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Abstract 
 
Recommendations for firefighting in underground 
facilities 
 
The report contains recommendations for firefighting in underground facilities. This 
implies results from a research project and the recommendations are based on case 
studies, interviews, experiments and discussion with different fire departments. The 
recommendations are structured in accordance to the time period of the actual incident 
occurrence or the time period during which some specific measures are taken. These 
periods are project period, construction phase and finally when the facility is in operation. 
The recommendations are based on the work in the TMU project (Tactics and 
methodologies for firefighting in underground facilities), results from other research 
projects and experience from real fire and rescue operations.        
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Förord   
 
Denna rapport innehåller resultaten från arbetspaket 6 (AP6) i det av MSB (Myndigheten 
for Samhällsskydd och Beredskap) finansierade projektet kring Taktik och metodik vid 
brand i undermarksanläggningar (TMU).  
 
Rekommendationerna som är presenterad i denna rapport bygger till stor del på erfaren-
heten och resultaten från de försök som har genomförts i projektetet, men även från 
tidigare forskningsprojekt inom området och personliga erfarenheter hos projekt-
deltagarna.  Vi vill tacka deltagarna på seminariet i Rosersberg 21 – 22 november 2014, 
som bidrog med synpunkter och förslag till dessa rekommendationer som presenteras i 
denna rapport. Vi vill även tacka referensgruppen för deras synpunkter och förslag till 
förbättringar. 
 
Den referensgrupp som har knutits till projektet är:  
 
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. Projektet genom-
fördes inom perioden 2012 – 2014.  
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Sammanfattning   
 
Räddningsinsatser i undermarksanläggningar kräver ofta speciell taktik och metodik och 
därmed även anpassad utrustning, planering och övning. Olika anläggningar kräver dess-
utom olika lösningar beroende på geografisk lokalisering och den enskilda räddnings-
tjänstens förmåga. 
 
En av uppgifterna i TMU projektet har varit att ta fram vägledning eller rekommen-
dationer vid insatser i olika typer undermarksanläggningar. En undermarksanläggning 
avser här i första hand vägtunnlar, spårtunnlar, gruvor och undermarksgarage. Avsikten 
med rapporten är därför att ge rekommendationer för myndigheter, räddningstjänst och 
projektörer angående hur en räddningsinsats ska kunna genomföras på ett effektivt sätt i 
en undermarksanläggning samtidigt som riskerna för räddningspersonalen minimeras. 
Vissa begränsningar i samband med insatser presenteras också. 
 
Projektet har lett fram till ett stort antal rekommendationer. Dessa bygger framför allt på 
de inom projektet genomförda insatsförsöken i en tunnel, men även på resultat från 
tidigare forskningsprojekt samt erfarenheter från verkliga insatser. Sammantaget innebär 
det att rekommendationerna bygger på många års erfarenheter hos ett stort antal personer 
med olika bakgrund. 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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1 Inledning 
 
Vilka och hur stora problem som kan uppstå i samband med insatser genomförda av 
räddningstjänsten i undermarksanläggningar kan variera beroende på räddningsstyrkan 
och komplexiteten av den anläggning där insatsen ska genomföras. Beroende på var 
branden inträffar i anläggningen eller vilken typ av fordon som brinner kan förutsätt-
ningarna variera mycket mellan olika insatser. Detta faktum gör att behovet för någon typ 
av vägledning för räddningstjänsterna är nödvändig. Olika anläggningar kräver olika 
lösningar beroende på geografisk lokalisering och den enskilda räddningstjänstens 
förmåga. En av uppgifterna i TMU projektet har varit att ta fram vägledning eller 
rekommendationer vid insatser i olika typer undermarksanläggningar. Avsikten med 
rapporten är därför att ge rekommendationer för myndigheter, räddningstjänst och 
projektörer angående hur en räddningsinsats ska kunna genomföras på ett effektivt sätt i 
en undermarksanläggning samtidigt som riskerna för räddningspersonalen minimeras. 
Vissa begränsningar i samband med insatser presenteras också. 
 
En undermarksanläggning avser här i första hand vägtunnlar, spårtunnlar, gruvor och 
undermarksgarage. Eftersom möjligheterna till en säker och effektiv räddningsinsats på-
verkas av undermarksanläggningens utseende och förutsättningar, ges rekommendationer 
även för projekteringsskedet. Den uppdelningen som finns i kommande kapitel anses 
underlätta för de som läser rapporten då alla skeden har olika förutsättningar och krav. 
Till exempel under byggtiden finns speciella förutsättningar som är annorlunda mot de 
som råder i en färdig anläggning. Detta påverkar vilka risker som finns och hur en 
räddningsinsats bör genomföras. Därför tas detta skede med som ett eget område. 
 
Detta dokument innehåller dels en lista med rekommendationer (kapitel 4), dels ett avsnitt 
med bakgrundsinformation och förklaringar till rekommendationerna (kapitel 3). De 
rekommendationer som presenteras här bygger på de försök som har genomförts, de 
erfarenheter som de inblandade projektdeltagarna har av insatser i undermarks-
anläggningar 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 under-
marksanläggningar [1-3],  METRO-projektet [4] och BARBARA-projektet [5]. 
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.  
• 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. 
 
Även om det i denna rapport ges en beskrivning av förutsättningar som kan råda i under-
marksanläggningar och detta ligger till grund för de givna rekommendationer, ger inte 
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rapporten detaljer kring genomfört arbete inom andra arbetspaket inom projektet. För 
denna mer detaljerade information hänvisas dels till den sammanfattande slutrapporten 
[6], dels rapporterna från de individuella arbetspaketen [7-10].  
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2 Bakgrund 
 
Utvecklingen av stadsmiljöer, miljöhänsyn eller annan samhällsutveckling, t.ex. i form av 
förtätning av städer och frigörande av mark för alternativ användning leder numera ofta 
till komplexa undermarksanläggningar och nya byggnadstekniska lösningar under mark. 
Samtidigt är undermarksanläggningarna en del av en mycket känslig infrastruktur som 
sällan tål långa avbrott. När den byggnadstekniska utvecklingen går framåt står 
räddningstjänsten kvar och tvingas anpassa sina resurser utifrån teknik och tänkande som 
härstammar från insatser i byggnader ovan mark. En räddningsinsats som inte genomförs 
på tillfredställande sätt kan påverka utgången av olyckan, både i form av avbrottstider, 
kostnader och antal döda eller skadade.  
 
Det finns ett stort behov av att förbättra kunskaperna kring insatser i undermarks-
anläggningar. Därför har projektet kring Taktik och metodik vid brand i undermarks-
anläggningar (TMU) initierats. Det startades 2012 och har pågått i tre år. Detta är sam-
arbetsprojekt mellan SP Fire Research, Mälardalens högskola, Lunds Tekniska Högskola 
och räddningstjänsterna i Borås (SÄRF), Stockholm (SSBF) och Sala-Heby. Syftet med 
TMU-projektet är att utveckla taktik och metodval för att underlätta räddningsinsatser i 
undermarksanläggningar. Projektet ska 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 både metoder och taktik gällande 
både räddningstjänst i storstadsregioner och i mindre kommuner med deltidskår. Ett 
sådant helhetskoncept finns inte idag, utan olika räddningstjänster arbetar ofta parallellt 
med att hitta metoder för ibland liknande anläggningar. Syftet i form av samhällsnyttan 
ligger i förbättrade metoder, nytt utbildningsmaterial för räddnings- och högskolor och 
säkrare samt effektivare insatser för räddningspersonal och nödställda personer.  
 
2.1 Projektet 
 
Projektet har genomförts i sex olika arbetspaket (AP). Arbetspaketen följer en logisk och 
kronologisk ordning av arbetets olika delar. I princip gäller följande arbetsflöde: full-
skaleförsök  planeringsverktyg   organisation, taktik och ledning  utbildnings-
material  rekommendationer. En kort beskrivning av varje arbetspaket följer. Första 
arbetspaketet är AP1 och berör projektledning och beskrivs inte ytterligare här. 
 
2.1.1 AP2 - Fullskaleförsök 
 
I detta arbetspaket har försök gällande förflyttningshastigheter, inverkan av olika typer av 
räddningstjänst utrustning och dess möjligheter och begränsningar genomförts. Försöken 
har fokuserat på att se vad som är begränsande i olika situationer; de personella 
resurserna eller den utrustning som används. Hänsyn har tagits till de olika förutsättningar 
som finns i storstadsregionerna och vid mindre kommuner i glesbygden. Fokus har varit 
på kombinationen av släckmetoder/släckutrustning, ventilation och användande av IR-
utrustning. Försöken genomfördes i samarbete med de deltagande räddningstjänsterna 
och dokumenterades med IR-teknik. I arbetspaketet har ny detaljkunskap om förflytt-
ningshastigheter, strålningspåverkan, kastlängder, inträngningsdjup med olika typer av 
släckmetoder/släckutrustning tagits fram och presenteras i försöksrapporten [7].  
 
2.1.2 AP3 - Planeringsverktyg 
Som stöd vid planeringen av räddningsinsatser vid olika anläggningar har ett enkelt 
planeringsverktyg i form av en simuleringsmodell för utrymning och räddningsinsats 
utvecklas för beslutsfattare. Simuleringsmodellen har fått benämningen TuFT (Tunnel 

 



10 

Fire Tool) och bygger på att användaren ger indata för bl.a. typ av tunnel, antal möjliga 
insatsvägar och utrymningsvägar, antal personal, tillgänglig utrustning, brandstorlek antal 
trafikanter och placeringen av branden inne i tunneln. Modellen, som kan användas på en 
vanlig persondator, kan användas för att göra riskbedömningar för olika scenarier. 
Underlaget för utvecklingen av verktyget kommer från de försök som genomfördes i AP2 
samt från information framtagen i tidigare projekt.  Planeringsverktyget är främst tänkt att 
används 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 ge användaren en uppfattning om eventuella konsekvenser för tunnelns 
normala användare. Den största nyttan med denna typ av verktyg är vid planeringen av 
insatsen, vid utbildning av insatspersonal och för projektering av stora komplexa under-
marksanläggningar. TuFT finns vidare beskrivet i [8] och kan laddas ner från 
www.brand.lth.se/tuft/. 
 
2.1.3 AP4 – Organisation, taktik och ledning 
 
I detta arbetspaket har man knutit ihop de olika delarna som tas fram i AP2 och AP3. 
Ledningsstruktur som tar hänsyn till organisation, taktiktänkande och ledning har tagits 
fram. Erfarenheter från det forskningsarbete som har bedrivits i Sverige tidigare, se till 
exempel [11-13], har studerats och inarbetats. Resultatet från denna del kommer att kunna 
vidareutvecklas och utgöra underlag för implementering i RIB.  
 
2.1.4 AP5 - Utbildningsmaterial 
I detta arbetspaket har utbildningsmaterial för räddningstjänstpersonal tagits fram. 
Materialet består dels av de rapporter och artiklar som genererats i projektet, dels ett 
samlat kursprogram som även bygger på tidigare producerade skrifter och kunskap från i 
andra forskningsprojekt. 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 Räddnings-
insats 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. 
 
2.1.5 AP6 - Rekommendationer 
 
Den sista delen i projektet beskrivs i denna rapport. Bakgrunden till det är behovet att ge 
underlag till MSB för att uppfylla de rekommendationer som Statens Haverikommission 
har påpekat i sin rapport i samband med tågbranden på Rinkeby tunnelbanestation [14] 
samt att utöka denna rekommendation för att även gälla andra typer av anläggningar. 
 
2.2 Avgränsningar 
 
Försök har endast genomförts i en typ av anläggning, nämligen i Tistbrottet i Sala, vilket 
begränsar användningsområdet. Däremot har inom andra projekt genomförts övningar 
och insatser i andra typer av anläggningar, såsom tunnelbana, försörjningstunnlar och 
vägtunnlar. Den erfarenheten har också använts i projektet, tillsammans med erfarenheter 
från verkliga händelser.   
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3 Allmänna frågeställningar vid insatser i 
undermarksanläggningar 

 
I detta kapitel presenteras och diskuteras olika förhållanden och förutsättningar när det 
gäller brandsäkerhet och räddningsinsatser i undermarksanläggningar. För att underlätta 
förståelsen av materialet och för att få bättre struktur i presentationen av de olika 
rekommendationerna har kapitlet delats upp i olika underkapitel beroende på vilket skede 
som gäller. Dessa skeden är projekteringsskede, byggskede och driftskede. Vissa rikt-
linjer diskuteras också för vart och ett av dessa skeden. Dessutom finns ett avsnitt med 
generella risker och rekommendationer för räddningstjänsten. Specifika riktlinjer och 
slutsatser från projektet sammanfattas i kapitel 4. Detta innebär att vissa rekommen-
dationer finns givna i både kapitel 3 och i kapitel 4. I kapitel 3 ges de tillsammans med 
diskuterande text, medan de ges mer renodlade i kapitel 4. 
 
3.1 Generella skadeplatsfaktorer 
Inom AP4 diskuteras ett antal skadeplatsfaktorer som behöver tas hänsyn till vid varje 
insats vid val att taktik [9]. Kritiska skadeplatsfaktorer är de faktorer som kan ha ett 
avgörande inflytande på hur räddningsinsatsen utvecklas. Exempel på generella skade-
platsfaktorer som ofta finns vid varje insats är: byggnadsverket/anläggningen, branden, 
verksamheten, resurser, människoliv, lägesbild, speciella risker. Utifrån de analyserade 
verkliga händelserna samt analyserna av de genomförda försöken kan de generella skade-
platsfaktorerna kopplas till insats vid brand i undermarksanläggning. Nedan diskuteras 
varje skadeplatsfaktor utifrån hur den kopplas till brand i undermarksanläggning [6]: 
 
Byggnadsverket– För en undermarksanläggning avses med byggnadsverket hela den 
utsträckning under mark som kan komma att involveras i skadeskedet. I en undermarks-
anläggning är det svårare att avgöra hur stor del av anläggningen som kommer att 
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, 
fasta installationer etc. 
Branden – Skillnaden på en brand under och över mark är bl.a. relaterade till venti-
lationsförhållanden, brandbelastningen och den minskade risken för övertändning. Andra 
faktorer som bör beaktas 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 enbart tekniska 
installationer. Olika undermarksanläggningar kan också variera i tillgänglighet, t.ex. 
behöver spårtunnlar styras externt för att en räddningsstyrka ska få tillgång till spår-
området.   
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. 
Personegenskaper – Här är det stor skillnad på om det är undermarksanläggningar där 
det vistas ett stort antal människor kan vistas i med dålig lokalkännedom, som t.ex. i en 
tunnelbana eller om det handlar om en arbetare i en gruva. Det är dock viktigt att så tidigt 
som möjligt få vetskap om positionen och antal nödställda personer. 
Lägesbilden – Vid en undermarksanläggning kan det vara svårt att snabbt få en uppfatt-
ning om läget då det ofta 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 bristande hållfasthet i 
brandutsatta delar av anläggningens konstruktion, men det kan även finnas andra 
speciella risker som högspänning, brandfarlig vätska/gas, schakt, pågående trafik, etc. 
 

 



12 

Detta och andra förutsättningar som är speciella för undermarksanläggningar presenteras 
och diskuteras nedan. 
 
3.2 Olika skeden för undermarksanläggningar 
 
3.2.1 Projekteringsskede 
 
Mycket av det som har kommit fram i TMU-projektet och andra forskningsprojekt visar 
på den begränsning vad gäller insatsmöjligheter vid långa insatsvägar i undermarks-
anläggningar om man ska följa AFS 2007:07. Det finns flera olika aspekter på 
utformningen av en undermarksanläggning och dess installationer som påverkar säker-
heten och möjligheten för en säker och effektiv räddningsinsats. Några viktiga områden 
och frågeställningar är: 

• Hur ser utrymnings- och insatsvägar ut?  
• Vilka insatsavstånd kan bli aktuella? 
• Finns det parallellt tunnelrör? Detta kan påverka insats-/utrymningsväg, tid till 

insats, uthållighet för insatsen (eftersom man kan komma närmare i rökfri miljö), 
etc. 

• Rökevakuering och styrning? Detta kan påverka sikten, möjligheten för en säker 
insats, insatstid, värmepåverkan, rasrisk, etc. 

• Tillgängligt släckvatten? 
• Släcksystem? 

 
Det är viktigt att man ser utformningen ur ett helhetsperspektiv och tänker på hur olika 
delar och system samverkar i händelse av t.ex. en brand så att man inte bara staplar olika 
säkerhetsinstallationer på varandra oavsett om de bidrar till att öka den totala säkerheten 
eller inte. Därför är det också viktigt att inblandade aktörer så tidigt som möjligt diskute-
rar lokala förutsättningar och begränsningar. Det blir oftast allt dyrare för ett projekt ju 
senare i processen olika viktiga projekteringsbeslut måste fattas. 
 
3.2.2 Byggskede 
 
I byggskedet är förhållandena när det gäller brandsäkerhet ofta mycket annorlunda från 
de som råder i en färdig anläggning. Detta har studerats i ett tidigare projekt [2] och slut-
satser och rekommendationer nedan kommer till stor utsträckning från det projektet. 
Några av de viktigaste förutsättningarna i en undermarksanläggning under byggskedet 
och skillnaderna mot en färdig anläggning är:  
 

1. Fysiska och geometriska skillnader som påverkar möjligheter till utrymning och 
räddningsinsats.  

2. Brandbelastning. 
3. Förutsättningar och förhållanden förändras kontinuerligt under byggtiden vilket 

innebär behov av tillfälliga insatsplaner och tillfälliga säkerhetslösningar. 
4. Olika installationer, där planerade fasta installationer i den färdiga tunneln saknas 

under byggskedet. 
5. De fordon och den utrustning som används i byggskedet skiljer sig från den som 

är aktuell när anläggningen är i drift 
6. Anläggningen kan före genombrott ha tunnelrör som slutar i en återvändsgränd 
7. Antalet personer som förväntas vistas i anläggningen samt deras lokalkännedom.  
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8. Det är heller inte ovanligt att det finns grupper av arbetare med olika nationalitet, 
vilket kan leda till språksvårigheter. Detta kan bl.a. påverka både larmkedjan och 
vilken information som når räddningstjänsten. 

 
Den enskilt viktigaste punkten som identifierades i det nämnda projektet är huruvida en 
brand inträffar i fasen före eller efter genombrottet. Med genombrott avses när två eller 
fler arbetstunnlar möts så att en genomgående tunnel erhålls. Detta påverkar brand-
förlopp, utrymningsmöjligheter och möjligheterna att göra en räddningstjänstinsats. I 
undermarksanläggningar under byggnation gäller alltid i första hand självutrymning ut till 
det fria eller till en säker flyktplats. För att hinna utrymma innan kritiska förhållanden 
uppstår krävs att man har nödvändig kunskap för att snabbt ta ett beslut om lämpligaste 
utrymningsväg. 
 
I det tidigare forskningsprojektet om brandsäkerhet i tunnlar under byggnation [2] drogs 
även slutsatsen att räddningstjänsten inte kan göra en fullgod insats om tät toxisk rök har 
hunnit spridas över ett långt avstånd mellan punkten för rökdykarinsatsens början och 
räddningsplatsen. Detta avstånd kan variera beroende på omständigheterna vid den 
aktuella insatsen. Räddningsplatsen är den plats där personer som behöver hjälp befinner 
sig. Den baspunkt som etableras vid rökdykning i tunnel kan ligga utanför tunnel-
mynningen medan inträngning i tät rök i vissa fall kan ske först längre in i tunneln. Om 
tät rök har hunnit spridas mer än 200 m när räddningstjänsten börjar sin insats är möjlig-
heterna att nå branden inom rimlig tid begränsade med de metoder, den utrustning och de 
föreskrifter som finns nationellt idag. Detta diskuteras ytterligare nedan i avsnitt 3.2.3. 

• Operativ insatsplanering bör ske i samverkan mellan beställaren, entreprenören 
och räddningstjänsten. Platsbesök är viktigt. I samband med detta är det viktigt 
att utreda 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 inte ska göra. 

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

alltid hålls aktuella. 
• Löpande samverkan och samövning mellan entreprenörer är viktigt för att tydlig-

göra 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 upp-
komna 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. En stor fördel är om 
man även har tillgång till ett positioneringssystem som visar var personer faktiskt 
befinner sig. 

• 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 samt icke-färdigställda anläggningsdelar 
med stora höjdskillnader, schakt eller andra delar som innebär fallrisker. 
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• Den huvudsakliga strategin vid en brand i en tunnel under byggnation är att 
minska miljöventilationen till ett minimum. Ansvarigt befäl på plats ska sedan 
göra en ny bedömning. 

o Detta förutsätter dock att det finns en räddningskammare eller 
utrymningsväg tillgänglig i närheten av branden. Högre lufthastighet kan 
visserligen i vissa fall förbättra sikten och den toxiska miljön om man 
tvingas utrymma i en rökfylld miljö, men samtidigt ökar risken eftersom 
detta kan innebära att brandens intensitet ökar. 

• 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 fyra timmars (vilket rekommenderas för gruvor 
[15]) andningsluft i räddningskammare otillräckligt, då fullskaleförsök visar att 
vissa av de fordon som används vid tunnlar under byggnation kan ha ett betydligt 
längre brandförlopp [5]. 

 
3.2.3 Driftskede 
 
I detta skede står anläggningen klar. Räddningsinsatser i undermarksanläggningar skiljer 
sig avsevärt från räddningsinstatser ovan mark främst p.g.a. den bristande överblick som 
kan finnas vid bränder och den komplexitet och personintensiva verksamhet som kan 
finnas där [9]. Ett av de stora problemen vid räddningsinsatser i undermarksanläggningar 
är bristande information om vad det är som brinner och huruvida det finns personer kvar i 
anläggningen, var dessa befinner sig och om de är hotade av toxisk miljö. Precis som vid 
andra insatser gäller det att bestämma lämplig angreppsväg. Den bristande informationen 
kan emellertid göra detta beslut extra svårt vid insatser i undermarksanläggningar. Det 
kan också vara mycket långt till nästa angreppsväg och omfall kan bli mycket komplice-
rat, speciellt med tanke på de omfattande resurser i form av utrustning och personal som 
krävs vid dessa insatser. Att angripa där röken kommer ut kan många gånger leda helt fel. 
Av dessa anledningar är det mycket viktigt att anläggningsägare och räddningstjänst 
kommunicerar kontinuerligt under driftskedet för att med så relevant information och 
minimerade risker som möjligt kunna genomföra en effektiv räddningsinsats. 
 
Det är viktigt att testa förmågan att genomföra räddningsinsatser. Igenkänningsprincipen 
är viktig för personalen som skall genomföra räddningsinsatserna. I många fall finns olika 
installationer för att öka säkerheten och underlätta en räddningsinsats vid en brand. Ett 
sådant exempel är ventilation. Det är då viktigt att förstå effekterna av styrning av venti-
lation, d.v.s. hur låg respektive hög ventilation påverkar brandutveckling, utrymnings-
förhållanden, insatsmöjligheter, etc. Planering av räddningstjänstinsats är viktig så att 
man redan i förväg känner till förmågan och begränsningarna. Detta inkluderar 
förplanerade insatsplaner, rätt HT-planer (händelsetypplaner) och möjlighet att öva på 
plats tillsammans med andra inblandade. 

• Enligt tunneldirektivet och svensk lagstiftning (SFS 2006:418) måste en tunnel-
hållare (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. 

• Eventuella förändringar i geometri eller säkerhetsinstallationer bör kommuniceras 
med räddningstjänsten. 
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• Regelbundna övningar som testar kommunikation, ansvarsfördelning, metodik 
och förmåga bör genomföras. Den är viktigt att den kommunala räddnings-
tjänsten ges möjlighet att kontinuerligt öva i den aktuella anläggningen. 

• Kommunikationsmöjligheterna för räddningstjänsten måste säkerställas, även 
inne i undermarksanläggningen. Ofta är kommunikationen ett problem i samband 
med brand i tunnel eftersom räddningstjänstens radiokommunikation inte alltid 
fungerar långt in i tunneln. För att lösa detta problem kan det krävas speciella 
installationer. Detta behöver lösas samordnat mellan anläggningsägare och 
räddningstjänst. 

• En expert från verksamhetsutövaren (olycksplatsansvarig, OPA) bör kunna möta 
upp beslutsfattare inom räddningstjänsten 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. 

• Vatten: Mängden släckvatten bör kunna anpassas till det dimensionerande 
scenariot i aktuell undermarksanläggning och den lokala räddningstjänstens 
taktik och angreppssätt. 

o Utifrån det angreppssätt som valdes vid 18 MW-scenariot i försöken i 
Sala så skulle man kunna dimensionera ett släckvattenflöde till 600-700 
L/min. Där användes ett strålrör på drygt 300 L/min och en skyddsgrupp 
som hade drygt 300 L/min vid 6-8 bar. 

o Vattenbehovet beror på metodval och förmåga, d.v.s. på hur man har 
tänkt attackera en incident 

i. Översiktligt kan man uppskatta vattenbehovet för en rökdykar-
grupp till: 

• Rökdykarparet ca 300 L/min och tryck på strålröret 6-8 
bar beroende på typ. 

• Rökdykarledaren ca 300 L/min och tryck på strålröret 6-
8 bar beroende på typ. 

ii. Totalt blir behovet av släckvatten för en enskild rökdykargrupp 
ca 600 L/min vid ett tryck på 6-8 bar från släckbil, pump eller 
fast anläggning. Beroende på valt scenario och förväntat brand-
förlopp så kan extra rökdykargrupper Back-up strålrör behöva 
adderas vilka ytterligare kräver 1000-1500 L/min vid 6-8 bar. 

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

• Insatsvägarnas längd 
o Det finns stora begränsningar i hur långt räddningstjänsten kan tränga in i 

en tunnel och därför kan det vara helt avgörande för en insats om det 
finns t.ex. en räddningstunnel. 

o Försök visar att det tar ca 15-30 min för väl inövade rökdykare att koppla 
ett slangsystem på 150 m. Som jämförelse kan nämnas att det tar under 
10 min för samma grupp att dra 3 × 25 m smalslang. Man bör därför föra 
ett resonemang utifrån 75 m smalslangsangrepp. Med ett avstånd mellan 
angreppsvägar på 150 m så kan man ju välja endera angreppsvägen för 
att nå branden (om inte en angreppsväg är blockerad av själva 
incidenten). Det är viktigt att föra denna typ av resonemang med 
projektören vid nybyggnationer och ombyggnationer (avskiljningar) då 
avstånden måste både passa in i en utrymningsdimensionering och 
fungera för den lokala räddningstjänstens förutsättningar och arbets-
metoder. 
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• Detektion/övervakningsmöjligheter 

o Detta påskyndar larm och informationsinhämtning och räddnings-
tjänstens möjligheter att snabbt komma igång med insats 

• Information från anläggningsägaren 
 
 
3.3 Taktik och metodik för räddningstjänsten 
 
En räddningsinsats innebär alltid vissa risker. Erfarenhetsåterkoppling, utbildning, 
träning, planering, etc. har som ett mål att minimera riskerna med en viss insats. Därför är 
det viktigt att förstå att insatser i undermarksanläggningar kan innebära andra typer av 
risker eller bero på andra förutsättningar än vad man är van vid från andra typer av 
bränder t.ex. bostadsbränder. Taktiken och metodiken måste därför anpassas till den 
annorlunda riskbilden. De främsta skillnaderna mellan en insats i en byggnad och ett 
tunnelsystem är behovet av utökad insatsplanering, utrymningssituationen, 
kommunikationsmöjligheterna, ventilationsförhållandena, de långa inträngningsvägarna 
och hur brännbara ytskikten är i insats- och reträttvägar. Förutom den förändrade risk-
bilden är ofta en brand i en undermarksanläggning resurskrävande på grund av stora 
geografiska områden och behov av flera insatsvägar och därför ställs det stora krav på 
organisationen och ledningen. Nedan följer en diskussion kring de olika förändrade 
riskerna och de rekommendationer som vi ger för att minimera dem. 
 
3.3.1 Planering 
 
För en räddningstjänst är ett enkelt och intränat koncept av stor betydelse för en effektiv 
insats, särskilt vid en insats i en undermarksanläggning eftersom igenkänningsfaktorn är 
begränsad. Denna typ av insatser kräver därför enkla procedurer och standardrutiner. 
Eftersom det sällan börjar brinna i en undermarksanläggning måste organisationen vara 
samövad och ha kännedom om de olika typer av objekt man kan behöva genomföra 
räddningsinsatser i. Man bör även ha en genomtänkt taktik och metodik så att denna kan 
samövas. 

• En övning kan gärna inledas genom att övningsledaren i förväg planerar insatsen 
med hjälp av det i projektet framtagna simuleringsverktyget TuFT. Till detta 
finns övningsscenarier som kan simuleras i modellen och sedan i fysisk miljö. 

• Övning bör ske på den plats där ett tänkt scenario kan komma att utspela sig. 
o På detta sätt upptäcks små men viktiga faktorer som kan påverka en 

räddningsinsats genomförande. 
• Under fullskaleförsöken (180 m från tunnelmynning till brandplats) valdes en 

rökdykarorganisation som bestod av 1 arbetsledare, 1 pumpskötare, 1 rök-
dykarledare, 1 rökdykargrupp (totalt 2 personer) och 2 skyddsgrupper (totalt fyra 
personer). Denna bemanning kommer att kallas för ”1+8” där 1 står för en 
arbetsledare och åtta för övriga medlemmar i insatsgruppen. De senare hade sina 
utgångspositioner från baspunkt respektive halvvägs ca 75 meter in i tunneln men 
förflyttade hela tiden sina positioner mest framåt för att kunna övervaka sina 
arbetskamrater och bl.a. säkerställa reträttvägen. Under försöken användes också 
en ”nödlägesgrupp” som dock inte hade en egen rökdykarledare. Den aktuella 
bemanningen ”1+ 8” bör vara representativ för verkliga händelser men kan 
komma att behöva justeras uppåt om det behovet bedöms vara aktuellt (minska 
avståndet mellan skyddsgrupperna) 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 
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att organisera ett rökdykarangrepp. Enligt AFS 2007:7 krävs minst ett rökdykar-
par för rökdykning. 

 
3.3.2 Organisation och ledning 
 
Vid alla större olyckor behövs det särskilt dedikerade personer som analyserar säkerheten 
avseende rasrisk, förändrat brandförlopp, luftflöde, m.m. Det bör finnas en särskild 
funktion (ansvarigt befäl) som ansvarar för, både på kort och lång sikt, tillgång till rök-
dykare, tillgång till luft och förbrukningsmateriel, tillgång till specialutrustning i form av 
mobila fläktar, etc. Detta gäller inte bara undermarksanläggningar, men undermarks-
anläggningar är speciellt resurskrävande och man behöver därför tidigt i en sådan insats ta 
höjd för ett stort resursbehov i form av materiel och personal för att säkerställa en 
kontinuerlig insats. Några frågor som kontinuerligt bör ställas är: 

• Finns rätt resurser på plats?  
• Har riskbilden ändrats?  
• Hur lång tid förväntas insatsen pågå? 
• Hur ser personell resursförsörjning ut över tid 

 
3.3.3 Utrymning 
 
Undermarksanläggningar kan ha mycket olika förutsättningar vad gäller utrymning och 
antal personer i anläggningen. Vissa anläggningar är komplexa med många personer som 
vistas i en för dem relativt okänd miljö, t.ex. tunnelbana. I en järnvägstunnel vistas 
vanligtvis inga personer, men det kan bli tal om att många personer måste utrymma en 
lång sträcka vid en olycka i en sådan tunnel. I en gruva är miljön i stor utsträckning känd 
för de som vistas i anläggningen, men stora avstånd, nivåskillnader, etc gör utrymning 
och räddningsinsats komplicerad. Ett huvudmål är att se till att utrymning vid brand kan 
ske på ett så säkert sätt som möjligt oavsett typ av anläggning. Därför måste både 
anläggningens utformning och räddningstaktiken planeras på ett sådant sätt att utrymning 
underlättas. 

• Underlätta möjligheterna för självevakuering, d.v.s. att personer i anläggningen 
kan utrymma på egen hand utan hjälp av räddningspersonal. 

o Skapa rökfrimiljö med god sikt 
o En lyslina, t.ex. medtagen av en rek-styrka, 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. Då tiden är en avgörande faktor är det inte optimalt 
att börja bygga komplicerade slangsystem för att kunna genomföra en rökdykar-
insats innan man med säkerhet kan avgöra omfattningen av olyckan och olyckans 
position i tunneln m.m. Detta är extra viktigt i undermarksanläggningar där det 
kan vara mycket besvärligt att ändra taktik, välja nya angreppsvägar och bygga 
om systemet [9]. 

o Enda undantaget är de fall då en livräddande insats inte kan genomföras 
förrän en brand är släckt och ingen alternativ angreppsväg finns. 

• För en räddningstjänst i glesbyggd med begränsade personella resurser bör man 
p.g.a. styrkornas begränsade storlek fokusera på enbart livräddning. 

 
 
3.3.4 Ventilationsförhållande 
 
I en tunnel har ventilationshastighet och riktning stor påverkan på brandförloppet. 
Hastigheten påverkar risken för brandspridning beroende på brandens position relativt 
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brandobjektet. Riktningen påverkar främst åt vilket håll branden sprider sig eftersom 
branden främst sprider sig i ventilationsriktningen. Eftersom sikt, toxiska gaser och 
temperatur har stor inverkan både för utrymning och för en räddningsinsats kan styrning 
av ventilation vara avgörande för utgången av en insats. Det är emellertid viktigt att förstå 
hur ventilationen påverkar förhållandena nedströms branden och vilka konsekvenser detta 
får för brand- och rökspridning och för de som befinner sig i anläggningen. 

• Överväg användning av ventilationen för att skapa rökfri miljö 
o Att med vinden i ryggen avancera mot branden i relativt rökfri miljö ökar 

möjligheterna för en snabb och säker räddningsinsats. Användningen av 
ventilation, framför allt om den inbegriper vändning av ventilations-
riktningen, måste emellertid användas med försiktighet om det finns risk 
för att människor fortfarande uppehåller sig på andra sidan branden, t.ex. 
vid köbildning. 

• Ventilationen bör i trafiktunnlar i de flesta fall hållas omkring 1 m/s tills det 
bekräftats att ingen befinner sig nedströms; då kan ventilationshastigheten ökas. 
Undantaget är bränder i en enda personbil där en hög ventilationshastighet kyler 
och späder ut brandgaserna och därför skapar mer gynnsamma förhållanden 
nedströms. Vid en ventilationshastighet över 1-2 m/s uppstår två fall: 

o Inträngning med vinden i ryggen => låg risk för brandspridning 
uppströms. Säkert så länge ventilationen inte stängs av eller vänds, och så 
länge röken inte transporteras mot vindriktningen (back-layering). 

o Inträngning mot vindiktningen => Finns risk för brandspridning mot rök-
dykare om där finns brännbart material, t.ex. fordon.  

• 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. 

• För bränder i större komplexa anläggningar under mark är användandet av 
räddningstjänstens mindre mobila fläktar begränsat utan effekthöjande åtgärder. 
Om sådana anläggningar utan fast ventilation finns inom ansvarsområdet bör 
fläktar med högre kapacitet övervägas om brandgasevakuering är en förutsättning 
för insatsen. 

• 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 det kan medföra. Alternativet är en riktad och kontrollerad från-
luftsventilation. Denna måste då vara dimensionerad för att klara av både 
temperatur och sammansättning av brandgaserna. 

 
 
3.3.5 Hög brandbelastning 
 
Det material som kan brinna i en undermarksanläggning (oftast fordon) kan utveckla en 
mycket hög effekt och brandgastemperatur. Detta påverkar både möjligheten att närma 
sig branden på grund av värmestrålning och varma gaser samt risken för påverkan på 
konstruktionen och resulterande ras. Risken för övertändning är annorlunda i jämförelse 
med en bostadsbrand. Det är mycket ovanligt med övertändning i tunnlar; det är i stort 
sett bara när trafiksituationen gör att tunneln är fylld med fordon och branden snabbt 
sprider sig så att i stort sett hela tunneln är involverad i branden som man får en över-
tändningsliknande situation. Däremot kan det uppstå övertändning i olika fordon, vilket 
kan skapa problem vid släckningen. Dessutom kan en brand som involverar två eller fler 
långtradare lokalt skapa en lokalt mycket intensiv brand som täcker hela tvärsnittet, vilket 
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gör det mycket svårt för räddningstjänsten att nå brandhärden eller komma tillräckligt 
nära för att kunna släcka. 
 
3.3.6 Långa insatsvägar  
 
Risken för förhöjd kroppstemperatur hos räddningspersonalen är högre vid insats i 
undermarksanläggning. Detta beror till stor del på långa insatsvägar och hårt kroppsarbete 
som bidrar till förhöjd kroppstemperatur, men närmare branden kan också höga omgi-
vande temperaturer påverka. Långa insatsvägar innebär också långa reträttvägar vilket i 
sin tur påverkar risken för att tillgänglig luft ska ta slut. Tillgänglig luft blir många gånger 
dimensionerande för insatsen. 
 

• Utred möjligheterna att genomföra insatsen så långt som möjligt i rökfri miljö 
o Detta förlänger avsevärt aktionstiden eftersom framryckning av 

räddningspersonal kan ske utan andningsutrustning. Detta kan exempel-
vis ske via motsatt tunnelrör eller via speciell säkerhetstunnel. Tid till 
start av räddningsinsatsen är avgörande för hur omfattande branden är 
vid styrkornas framkomst. Valet av angreppsvägar kan vara helt 
avgörande för operationens resultat [9]. 

• Försök att så långt som möjligt minska eller förenkla rutiner som utrullning och 
inkoppling av slangar, trycksättning av slangsystem, etc. 

o Försök visar att den största delen av tiden läggs på andra moment än ren 
förflyttning [7]. Exempel på förbättringar kan vara färdigkopplade eller 
delvis sammankopplade slangsystem. 

• Tomt slangsystem vid avancemang i säker miljö höjer förflyttningshastigheten 
liksom användandet av bärsele [7]. Bärsele för materiel underlättar både transport 
och utläggning av slangar.  

o Försöken visade att den första delen av utläggningen gick snabbare än 
med konventionell slangutläggning, men under den sista utläggnings-
fasen före branden fick ett omtag göras då slangen hade fastnat; därför 
blev totaltiden längre än vid försöket med konventionell slangutläggning. 
Den samlade slutsatsen blev att bärselen kan vara ett sätt att öka förflytt-
ningshastigheten. Bärselen fyller ett antal viktiga funktioner. Den av-
lastar rökdykarna när de transporterar slang. Istället för att använda 
händer och armar används kroppen (axlarna). Den skapar rörelsefrihet i 
och med att händer och armar blir mer tillgängliga för att t.ex. använda 
värmekamera. Den utvecklar sig själv vid trycksättning och förhindrar 
därmed att slangen trasslar ihop sig. 

• Värmekamera (IR-kamera) är nödvändigt för att genomföra insats. 
o Att orientera sig i rökfylld miljö utan värmekamera är i stort sett omöj-

ligt. Försöken visar att det vore en fördel om båda rökdykarna i ett rök-
dykarpar har en värmekamera [10]. Att den ena av dem ska förlita sig på 
att ledas av den andre hämmar effektiviteten.  Rökdykaren utan värme-
kamera får markant sämre förmåga både att förflytta sig och genomföra 
de olika arbetsmomenten [7]. Värmekameror används även för att hitta 
människor och för att avgöra temperaturen på värmeutsatta kon-
struktionsdelar. 

o Det är viktigt att vara utbildad på den aktuella värmekameran då olika 
kameratyper har olika inställningsmöjligheter och benämningar [10]. 

o Värmekamerorna behöver anpassas till tunnelmiljö. Det behövs enkla 
och robusta finjusteringsmöjligheter med lättåtkomliga inställnings-
möjligheter för tunnelmiljö, där brandkamerans enkelhet och robusthet 
kombineras med skanningskamerans möjligheter, främst vid låga värme-
kontraster [7]. 
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• Undersök vidare utveckling av bra värmekameror som sitter i hjälmen eller som 
bärs på annat vis än med en hand, t.ex. fästanordningar.  

o När rökdykaren behöver hålla värmekameran med ena handen tappas 
mycket av förmågan att effektivt bära övrig utrustning [7].  

• Färdigkopplade eller delvis sammankopplade slangsystem kan minska tiden som 
läggs på andra moment än förflyttning. 

• Försöken med en vagn för transport av luft och annan utrustning visade att man 
behöver öva för att det ska bli ett effektivt hjälpmedel [7]. Det rekommenderas 
dock 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 [7]. 
• Undersök möjligheterna att använda syrgas (AP2) 

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

o Nackdelen är risken för överhettning hos den rökdykande personalen på 
grund av den längre aktionstiden i kombination med det fysiska arbetet. 
Vid användning av syrgas kyls andningsluften inte lika effektivt som vid 
ett öppet system. Vid användande av dessa system finns inte heller 
möjlighet till påkoppling av räddningsluft. 

 
 
3.3.7 Kommunikation  
 
I början av en insats råder det nästan alltid informationsbrist, men vid en undermarks-
anläggning är oftast informationsbristen större än vid exempelvis en bostadsbrand. Detta 
beror dels på att det inte fysiskt går att se var det brinner och hur situationen ser ut och 
utvecklas, dels att igenkänningsfaktorn från liknande insatser är mindre. Det kan också 
uppstå svårigheter med att kommunicera, radions täckning kan vara sämre längre in i 
tunneln och rökdykarledaren kan tappa kontakt med rökdykarna.  
Brist på information om själva händelsen skapar osäkerhet kring t.ex. incidentens storlek, 
placering, antal utsatta personer och vilka förhållanden som kommer att möta räddnings-
personalen. 
 

• Sammanställ informationen från utlarmningen (plats för objekt, rapporterade 
skador, etc.). Sök kompletterande information (vittnen, inringare, etc.). Gör en 
initial riskbedömning utgående från tillgänglig information. Detta är inte specifikt 
för en undermarksanläggning, men är speciellt viktigt då utvändig insats mycket 
sällan är möjlig och en undermarksanläggning kan ha en mycket stor utbredning. 
Därför blir valet av angreppsväg extra viktigt. 

• 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. Kritisk information kan vara: brandens storlek och position 
antalet drabbade, särskilda risker, närmaste angreppsväg m.m.  

o  att hjälpa och vägleda evakuerande.  
• Rek-gruppens primära uppgift är att inhämta information och skall därför inte tas 

i anspråk för att bära eller förflytta utrustning eller koppla slang. 
• Information från rek-styrkan behövs för att kunna fatta beslut. Vid ankomsten bör 

inte stora resurser låsas fast geografiskt/strategiskt innan en fullgod lägesbild har 
skapats. Införandet av en rek-styrka kan innebära en lösning på behovet av 
dispens från kravet på säkert vatten enligt AFS 2007:07. Det kan även finnas 
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anledning att se över AFS:en så att föreskriftstexten inte blir begränsande vid 
räddningsinsatser i tunnlar [7]. En rådstext och metodstöd bör utarbetas. 
Anledningen till att detta kan fungera i undermarksanläggningar är att riskerna 
ser annorlunda ut, t.ex. vad gäller övertändning. Detta kan lösas t.ex. genom att 
använda lyslina eller andra metoder, vilka behöver testas ytterligare. Vid större 
räddningsinsatser kommer stora resurser att behöva sättas in vid en vald 
angreppsväg. När dessa till slut är insatta är det svårt att omdirigera dem och sätta 
in dem någon annanstans om den aktuella vägen visar sig vara felvald. Större 
slangsystem, fordon och annan utrustning är också mycket svår att omdirigera 
och förflytta. 

i. Då kan lyslina vara ett bra hjälpmedel. Denna metod testades inte 
i de försök som genomfördes inom det aktuella projektet och 
behöver därför testas och utredas ytterligare, vilket 
rekommenderas. 

• Vid rökdykning för släckning, bör det utvärderas hur koordination inifrån (en inre 
rökdykarledare) som ser rökdykarnas arbete och som styr deras arbete skulle 
fungera [7].  

o Försöken har visat att arbetet förmodligen skulle kunna effektiviseras 
betydligt genom koordinering. Dessutom kan inre rökdykarledare åter-
koppla till insatsledaren utanför. Med en inre rökdykarledare skulle även 
säkerheten för den rökdykande personalen öka. Eventuellt kan rek-
styrkan ha en ledande roll, som inre rökdykarledare. Denna funktion 
skulle kunna vara ett extra rökdykarpar vars enda uppgift är att koordi-
nera arbetsuppgifterna mellan rökdykarna, prioritera arbetsuppgifterna 
samt att övervaka tunnelmiljön avseende risker och brandens utveckling. 
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4 Rekommendationer 
 
I detta kapitel ges rekommendationer baserade på resultat från projektet (inklusive samråd 
med projektets referensgrupp) och från tidigare forskningsprojekt samt erfarenheter från 
verkliga insatser. Bakgrunden till rekommendationerna diskuteras i kapitel 3. De ren-
odlade rekommendationerna upprepas i detta kapitel. Ytterligare detaljer kring olika 
resultat i projektet återfinns i rapporterna från arbetspaketen [7, 9, 10]. Rekommen-
dationerna är uppdelade dels i olika faser för en undermarksanläggning, dels i olika 
områden när det gäller taktik och metodik för räddningstjänsten. 
 
4.1 Olika skeden för undermarksanläggningar 
 
4.1.1 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 säkerhetsanordningar i den 
aktuella anläggningen måste 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). 
 
4.1.2 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. 
• Löpande samverkan och samövning mellan entreprenörer är viktigt för att tydlig-

göra 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 organi-
sationen 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. 
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• 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 brand-
förlopp. 
 

4.1.3 Driftskede 
• Enligt tunneldirektivet och svensk lagstiftning (SFS 2006:418) måste en tunnel-

hållare (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 räddnings-
tjänsten 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. 

• 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. 
 

4.2 Taktik och metodik för räddningstjänsten 
4.2.1 Förberedelser 

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

• Övning bör ske på den plats där ett tänkt scenario kan komma att utspela sig. 
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• Den i de inom projektet genomförda 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 för-
hållande 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.  

 
4.2.2 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 förbruknings-
materiel, tillgång till specialutrustning i form av mobila fläktar, etc.  

 
4.2.3 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 liv-
rädda 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; 

 
4.2.4 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. 
.  

4.2.5 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. 
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• 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.  

 
4.2.6 Långa insatsvägar 

• Utred möjligheterna att genomföra angreppet så långt som möjligt i rökfri miljö 
o Detta förlänger avsevärt aktionstiden eftersom avancemang av räddnings-

personal 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 värme-

kamera var.  
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 IR-kameror 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 dock 
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 Nackdelen är risken för överhettning hos den rökdykande personalen på 
grund av den längre aktionstiden i kombination med det fysiska arbetet, 
den begränsade kylningen av gasen (jämfört med ett öppet system) samt 
att möjligheterna till räddningsluft begränsas. 
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5 Slutsatser 
 
Projektet har lett fram till ett stort antal rekommendationer. Dessa bygger framför allt på 
de inom projektet genomförda insatsförsöken i en tunnel, men även på resultat från 
tidigare forskningsprojekt samt erfarenheter från verkliga insatser. Projektresultaten har 
även diskuterats med projektets referensgrupp.  Sammantaget innebär det att rekommen-
dationerna bygger på många års erfarenheter hos ett stort antal personer med olika bak-
grund. 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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6 Fortsatt arbete 
 
Räddningstjänsten har generellt sett liten erfarenhet från taktisk ventilering av stora 
lokaler, t.ex. garage. Mer forskning, utbildning och övning behövs inom detta område. 
Man behöver även se över behovet och användandet av större fläktar. 
 
Flera av de rekommendationer som ges i rapporten behöver dessutom utvecklas vidare 
och testas ytterligare i full skala i en verklig anläggning.  
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