermarksanläggningar. Den typen av anläggning som användes vid 
försöken kan anses representera både vägtunnel, järnvägstunnel, tunnelbana, gruvor och 
tunnlar under byggnation. Den data som har samlats in har varit till direkt nytta vid 
framtagandet av det planeringsverktyg som har fått namnet TuFT, och som kan simulera 
en endimensionell brandmiljö med längsgående luftflöde. Verktyget kommer att vara till 
nytta för såväl projektörer som forskare. TuFT är enkelt att använda, ger rimliga resultat 
och har en stor utvecklingspotential.  

Rapporten om taktik och ledning vid brand under mark ger räddningstjänsten ett gott 
diskussionsunderlag och förlag på strukturer som kan implementeras i den egna 
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verksamheten. Den poängterar tydligt att en av de stora skillnaderna mellan insatser ovan 
och under mark är att det är svårare att få en överblick över skadeplatsen under mark. På 
grund av detta och att det är svårt att flytta redan insatta resurser bör 
informationsinhämtning vara prioriterat. Projektgruppen har resonerat kring att en 
rekognoseringsstyrka (rökdykargrupp) kan vara lösningen för en effektivare 
rökdykarinsats, baserat på de filmupptagningar och observationer som gjorts under 
försöken, men detta behöver utredas vidare. Från fullskaleförsöken kan lärdomar gällande 
de brandsläckande momenten sammanfattas i att traditionella strålrör har en mycket god 
släckeffekt. Alternativa system, exempelvis CAFS, med mindre vattenpåföringsmängder, 
kan behöva kompletteras med mer traditionella metoder för att förhindra återantändning, 
trots att CAFS-systemet visade god initial släckeffekt. Lätt utrustning underlättar 
förflyttning men det som bäst optimerar rökdykarinsatsen är att förenkla själva 
arbetsmomenten. Luftförbrukningen och den fysiska uthålligheten påverkar i stor 
utsträckning den samlade förmågan till rökdykning i komplexa miljöer.  

All den kunskap som har samlats kan utnyttjas vid vidareutbildning av ingenjörer och 
räddningstjänstpersonal. Det utbildningsmaterial som tagits fram kan utnyttjas direkt av 
MSB:s skolor och inom högre utbildning. Projektet har även resulterat i vetenskapliga 
artiklar och rapporter som kommer att vara till nytta för forskare inom ämnesområdet.  
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10 Slutsatser 
Projektet har sammanfattat tidigare och ny kunskap gällande möjligheterna och 
begränsningarna vid räddningsinsatser under mark. Resultaten från projektet påvisar 
behovet av att räddningstjänster, med undermarksanläggningar inom sitt geografiska 
ansvarsområde, planerar för räddningsinsatser i anläggningen och tydligt analyserar och 
kommunicerar sin förmåga med anläggningsägare och brukare. 

Följande centrala slutsatser har dragits: 

 

• För en effektiv insats med minimerade risker krävs bra lokalkännedom och 
samarbete med anläggningsägaren. En noggrann analys i förväg av varje 
anläggningstyp är nödvändig innan ett beslut om insatstaktik kan tas. 
Planeringsverktyget som har utvecklats har potential för att kunna utnyttjas i 
sådan planering. 

• Eftersom insatser i undermarksanläggningar oftast innebär långa insatsvägar blir 
luftförbrukningen en kritisk faktor för räddningsinsatsens genomförande. 

• Den största enskilda risken för en rökdykare vid en räddningsinsats i en rökfylld, 
komplex undermarksanläggning är att få slut på luft. 

• Uppbyggnad av slangsystem tar lång tid i anspråk och begränsar 
räddningstjänstens aktionssträcka under mark. 

• Vattentillförsel behövs naturligtvis för att genomföra själva släckinsatsen. 
Slangen kan också utgöra en vägledning ut och ger i detta hänseende en ökad 
säkerhet och trygghet. Varje metod kräver också en riskbedömning och ibland 
kan det vara bäst att ta med vatten. 

• I vidare utredningar om rekognoseringsstyrkor, utan tillgång till säkert vatten, 
kan tillåtas i tunnelsystem med obrännbara ytskikt behöver kompenserande 
system för vägledning till säker plats utredas. 

• De genomförda försöken visar en avsevärd ökning av gånghastigheten vid 
användandet av lyslina för vägledning och en god effekt på rökdykarnas 
orienteringsförmåga. 

• Försöken visade att slangutläggningen fram till branden var det absolut svåraste 
arbetsmomentet men det blev lättare ju mer  insatspersonalen övades. Det visade 
sig vara bra att ha en bärsele i kombination med konventionell slangutläggning. 

• Behovet av skydd för att åstadkomma en säker arbetsmiljö för den rökdykande 
personalen bör baseras på den aktuella riskmiljön i anläggningen i fråga. 

• En väsentlig parameter att ta hänsyn till vid denna riskbedömning är också risken 
för spjälkning av berg eller betongtakkonstruktioner vid värmepåverkan och vid 
vattenpåföring på värmeutsatt berg. 

• Möjligheten att använda syrgas bör utredas. Fördelen är en ökad aktionstid, vilket 
kan leda till en effektivare och säkrare insats. Risken för överhettning hos den 
rökdykande personalen på grund av den längre aktionstiden i kombination med 
det fysiska arbetet kan uppstå. Vid användande av dessa system finns inte heller 
möjlighet till påkoppling av räddningsluft. 

• Värmekamera bör ingå som standardverktyg vid insatser i 
undermarksanläggningar men det kräver utbildning. 

• Mobila fläktar är ett bra instrument för att styra röken, men det kan uppstå 
problem med kommunikation på grund av höga ljudnivåer. 

• Övning och orientering är en nödvändighet och måste planeras och ingå som en 
del av säkerhetskonceptet. Det är ett måste för att i händelse av brand genomföra 
en säker och effektiv räddningsinsats. 

Avslutningsvis bör det poängteras att projektet har visat att vid räddningsinsatser i 
undermarksanläggningar med obrännbara ytskikt, där angreppsvägen riskerar att 

 



49 

överstiga 100 m, är slanguppbyggnad så tidskrävande att räddningsinsatser i praktiken 
omöjliggörs. Föreskriftstexten i AFS 2007:7 bör därför ändras så att 
rekognoseringsstyrkor tillåts och att alternativa metoder som främjar räddningsinsatsens 
syfte, men samtidigt åstadkommer ett godtagbart skydd för rökdykarna, tillåts. Texten bör 
kompletteras med utökat stöd för riskbedömning i denna typ av anläggningar, så att beslut 
lättare kan tas baserat på riskbilden och där rökdykarnas säkerhet står i fokus. 
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