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ABSTRACT  

It is important that the society is functional in the case of a crisis or war. In these cases, some 

social functions are more important than others and should be prioritized according to MSB 

(2014). Management and coordination of social actors are extra important in these 

situations, and this is where the function of operations rooms becomes important. The 

purpose of this master thesis is to describe how the function in the operations rooms should 

be maintained despite fire outside the room in the facility. The thesis includes operations 

rooms for military, municipalities, county councils, county administrative boards and 

authorities, as well as emergency rescue services. To ensure that the command function can 

be maintained, the outer structure is dimensioned for a fire according to ISO 834 for 12 

hours. The technical and personal supply is dimensioned to maintain the function for 10 

days. As a result of this, the outer wall is dimensioned to 400 millimetres which leads to a 

zero heating of the room and 260 millimetre wall that maintain 80 percent of the carrying 

capacity. To maintain the technical support, a diesel engine is designed to meet the energy 

needs. As a conclusion, this work chart the conditions for a room that offers a shelter from a 

fire and maintain a management function. These facilities are complex and each 

underground facility must be dimensioned separately.  

Keywords: Underground facility, management, fire, function, construction, technical 

supply, personal supply.  
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SAMMANFATTNING  

Det är viktigt att samhället fungerar även i händelse av kris eller krig. Vid dessa händelser är 

några samhällsfunktioner viktigare än andra och ska prioriteras enligt Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) (2014). Ledning och samordning av samhällsaktörer är 

extra viktiga i dessa lägen och det är här ledningscentralers funktion blir viktig. Syftet med 

detta examensarbete är att funktionen i ledningscentraler ska kunna upprätthållas trots att 

det brinner utanför ledningsplatsen, i anläggningen. Examensarbetet omfattar lednings-

centraler för militärt bruk, kommuner, landsting, länsstyrelsen och myndigheter samt 

räddningscentraler för räddningstjänsten. I arbetet studeras två olika typfall där det första 

handlar om ett skyddsrum där ledningsfunktionen flyttar in. Då ett skyddsrum uppförs ska 

utförandet och utrustningen möjliggöra för det dimensionerande personantalet att vistas där 

i tre dagar utan avbrott. I ett vanligt skyddsrum är det inte meningen att någon typ av 

funktion ska upprätthållas utan dess syfte är att hålla människor säkra under minst tre dygn. 

Det andra typfallet är en ledningscentral som kompletteras med en skyddsrumsfunktion. Här 

finns då allt som behövs för att funktionen ska kunna upprätthållas. Den personella 

försörjningen finns dock inte men den tekniska försörjningen kan i vissa fall finnas om 

reservkraften för anläggningen är i anslutning till ledningscentralen. För båda typfallen 

behöver konstruktionen förstärkas och den tekniska och personella försörjningen för 10 

dagar behöver kompletteras.  

Det krävs en förmåga att leda och samverka när olyckor, kriser eller andra händelser inträffar 

enligt MSB (2013c). Det är även viktigt att aktören upprätthåller funktionen och tjänsten som 

de ansvarar för. En del av funktionen kan i sig själv vara en förutsättning för att samhället ska 

klara av en händelse och minska skadeverkningarna så som räddningstjänst, polis och 

akutsjukvård. Det kan också vara så att funktionen är att leda andra aktörer vilket kan vara 

en viktig del för att organisationen eller verksamheter ska kunna fortgå. Enligt MSB (2009h) 

har ledningsförmågan och dess robusthet stor grund i dess förmåga att hantera påfrestningar 

och hur stor anpassningsförmåga ledningscentralen har. Utifrån denna grund kan sedan en 

extra skyddsnivå byggas upp i organisationen och den fysiska ledningsplatsen. Räddnings-

tjänsten har sin ledningsförmåga i sina räddningscentraler. Enligt Räddningsverket (2004) 

ska omslutande konstruktion förhindra att brand utanför omöjliggör vistelse i 

räddningscentralen. 

För ledningscentraler under mark kan bergteckning av anläggningen enligt MSB (2010a) 

antas ha fullträffskydd mot artilleriprojektiler och upp till 500 kilogram flygbomber. 

Anläggningen har även många andra skydd i sin ytterkonstruktion för att hindra angrepp 

från den yttre världen. Tidigare har säkra byggnader under mark främst dimensionerats för 

yttre hot vilket leder till att det finns behov av att värdera brandskyddet i dessa anläggningar 

(Fridolf et al., 2015). För att funktionen alltid ska kunna upprätthållas är det även viktigt att 

en ledningscentral har skydd mot inre hot så som brand. Det kan här tas lärdomar från hur 

ytterkonstruktioner byggda för yttre hot är byggda. Ledningscentralens ytterkonstruktion bör 

också ha skydd mot kontaminerad uteluft genom gasslussar och ett högt brandskydd. Fridolf 

et al. (2015) beskriver att bränder i undermarksanläggningar kan ge högre konsekvenser än 

motsvarande brand i byggnad ovan mark på grund av dess komplexa miljö och långa 

gångavstånd för såväl utrymning som räddningsinsats. Brandens tre 



 

komponenter för att kunna brinna är syre, värme och bränsle oavsett var branden är 

(Bengtson, Frantzich, Jönsson & Marberg, 2012). Vid fortifikatoriskt skyddade byggnader 

kan möjligheten för utrymning vara begränsade på grund av skyddsskäl. Utvecklingen av en 

brand under mark blir ofta annorlunda på grund av att de har större tendens att bli 

underventilerade. Enligt Bengtsson (2003) kan en underventilerad brand få olika scenarion 

beroende på hur mycket syre branden får tillgång till. Tre troliga scenarier är pulsationer, 

backdraft och återupptagande av brandförlopp. Detta kan göra att underventilerade bränder 

inte har samma effekt-, temperatur- eller tidskurva som standardbränder.  

Brandskyddsarbetet med dessa typer av anläggningar är väldigt komplext vilket gör det både 

svårt och inte önskvärt att ge generella anvisningar på hur dimensioneringen av 

brandskyddet ska dimensioneras enligt Försvarets materielverk (2009). För att kunna klara 

dessa höga krav som ställs på konstruktionen behöver beräkningar göras. Dessa beräkningar 

ska fastställa att konstruktionen håller samt att temperaturökningen av den icke 

brandutsatta väggsidan alltså insidan av väggen behåller en rimlig nivå. Temperaturhöjning i 

materialet leder enligt Nilsson och Ödén (2007) till en minskning av konstruktionens 

bärförmåga. Hur mycket bärförmågan påverkas beror på materialets mekaniska egenskaper. 

För betong är analysen av bärförmåga vid brand mer komplext. För draghållfastheten är det i 

första hand armeringsjärnen som bör analyseras men för pelare och väggar behöver 

betongens tryckhållfasthet beaktas. Då konstruktionen utsätts för termisk påverkan finns risk 

för spjälkning. 

Resultatet för detta arbete är en vägg som står emot standardbrand enligt ISO834 i 12 

timmar genom beräkning av värmeledningen i väggen. Utifrån detta beräknas även 

temperaturen på insida vägg som inte exponeras av branden. I denna beräkning 

dimensionerades väggen till 400 millimeter där 260 millimeter av väggen beräknas ha mer 

än 80 procent av sin bärighet kvar och ingen temperaturökning sker till rummet. Den passiva 

värmen från personer och teknisk utrustning beräknas för att få fram kylbehovet. Den 

tekniska utrustningen som behövs i rummet antas utifrån den studie som gjorts. 

Energibehovet ska sedan försörjas av ett dieselverk. Den personella försörjningen som 

behövs listas upp med de råd som hämtas från litteraturstudien om räddningskammare och 

skyddsrumsbeskrivning.  

Examensarbetet är inne på ett område som ligger inom sekretessbelagt område för de olika 

ledningsplatserna vilket har gjort det svårt att få en del information om hur dagens 

ledningsplatser ser ut. Undermarksanläggningar är komplexa anläggningar vilket gör det 

svårt att ge generella lösningar, alla anläggningar måste dimensioneras för sig och 

anläggningsspecifikt. Slutsatserna i detta arbete bygger på den litteraturstudie som 

presenteras i arbetet och de intervjuer som utförts. 

Nyckelord: Undermarksanläggning, ledningscentral, skyddsrum, upprätthålla funktion, 

räddningskammare, fortifikation, samhällsviktig verksamhet, brandmotstånd 
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DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Backdraft En reaktion på en snabb antändning av brandgaserna 
vid tillförsel av mycket syre till en underventilerad 
brand 

Extraordinär händelse ”En sådan händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk 
för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller 
ett landsting” (SFS 2006:544). 

Fortifikatorisk design En metodik för att få en ett balanserat skydd för en 
verksamhet, funktion eller anläggning 

Fortifikatorisk 
kompetens 

Kompetens för fastigheter som kräver särskild skydds- 
och anläggningsteknik är förmågan att utveckla, 
anskaffa, vidmakthålla och avveckla ett fysiskt skydd 
för samhällsviktig och militär verksamhet. (Lagerblad 
och Sand, 2010, s. 6) 

Funktionsskyddsrum En del av en undermarksanläggning där en 
ledningsfunktion ska skyddas. 
Funktionsskyddsrummet består av en ledningscentral 
och tillhörande förråd för teknisk och personell 
försörjning. 

Höjd beredskap Regeringen beslutar om en extraordinär händelse kan 
utlysa höjd beredskap. Vid höjd beredskap ges extra 
resurser till utvalda samhällsaktörer. (SFS 1992:1403) 

Kris En händelse som drabbar stort antal människor 
och/eller stora delar av samhället. 

Ledningscentral En typ av ledningsplats 

Ledningsplats En plats där en samhällsfunktion leds ifrån 

Pulsation Då effektutvecklingen går upp och ner till följd av 
varierad mängd syre vid brand 

Räddningscentral En ledningsplats för räddningstjänsten 

Räddningskammare Ett alternativ eller ett komplement till en 
utrymningsväg. En kammare där personal kan sitta 
medan fara så som brand eller farliga gaser är utanför. 

Samhällsstörningar  Företeelser och händelser som hotar eller skadar det 
som ska skyddas i samhället (MSB, 2017). 

Samhällsviktig 
verksamhet 

En samhällsviktig verksamhet är en verksamhet som 
vid bortfall eller störning i verksamheten kan leda till 
att en allvarlig kris inträffar i samhället eller en 
verksamhet som behövs då en kris uppstår. 

Skyddsrum En lokal som är avsedd att skydda människor och 
materiel mot skador från stridsmedel 
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Definition Beskrivning 

Totalförsvaret Totalförsvaret är den verksamhet som behövs för att 
förbereda Sverige för krig. Inkluderar militärt och civilt 
försvar 

Undermarksanläggning En anläggning under mark 

Underventilerad brand En brand som inte får fri tillgång till syre 
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1 INLEDNING 

Ledningscentraler bidrar till Sveriges Totalförsvar och det är av stor vikt att arbetet kan 

fortgå även under extraordinära händelser. För att kunna säkerställa att funktionen inte slås 

ut är det viktigt att undersöka dess sårbarheter. Detta examensarbete undersöker möjligheter 

till ett funktionsskyddsrum där verksamhetens funktion kan fortgå trots brand i 

anläggningen genom förebyggande, byggnadstekniska och tekniska lösningar. Arbetet är inte 

avsett för en specifik anläggning utan alla lösningar är generella för skydd mot brand i 

bergrum.  

1.1 Bakgrund  

Under de senaste åren har det säkerhetspolitiska läget runt om i världen blivit hårdare vilket 

enligt Alvarsson et al. (2017) innebär ett ökat behov av att skydda byggnader, anläggningar 

och dess verksamheter inom Totalförsvaret. Totalförsvaret är den verksamhet som behövs för 

att förbereda Sverige för krig. Vid höjd beredskap stärks Sveriges försvarsförmåga. Inom 

Totalförsvaret ingår både civil och militär verksamhet. Under en lång tid har fortifikatoriskt 

skydd varit en viktig del inom det svenska Totalförsvaret. De senaste årens avveckling av det 

svenska försvaret har lett till kompetensförlust inom området. Detta ligger som grund för att 

Research Institutes of Sweden (RISE) och Fortifikationsverket (FORTV) tillsammans ska 

återuppbygga den nationella fortifikatoriska kompetensen för hela Sveriges behov i 

samverkansprojektet Centrum för fortifikatorisk kompetens (CFORT). Fortifikationsverket är 

en av Sveriges största fastighetsägare som äger och förvaltar alla Sveriges 

försvarsanläggningar såsom ledningscentraler. Detta examensarbete går i CFORTs linje 

genom analys av ledningscentralernas förmåga att fungera vid brand i anläggningen. 

Examensarbetet undersöker även upprätthållande av funktion i ledningscentraler för 

kommuner, landsting, länsstyrelsen och myndigheter samt räddningscentraler.  

Fortifikatorisk kompetens definieras enligt Lagerblad och Sand´s (2010, s. 6) 

skyddskompetensutredning så som följer: 

Kompetens för fastigheter som kräver särskild skydds- och anläggningsteknik 

är förmågan att utveckla, anskaffa, vidmakthålla och avveckla ett fysiskt skydd 

för samhällsviktig och militär verksamhet. 

Det är denna definition som CFORT vidare använder i sitt prospekt som beskriver dess 

uppdrag och verksamhet. Sverige har på senare tid öppnat upp för militära samarbeten inom 

Norden med Finland som ett starkt exempel (Alvarsson et.al., 2017). Fortsatt utveckling av 

samarbetet med NATO (Regeringskansliet, 2016) kan leda till att Sverige får ta del av 

planeringsresurser och kan på sikt utveckla ett partnerskap inom området. Ett av de primära 

områdena är enligt Alvarsson et al. (2017) att vara förberedd på möjliga hotbilder genom att 

bygga upp planeringsförmåga och kompetens i landet. Detta examensarbete skrivs inom 

CFORTs delområden fortifikatorisk design och brandskydd. Fortifikatorisk design handlar 

om att få fram en metodik som underlättar utformningen av ett balanserat skydd för den 

verksamhet, funktion eller anläggning som studeras. Inom fortifikatorisk design är även 

brandskydd ett viktigt kunskapsområde. Delområdet brandskydd omfattar både kunskap om 
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brands uppkomst och utveckling samt dimensionering för skydd mot brand och ett anpassat 

byggnadstekniskt brandskydd. Delområdet omfattar både byggnader och anläggningar såväl 

ovan som under mark. Som en del av CFORTs forsknings- och utvecklingsbehov är 

brandskydd en av utmaningarna.  

Det har tidigare pågått en avveckling av fortifikatoriska ledningscentraler sedan 1990-talet i 

Sverige, så pass stor avveckling att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

kom ut med en anvisning om hur avvecklingen ska ske under år 1997. Skyddade 

ledningsplatser har sedan dess integrerats i kommunernas brandstationer, så kallade 

räddningscentraler. Grundtanken är att förstärka brandstationernas fredstida resurser för att 

de även ska kunna användas vid höjd beredskap. Äldre ledningscentraler låg ofta utanför 

tätorten och hade ingen annan funktion än som ledningscentral vid höjd beredskap. Enligt 

MSB (2010a) är anledningen till att de äldre ledningscentralerna avvecklades att drift och 

underhåll ansågs kosta för mycket under fredstider. Dagens samhälle ser annorlunda ut och 

det pågår nu en upprustning av Totalförsvaret och därmed kan behovet av ledningscentraler 

anses öka. Samverkansprojektet CFORT etablerades för att det fanns ett starkt behov av en 

fortsatt utveckling av den fortifikatoriska skyddsförmågan i och med återetableringen av 

Totalförsvaret. Försvarsmakten har ett pågående arbete med att revidera funktionerna 

ledning, logistik, sensorer och kommunikation inom verksamheten. Vid samordnade kris- 

eller försvarsoperationer blir den fysiska platsen för ledning allt mer viktig (Alvarsson et al., 

2017) vilket kan tänka sig inte alltid vara där brandstationer ligger. 

År 2015 tog regeringen beslut om att bevakningsansvariga myndigheter på central och 

regional nivå ska återuppta sin beredskapsplanering inom ramen för det civila försvaret 

enligt MSB (2016). I och med detta har nu statliga myndigheter börjat arbeta med det civila 

försvaret och samverkan i gemensamma frågor med Försvarsmakten har inletts. År 2016 

kom Försvarsmakten och MSB (2016) ut med en rapport med en övergripande målbild för 

bevakningsansvariga myndigheter, Försvarsmakten, Försvarets materielverk samt 

prioriterade landsting. Denna målbild var att aktörerna ska ha förmågan att samverka och 

leda från ordinarie ledningsplatser under störda förhållanden under realistiska 

tidsförhållanden med skyddade huvud- och reservsambandsmedel till år 2020. Målbilden till 

år 2020 är även att huvuddelen av de bevakningsansvariga myndigheterna ska kunna verka 

från skyddade ledningsplatser. Regeringen tog beslut den 11 maj 2017 om att höja ambitionen 

med att stärka totalförsvaret genom att uppdra åt Försvarsmakten och MSB att utveckla den 

sammanhängande planeringen för totalförsvaret. Detta ska göras genom utbildningar, 

övningar, metodstöd och förmågehöjande insatser. Enligt Regeringskansliet (2017, stycke 5) 

ska även Försvarsmakten och MSB verka för att bevakningsansvariga myndigheter samt 

prioriterade landsting och kommuner ska ha stärkt förmågan inom följande områden: 
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• ”planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av 

kritiska förnödenheter, egendom och tjänster genom exempelvis avtal, lager, 

förfogande och ransonering, 

• aktörsgemensam samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som 

ställs vid höjd beredskap, samt 

• planering för att verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats” 

 

Beslutet innefattar även att Försvarsmakten och MSB ska verka för att berörda aktörer 

krigsplacerar den personal som krävs vid höjd beredskap inom civilt och militärt försvar 

genom sitt stöd. Detta uppdrag ska pågå fram till år 2019 och redovisas den 22 februari 

samma år.  

Enligt MSB (2014) är en del samhällsfunktioner viktigare än andra vid extraordinära 

händelser för att samhället ska kunna motstå, hantera och återhämta sig från allvarliga 

störningar. Dessa samhällsviktiga funktioner har behov av ledning och styrning vid kriser och 

detta kan ske på både lokal, regional och nationell nivå. En del av den styrningen sker på 

räddningscentraler eller fortifikatoriska ledningscentraler. Det finns även andra aktörer inom 

den samhällsviktiga verksamheten som har ledningsplatser och ska vid extraordinära 

händelser kunna samverka med räddningstjänsten och försvarsmakten. Den kommunala 

verksamheten sitter på kommunledningens ledningsplats. Polisens ledningsplats kallas 

länskommunikationscentral och sjukvårdens ambulansledning har larmcentraler (SOS 

Alarm). Länsstyrelsens ledningsplats kallas länsledningsplats. Den statliga sjöfarts- och 

luftfartsverket har vidare ledningscentraler. Alla dessa ledningsplatser har sambandsnät för 

sin ledning av räddningsinsatser och för samverkan med övriga aktörer. 

Nationellt kompetenscentrum för brandsäkerhet i undermarksanläggningar (KCBU) har 

arbetat för att få upp en kunskapsbas inom området sedan dess start 2006. Under denna tid 

har KCBU förmedlat den forskning som har bedrivits inom området brand i 

undermarkanläggningar i Sverige. RISE har bedrivit forskning inom forskningsområdet 

Tunnel and Underground Safety Centre (TUSC, före detta SP- tunnel) där de största 

projekten är Tunnelbyggarprojektet, Metro-projektet och TMU. Dessa projekt har sitt fokus 

på utrymning och räddningsinsats i tunnelmiljöer. Från dessa projekt finns lärdomar inom 

hur bränder beter sig samt förflyttning i undermarksanläggningar (Ingelmark, 2016). Detta 

examensarbete tillför kunskap om lednings- och räddningscentralers förmåga att 

upprätthålla sin funktion vid brand i anläggningar belägna under mark.  
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1.2 Problemformulering 

Samhället har ett behov av att vara robust genom att öka sin förmåga att hantera kriser och 

minska sårbarheten i samhället (Fortifikationsverket, 2016). Som en del av Sveriges 

krisberedskap ska samhällets funktionalitet kunna upprätthållas även vid krissituationer 

(Regeringskansliet, u.å.). Lednings- och räddningscentraler är en viktig del av 

upprätthållandet av Sveriges Totalförsvar. Anläggningar för ledning- och räddningscentraler 

är i sig komplexa och innehåller mycket viktig teknisk utrustning som behöver upprätthållas 

även vid brand. Vid höjd beredskap eller krig behöver viktiga samhällsfunktioner förflyttas 

till säkra anläggningar som ofta är belägna under mark. Då verksamheten är belägen under 

mark skapas en naturlig skyddsbarriär mot vapenverkan. Det finns dock risker med 

verksamheter under mark och en sårbarhet är uppkomst av brand i anläggningen. Bränder i 

undermarkanläggningar är svåra att bekämpa, detta har inte minst visat sig i de bränder som 

inträffat i tunnlar, tunnelbanor eller bilgarage under mark (Ingason et.al., 2015). 

Verksamheten ska kunna fortgå utan att behöva utrymmas. I fallet med en ledningscentral 

under mark är det utrymning till annan del som i detta fall blir till ett funktionsskyddsrum 

där funktionen ska kunna upprätthållas. Funktionsskyddsrummet ska kunna upprätthålla 

anläggningens verksamhet och därmed dess funktion.  

Tillsammans med ledningsplatsers komplexa utformning och vikten av dess funktionalitet är 

det betydelsefullt att hitta en lösning som gör att funktionen kan upprätthållas trots brand i 

anläggningen.  

1.3 Syfte 

Examensarbetet syftar till att bidra med förståelse för den komplexa miljö som finns i 

svenska ledningscentraler under mark och hur funktionen kan upprätthållas vid brand. Den 

forskning som finns inom området brand i undermarksanläggningar ska i arbetet kartläggas 

och analyseras för den valda anläggningstypen, lednings- och räddningscentraler under 

mark. Här är syftet att ta fram likheter och skillnader för att kunna motivera brandtekniska 

lösningar. Ledning- och räddningscentraler analyseras generellt för att ta fram 

förutsättningar och dess utmaningar. Samhällsviktiga aktörer beskrivs för att visa behovet av 

ledningsplatser för att upprätthålla ett robust samhälle. Huvudsyftet med detta arbete är 

vidare att komma fram till lösningar på konstruktionen, den tekniska och personella 

försörjningen i ett funktionsskyddsrum som upprätthåller en viktig verksamhet under och 

efter en brand i anläggningen. Arbetet syftar inte bara till att människor ska överleva utan 

fokuserar på att funktionen ska upprätthållas i storleksordningen 10 dagar.  
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1.4 Frågeställningar 

Frågeställningar besvaras i resultatet och diskuteras i diskussionen med stöd i 

litteraturstudien och den aktuella studien. Följande frågeställningar tas upp i rapporten: 

• Finns det behov av ett funktionsskyddsrum? 

• Hur säkerställs att konstruktionen håller för brand i anläggningen upp mot ett dygn? 

• Vilken teknisk utrustning behöver anläggningen innehålla för att upprätthålla den 

samhällsviktiga verksamheten? 

• Hur säkerställs den tekniska försörjningen i 10 dagar? 

• Vad krävs för att personer ska kunna vistas i rummet i 10 dagar? 

 

1.5 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till att studera två typfall med utgångspunkt i två olika undermarks-

anläggningar där lösningar appliceras. Typfall ett utgår från ett skyddsrum där en 

samhällsviktig ledningsfunktion kan flytta in. I skyddsrummet finns personell och teknisk 

försörjning för tre dagar. I typfall två är utgångsfallet en ledningscentral i bergrum där 

funktionen redan finns. För båda fallen behöver konstruktionen kompletteras för att klara ett 

dygns brand utanför samt komplettera med teknisk och personell försörjning för 10 dagar. I 

arbetet analyseras bara hotbilden brand i anläggningen vid krisberedskap. Anlagda bränder 

analyseras inte och i arbetet kombineras inga hotbilder. Samhällsviktiga verksamheter 

begränsas till ledningscentraler för militärt bruk, kommuner, landsting, länsstyrelsen och 

myndigheter samt räddningscentraler för räddningstjänsten. Lösningar begränsas till 

byggnadstekniska, med fokus på brandtekniska-, konstruktions- samt organisatoriska 

lösningar. Resulterande lösningar är endast generella och är inte gjorda för en specifik 

anläggning. Studien avser inte brandskydd under byggprocessen.  

Studien grundas på förutsättningen att verksamheten i lednings- eller räddningscentralen 

måste upprätthållas och att utrymning till det fria därmed inte är möjlig. 
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2 METOD 

Detta avsnitt beskriver hur arbetet har genomförts, hur informationssökningen har utförts 

samt vilka hjälpmedel och metoder som har använts.  

2.1 Litteraturstudie 

Litteratursökning har skett genom myndigheters och organisationers hemsidor såsom: RISE, 

regeringskansliet, Sveriges Riksdag, Fortifikationsverket, Boverket och MSB. Vidare har 

sökningar gjorts i olika databaser så som: DiVA, LIBRIS, Swepub och Scopos där rapporter 

och artiklar har erhållits från huvudsakligen RISE (tidigare SP), Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI), MSB, Lunds Universitet, Luleås tekniska högskola och Mälardalens 

högskola. Artiklar och rapporter från dessa forskningsinstitut och högskolor anses vara 

tillitsfulla källor. När en rapport är skriven av en student användes kritiskt tänkande för att 

se vad som var forskning och studentens resultat som inte kan anses lika tillitsfullt. 

Sökmotorn Google har även används för att få fram rapporter och artiklar. Dessa artiklar har 

noga granskats för att ta fram de som anses ha hög akademisk nivå. Sökord som har använts 

är: fortifikatorisk, undermarksanläggning, ledningscentral, ledningsplats, räddningscentral, 

bergrum, skyddsrum, funktionsskyddsrum, brand, brandförlopp, totalförsvar med mera.  

Regelverk har granskats för att ta reda på vad som lagligt får göras gällande bland annat 

byggnadsteknik, brandtekniskt, miljö samt arbetsmiljö. Regelverk har även granskats för att 

veta vad dagens ledningsplattformar förhåller sig emot. I detta examensarbete gäller 

extraordinära förhållanden vilket enligt lag ger arbetsgivare och arbetstagare andra 

rättigheter och skyldigheter. Detta gjorde att en del av den standardlagstiftning som finns, 

inte alltid kunde tillämpas. För att uppnå tillfredsställande brand- och byggnadsteknisk 

utformning i dessa anläggningar krävs det analytiska dimensioneringsmetoder där varje 

enskilt fall ska granskas för sig. Grundläggande lagstiftning granskades för att sätta ramarna 

för den typlösning som valdes. 

Den samhällsviktiga verksamheten som examensarbetet berörs av har undersökts. Detta 

gjordes för att ta reda på de förutsättningar som krävdes för att funktionen skulle kunna 

upprätthållas inne i funktionsskyddsrummet. Detta gjordes även i syfte till att kartlägga vilka 

samhällsviktiga verksamheter som idag har ledningscentraler. 

För att vidare förstå den verksamhet som examensarbetet handlar om undersöktes 

ledningscentraler för Försvarsmakten, kommuner, landsting, länsstyrelsen och myndigheter 

samt räddningscentraler. Här undersöktes vilka krav på ledningscentraler det ställs på 

myndigheter och räddningstjänsten samt hur dessa löses i praktiken.  

Fortifikatorisk undermarksanläggning har vidare granskats för att få förståelse för dess 

komplexa miljö och dess speciella hotbild. I denna del undersöktes hur nedlagda 

ledningscentraler är uppbyggda och utformade. Nedlagda ledningscentraler granskades då 

uppgifter om dagens utformning är inom ett sekretessbelagt område. Här studerades behovet 

av kommunikationen, samt el- och vattenförsörjningen och hur detta kan säkerställas för 

dessa typer av anläggningar.  
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Det finns lite forskning inom brand i bergrum men för att ändå få en grund i arbetet 

användes den forskning som finns inom brand i gruvanläggningar då dessa kan bestå av 

bergrum samt har, till skillnad från en tunnel, enbart en öppning. Det som skiljer sig är 

öppningen som gör att ventilationen och lufttillförseln är större i en gruvgång än till ett 

bergrum. För att förstå hur en brand beter sig under mark och med kalla omslutningsytor 

undersöktes den forskning som har gjort inom brand i gruv-och berganläggningar. I detta 

kapitel lästes många av Rickard Hansens rapporter om brandgasspridning och brandens 

beteende. Gruvindustrins arbetsmiljökommitté (GRAMKO) har gett ut en informationsskrift 

om brandskydd i gruv- och berganläggningar som ligger till stor grund för detta kapitel. Här 

hittades statistik om vanliga scenarier för brand i undermarksanläggningar samt många 

åtgärder för att förbättra brandskyddet i anläggningen. I kapitel 8.3 och 8.4 granskades även 

vilka krav gruvindustrin, både i Sverige och i resten av världen har på sina räddningskamrar. 

Dessa kamrar kan på vissa delar likställas med det funktionsskyddsrum som detta 

examensarbete undersöker. En räddningskammare ska kunna klara av fristående drift under 

en viss tid och ha den utrustning som krävs under denna tid. Tiden varierar beroende på 

landets lagstiftning. 

I examensarbetet granskades även de krav som finns på svenska skyddsrum. Precis som en 

räddningskammare ska dessa rum kunna klara fristående drift under viss tid. Här finns även 

byggtekniska typlösningar som till viss del har legat till grund på den framtagna 

typlösningen. Skyddsrumsregler 15 (SR15) kan användas som ett hjälpmedel för att uppfylla 

de minimikrav som ställs av samhället på såväl befintliga som nya skyddsrum utan 

specialistkunskaper inom impulslastdimensionering. I denna skrift finns många listor på 

utrustning som ska finnas för att det ska fungera för personer att vara instängda under tid. I 

dimensionering av funktionsskyddsrummets utrustning har detta varit utgångspunkt.  

Alla figurer är återgivna med tillstånd där mail skickades ut till ansvariga för att få deras 

tillstånd.  

2.2 Intervjuer  

Intervjuer inom området har gjorts för att nyttja kompetensen som finns inom RISE-safety 

och dess kompetenscentrum CFORT och KCBU.  

Ett fysiskt möte med Carl Elfving och Kjell Ekström på Fortifikationsverkets hölls där 

förutsättningar för funktionsskyddsrummet diskuterades. Innan mötet förbereddes frågor 

som presenteras i Bilaga 1. Carl Elfving valdes ut för hans expertis inom fortifikatoriska 

byggnader. Kjell Ekström valdes ut för hans expertis inom brandteknik och fortifikatoriska 

byggnader. Utifrån denna information började förutsättningar och ett förväntat resultat 

byggas fram. Både Elfving och Ekström tyckte arbetet var av intresse och det fastställdes att 

en fortsatt kontakt med Ekström skulle hållas för att få mer information efter hand när 

arbetet fortgick.  

En andra intervju med Kjell Ekström hölls på Fortifikationsverket. Detta gjordes för att få 

mer information om deras brandskydd och möjliga lösningar som kan appliceras på 

anläggningarna. Inför intervjun hade breda frågor skickats via mail där tanken var att kunna 

prata kring frågorna men mer inbjuda till en diskussion. I intervju ställdes mer detaljgående 
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frågor än den första intervjun med Ekström och resulterade i många bra synpunkter till den 

aktuella studien och till viss del förståelsen för deras anläggningar och ledningscentraler. Det 

som diskuterades var hur deras brandskydd såg ut idag och dess prioritering samt hur 

Ekström såg arbetet med brandskyddet framöver.  

Under arbetets gång hölls mailkontakt med Malin Dreifaldt, beredskapshandläggare på 

Länsstyrelsen Västmanland, Avdelningen för samhällsutveckling, samhällsskydd och 

beredskap. Denna kontakt resulterade i mer kunskap kring länsstyrelsens ledningsplatser 

och vilken användes i litteraturstudien. 

Mailkontakt med Pontus Nordberg, Brandingenjör på Försvarets materielverk hölls för att få 

godkännande att använda Figur 1 i arbetet. Nordberg presenterade även Johan Åqvist som en 

kontakt för information om brandskydd.  

Johan Åqvist, brandingenjör WSP tidigare anställd på Försvarets materielverk, kontaktades 

via mail för att han var med i framtagandet av Brandskydd av FMV (2009) som beskriver 

brandskydd i fortifikatoriska anläggningar. Åqvist bidrog med kunskap om dimensionering 

av konstruktionen genom beskrivning av hur deras fall brukar se ut. Kunskapen användes i 

den aktuella studien vid presentation om förutsättningar för brandskydd i fortifikatoriska 

undermarksanläggningar. 

Telefonintervju med Ulf Hildingsson, försäljningschef i Sverige på Roxtec om brand- och 

brandgastäta modullösningar för genomföringar hölls. Intervjun hölls utan att frågor hade 

förberetts och det ställdes öppna frågor som inledde till diskussion. Hildingsson bidrog med 

kunskap om brandtester han varit med om och hur deras produkt testades för brand. Via 

mailkontakt bidrog han även med ritningar på deras modullösning och kunskap kring dessa. 

En intervju hölls med Peter Arnevall på Storstockholms brandförsvar genom ett personligt 

möte på Storstockholms räddningscentral. Inför intervjun förbereddes frågor presenterade i 

Bilaga 2. Utöver dessa frågor skapades diskussion där uppföljningsfrågor ställdes. Utöver 

intervjun visade Arnevall även hur räddningscentralen såg ut och hur deras personalstyrka 

var uppbyggd. Denna intervju gav input till litteraturstudien angående räddningscentraler 

men Arnevall bidrog även med information om brandskydd och brandscenario som användes 

i den aktuella studien. 

2.3 Fallstudie 

Två typfall togs fram för att kunna avgränsa resultatet till dessa objekt. Detta gjordes utifrån 

den litteraturstudie som har genomförts samt de intervjuer som gjorts i arbetet.  

Det första typfallet är ett skyddsrum där en ledningsfunktion ska kunna flyttas in. I detta 

typfall behövde skyddsrummets konstruktion kompletteras för att klara ett fullständigt 

brandförlopp utanför. Vidare behövde rummet kompletteras med teknisk försörjning för 

ledningsfunktionen såsom datorer och kommunikationsmöjligheter. Rummet ska klara av att 

stå i helt fri drift vad gäller elkraft. Den personella försörjningen behövdes kompletteras för 

fler dagar än de tre dagar ett ursprungligt skyddsrum har.  
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För typfall två är utgångsfallet en ledningscentral där skyddet kompletteras för att klara ett 

fullständigt brandförlopp utanför. Den ordinarie verksamheten behöver då krympas för att få 

plats med toalettmöjlighet och sovplatser. I detta arbete måste rummets ytterkonstruktion 

förbättras samt kompletteras med teknisk försörjningen för fri drift. Även den personella 

försörjningen som behövs för att vistas där i tio dagar sätts in.  

En studie om verksamhetens behov har gjorts i litteraturstudien för att förstå vilka 

funktioner som behöver bibehållas vid brand. I den aktuella studien fastställdes alla 

förutsättningar som krävs för att personalen ska kunna vistas i rummet i storleksordningen 

10 dagar då det brinner i anläggningen. Här fastställdes även de förutsättningar som krävs 

för att rummet rent brand- och byggnadstekniskt ska klara av att bibehålla omständigheterna 

i funktionsskyddsrummet under kritiska värden. För att fastställa dessa förutsättningar har 

litteraturstudien granskats och valda delar har sammanfattats till det som är mest relevant 

för funktionsskyddsrummet. Examensarbetets resultat grundar sig i de förutsättningar som 

beskrivs i den aktuella studien.   

2.4 Beräkningar  

För att säkerställa resultatet har nödvändiga beräkningar gjorts med hjälp av Microsoft Excel 

2016. För att säkerställa att funktionen kan upprätthållas behöver ytterkonstruktionens 

bärighet beräknas. Yttemperaturen på funktionsskyddsrummets insida behöver även 

beräknas för att få fram ett kylbehov. Då betongen är av normal kvalité och densitet samt då 

temperaturen följer effektkurvan för en standardbrand enligt ISO 834, har Wickström (1986) 

kommit fram till följande samband genom numeriska beräkningar: 

𝑇𝑓 = 345 ∗ 𝐿𝑂𝐺(480 ∗ 𝑡 + 1     Ekvation 1 

ɲ𝑠 = 1 − 0,062 ∗ 𝑡−0,88       Ekvation 2 

ɲ𝑥 = [0,16 ∗ 𝐿𝑁 (
ℎ

𝑥2) − 0,70]      Ekvation 3 

𝑇𝑥 = ɲ𝑠 ∗ ɲ𝑥 ∗ 𝑇𝑓       Ekvation 4 

Tiden (t) skrivs in i timmar. Tx är temperaturen i väggen x meter in i väggen. ɲ𝑠  är 

förhållandet mellan yttemperaturens ökning och standardbrandens temperatur. ɲ𝑥 är 

förhållandet mellan temperaturen i en inre punkt x och ytans temperatur. 
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3 REGELVERK  

3.1 Undermarksanläggningar 

Undermarksanläggningar omfattas av Plan- och bygglagen (PBL) där det framgår att skydd 

mot spridning och uppkomst av brand ska förhindras vid utformning av anläggningen (SFS 

2010:900). Här framgår även att undermarksanläggningar ska ha tekniska egenskaper för att 

fastställa säkerhet mot brand och nyttjande av anläggningen. PBL fokuserar på en hög 

användarvänlighet med stort fokus på säkerhetsaspekter för människor (Ingelmark, 2016). 

Det finns fem grundkrav för brand enligt Plan- och byggförordningen (PBF):  

”1. byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid 

2. utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas,  

3. spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas,  

4. personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på 

annat sätt, och  

5. hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand.” (PBF, 2011:338, s. 16) 

Dessa grundkrav ska även uppnås för undermarksanläggningar. För fortifikatoriska 

byggnader eller anläggningar med krav på det fysiska skyddet för Försvarsmakten och andra 

myndigheters behov gäller enligt Anglevik et al. (2011) Fortifikationsverkets 

konstruktionsregler (FKR). Inom området bärförmåga vid brand hänvisar FKR helt till 

Boverkets byggregler (BBR) femte kapitlet, Brandskydd. Boverkets byggregler (BFS 2011:6) 

gäller således byggnader och hänvisar till analytisk dimensionering av brandskyddet vid 

komplexa byggnader och anläggningar enligt Boverkets allmänna råd om analytisk 

dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD). BBRAD riktas mot byggnader men det 

är en fördel att använda den som grund för verifieringen av brandskyddet även för 

anläggningar. Då dimensionering sker via analytisk metod är det av vikt att särskild hänsyn 

tas till objektets brandskydd ur ett helhetsperspektiv. För anläggningar som är avsedda för 

Totalförsvaret och har behov av att vara och förbli hemliga behöver ansökan om bygglov, 

rivningslov eller marklov inte göras. Åtgärder på dessa anläggningar ska göras i samråd av 

länsstyrelsen som i sin tur, på lämpligt sätt, ska underrätta kommunen. Dock gäller PBLs 2 

kap 6 § även för dessa anläggningar där krav ställs på skydd mot uppkomst och spridning av 

brand samt krav på åtgärder för att begränsa verkningarna av och skydda befolkningen mot 

stridshandlingar. Vid krig eller krigsfara kan regeringen avvika från PBL genom uppförande 

av nya föreskrifter som är av betydelse för Totalförsvaret (SFS 2010:900).  

Av lagen om skydd mot olyckor (LSO) (SFS 2003:778) framgår att ägare eller 

nyttjanderättshavaren till byggnader och andra anläggningar där en olycka kan orsaka 

allvarliga skador på människor och miljö har särskilda skyldigheter med hänsyn till risken för 

brand och dess konsekvenser. Dessa skyldigheter innebär att det i skälig omfattning behöver 

vidtas nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa skador genom att hålla eller bekosta 

beredskap med personal och egendom. Kommunen har vidare skyldigheter att vidta åtgärder 

för att förebygga bränder och skador som kan uppkomma av en brand. För vissa 

verksamheter eller typer av byggnader kan en skriftlig redogörelse för brandskyddet behöva 

upprättas. Statens räddningsverk (SRVFS) har gett ut föreskrifter om krav på skriftlig 
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redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10). I denna anges de byggnader och 

anläggningar för vilka krav finns på att upprätta en skriftlig redogörelse (MSB, 2009). SRVFS 

har även allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 

2004:4) som innehåller en mall för den skriftliga redogörelsen. Denna bör användas så långt 

det går men får anpassas efter den aktuella byggnaden eller anläggningen på vissa delar. 

Redogörelsen ska skickas in till kommunen. Dessa allmänna råd är således inte tvingande 

utan i funktion att förtydliga författningen och ge generella rekommendationer. 

För arbetsplatser gäller (SFS 1977:1160) arbetsmiljölagen vars ändamål är att förebygga 

ohälsa och olycksfall samt för att alla ska ha en god arbetsmiljö. Här ställs krav på 

riskanalyser vid projektering avseende installationer av fasta maskiner. Dessa riskanalyser 

ska även omfatta brandrisker. 

I de fall då det i anläggningen hanteras eller förvaras brandfarliga eller explosiva varor gäller 

(SFS 2010:1011) lagen om brandfarliga och explosiva varor. Här ställs krav på förberedande 

och efterföljande åtgärder för att förhindra eller minska konsekvenserna av en brand eller 

explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Vid transport av farligt gods gäller 

(SFS 2006:263) lagen om transport av farligt gods och (SFS 2006:311) Förordningen om 

transport av farligt gods.  

Det finns vidare en del riktlinjer enligt GRAMKO (2016) så som SS 3656 Underhåll och 

omladdning av brandsläckare och gruvbranschens egna SVEBRA S-2005:3 

Serviceföreskrifter för inomhusbrandposter.  

3.2 Totalförsvar och höjd beredskap 

Är Sverige i krig eller i fara för krig kan regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. 

I förordningen (SFS 1992:1403) totalförsvar och höjd beredskap framgår även att både 

kommuner och landsting samt organisationer och företag får extra rättigheter och 

skyldigheter att vidta åtgärder som gör att de kan upprätthålla Totalförsvaret eller fullfölja 

sina skyldigheter. De rättigheter som ges är att arbetsgivare kan bestämma om tjänstgöring 

och ledighet för personal. De skyldigheter som finns är att myndigheter och landsting måste 

vidta de åtgärder som krävs för att upprätthålla Totalförsvaret genom planering och 

inriktning av verksamheten. Organisationer och företag är skyldiga enligt lagen att fullgöra 

de skyldigheter som tidigare har kommit överens om eller på annan grund fortsätta sin 

verksamhet genom användning av tillgängliga resurser som regeringen beslutar om behövs i 

krissituationen.  

Enligt förordningen (SFS 2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 

myndigheters åtgärder vid höjd beredskap framgår det att statliga myndigheter ska minska 

sårbarheten i samhället och ska ha en god förmåga att hantera sina uppgifter i såväl fredstid 

som vid höjd beredskap. Denna förordning gäller alla statliga myndigheter med undantag av 

Regeringskansliet, kommittéväsendet och Försvarsmakten. Dock gäller 19 § (SFS 2015:1052) 

för alla myndigheter under regeringen som säger att säkra ledningssystem särskilt ska 

beaktas. I detta ställs krav på informationssäkerheten så vida att 

informationshanteringssystemet har sådan robusthet att verksamheten kan utföras på ett 

tillfredställande sätt. Enligt MSB (2017) har de regler, förhållningssätt och arbetssätt som 
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tillämpas under krigsfara eller krig, höjd beredskap, i stora drag samma grundberedskap som 

vid krisberedskap i fred. Det som skiljer sig är att regeringens befogenheter och mandat är 

utvidgade under höjd beredskap enligt de regler som träder i kraft i dessa situationer.  

3.3 Regelverk gällande samhällsviktig verksamhet 

Vid arbete med att identifiera samhällsviktiga verksamheter utför enligt MSB (2014) 

kommuner, landsting, länsstyrelser och statliga myndigheter risk- och sårbarhetsanalyser 

(RSA). I RSA menas inte bara den som ska göras av dessa aktörer utan även andra 

myndigheter och samhällsaktörer. Arbetet med RSA regleras i lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap (LEH) tillsammans med förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 

(krisberedskapsförordningen) samt föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser. I LEH 

(2006:544) står det att kommuner och landsting ska beakta RSA vid varje ny mandatperiod. 

Vidare finns bestämmelser över att kommuner och landsting ska ha en nämnd för att fullgöra 

uppgifter under extraordinära händelser i fredstid, kallad krisledningsnämnd. Det är 

ordföranden i krisledningsnämnden som bedömer och beslutar om en extraordinär händelse 

är så pass allvarlig att nämnden behöver träda i funktion. Då krisledningsnämnden är i 

funktion kan denna fatta beslut om att överta hela eller delar av andra nämnder i kommunen 

eller landstinget då det anses nödvändigt. Ordföranden kan i brådskande ärenden besluta på 

nämndens vägnar. Skulle ordföranden ha förhinder träder vice ordförande i dennes ställe. 

Kommuner och landsting måste vidta de beredskapsförberedelser som behövs för att 

verksamheten ska kunna bibehållas under höjd beredskap. Det är kommunstyrelsen som 

ansvarar för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. Under 

höjd beredskap är det landstinget som ansvarar för ledningen av den civila hälso- och 

sjukvården utöver den övriga verksamhet inom det civila försvaret som landstinget ska 

bedriva. Enligt krisberedskapsförordningen (2015:1052) har några centrala myndigheter ett 

särskilt ansvar för krisberedskap. Några exempel på myndigheter är Post- och telestyrelsen, 

Socialstyrelsen, Trafikverket, Skatteverket, Livsmedelsverket och Länsstyrelserna (MSB, 

2013c). Inom respektive myndighets ansvarsområde har dessa myndigheter som uppgift att 

samordna och stödja aktörer som är inom samma samhällsviktiga verksamhet. Det innebär 

att myndigheterna har i uppgift att ansvara för både sin egen verksamhet och samordna med 

andra aktörer inom varje geografiskt område såväl lokalt som regionalt och nationellt i sina 

samverkansområden.   
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I förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap finns bestämmelser att MSB ska bistå med stödresurser så att aktörer vid 

allvarliga olyckor och kriser har tillfälle att:  

• ”samordna krishanteringsåtgärderna  

• samordna information till allmänhet och media  

• effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella 

förstärkningsresurser, och  

• samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om information och 

lägesbilder” (MSB, 2013c, s. 53). 

 

Myndigheten ska också enligt MSB (2013c) bistå Regeringskansliet med viktig information 

och underlag i händelse av allvarliga händelser eller kriser. En stor del av MSBs ansvar i 

dessa sammanhang är även att underlätta kontakt mellan enskilda och myndigheter, 

samordna myndigheter, organisationer och övriga aktörers åtgärder tillsammans med 

samordning av den offentliga information som behöver komma ut till de drabbade. MSB 

måste även identifiera vilka behov som finns av särskilda insatser.   

MSB (2017, s. 27) listar även andra regler inom området samhällsskydd och beredskap 

tillsammans med relevanta regler inom hantering av samhällsstörningar:  

• Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism 

för unionen  

• Regeringsformen (1974:152)  

• Polislag (1984:387)  

• Socialtjänstlag (2001:453) 

• Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)  

• Kommunallag (1991:900)  

• Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion  

• Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk 

beredskap.  
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4 SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET 

4.1  Identifikation av samhällsviktig verksamhet 

Samhället måste fungera även i händelse av kris eller krig. En del samhällsfunktioner är 

viktigare än andra och måste prioriteras vid extraordinära händelser. Det är viktigt att 

samhället har förmågan att motstå, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar. MSB 

(2014) har med detta som grund arbetat fram en vägledning i arbetet med att identifiera 

dessa verksamheter och stödja arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. På både lokal, 

regional och nationell nivå behövs samhällsviktiga verksamheter och de kritiska beroendena 

identifieras tillsammans med analysering av vad konsekvenserna kan bli vid bortfall eller 

allvarlig störning i verksamheten. En samhällsviktig verksamhet är en verksamhet som 

uppfyller ett av följande:  

• ”Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans 

med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en 

allvarlig kris inträffar i samhället. 

• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 

samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.” 

(MSB, 2014, s. 10) 

 

Kritiska beroenden karaktäriseras som avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska 

kunna fungera och där ett bortfall eller störning i beroendet resulterar i funktionsnedsättning 

av den samhällsviktiga verksamheten. Arbetet med detta görs för att säkerställa att 

samhällets övergripande mål om värnandet av befolkningen liv och hälsa, samhällets 

funktionalitet samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter upprätthålls.  

Följande samhällssektorer har identifierats som viktiga samhällsfunktioner och 

samhällsviktig verksamhet av MSB (2014, s. 14): 

• ”energiförsörjning 

• finansiella tjänster 

• handel och industri 

• hälso- och sjukvård samt omsorg 

• information och kommunikation 

• kommunalteknisk försörjning 

• livsmedel 

• offentlig förvaltning 

• skydd och säkerhet 

• socialförsäkringar 

• transporter. ” 
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4.2 Ledning av samhällsviktig verksamhet  

Krisberedskapsförmåga är enligt Krisberedskapsmyndigheten (u.å) indelat i tre delar: 

krisledningsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå 

allvarliga störningar. I Krisberedskapsmyndighetens förmågebedömning finns olika 

indikatorer inom respektive del. Exempel på indikatorer är förmågan att leda, samverka och 

informera, kartläggning av personella och materiella resurser samt redundans och robusthet 

i kommunikationssystemen. MSB (2013a) skriver att arbetet med det systematiska 

säkerhetsarbetet ska bedrivas i en kontinuerlig process för att skydda samhällsviktiga 

verksamheter. Det är viktigt att säkerhetsarbetet utvecklas och uppdateras i takt med att 

samhället och dess utmaningar förändras. Genom upprättande av en handlingsplan som 

systematiskt uppdateras blir det lättare att uppfylla kraven. Inom arbetet med 

handlingsplanen ingår riskhantering, kontinuitetshantering och hantering av inträffade 

händelser. Inom ramen för riskhantering ingår identifiering, bearbetning, värdering, 

hantering och kontrollering av risker i verksamheten. I kontinuitetsarbetet ligger fokus på att 

planera för upprätthållande av verksamheten och processer för att klara av att hålla 

funktionalitet oavsett händelse. Genom denna planering skapas förutsättningar för att kunna 

hantera inträffande händelser på ett effektivt sätt.  

En viktig uppgift som ansvariga aktörer har för sin samhällsviktiga verksamhet är att 

säkerställa verksamhetens förmåga att leda och samverka när olyckor, kriser eller andra 

händelser inträffar. Det är även viktigt att aktören upprätthåller funktionen och tjänsten som 

de ansvarar för. En del av de samhällsviktiga verksamheternas funktioner kan i sig själva vara 

en förutsättning för att samhället ska klara av en händelse och minska skadeverkningarna så 

som räddningstjänst, polis och akutsjukvård. Ledning av andra aktörer är också en viktig del 

för att organisationen och verksamheten ska kunna fortgå. MSB (2013c) beskriver att aktörer 

som berörs kan både vara offentliga och privata i samtliga nivåer i samhället. Då viktiga 

aktörer både kan vara privata och offentliga är det viktigt med samarbete mellan den 

offentliga sektorn och näringslivet via en så kallad privat-offentlig samverkan. Som 

grundläggande struktur baseras samhällets krisberedskap på ansvarsprincipen och på det 

geografiska områdesansvaret. Ansvarsprincipen bygger på att verksamheten har samma 

ansvarsområde under kris eller krig som den har i normala förhållanden. Det läggs också 

ansvar på att myndigheten samverkar med andra för att lösa uppgifter. Det geografiska 

områdesansvaret innebär att aktörerna säkerställer att samordningen fungerar mellan andra 

aktörer inom det egna geografiska området. Utöver dessa två principer gäller även 

likhetsprincipen och närhetsprincipen. Likhetsprincipen innebär att verksamheten inte ska 

ändras vid kris eller krig utan verksamhetens lokalisering och organisation ska så långt som 

möjligt bibehållas. Närhetsprincipen innebär att de aktörer som är närmast berörda ska 

hantera krisen. Denna princip innefattar även att de frågor som uppkommer ska hanteras så 

nära medborgarna som möjligt i händelse av kris.  

Enligt MSB (2013c) ska det finnas en förmåga att begränsa konsekvenserna av olyckor och 

kriser hos aktörer inom det svenska krishanteringssystemet. I detta arbete ska aktörerna 

kunna leda och fatta beslut samt enligt ovan nämnda principer kunna ta ansvar för sin 

verksamhet och samverka med andra. Vid övningar och verkliga händelser innan år 2013 har 

det visat sig att förmågan att leda och samverka på såväl lokal, regional och nationell nivå 
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behöver utvecklas. Detta ligger som grund till att MSB (2013) kom ut med en 

nulägesbeskrivning av MSBs stöd, Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra 

händelser. Målet med denna beskrivning är att förbättra förutsättningarna att hantera 

olyckor, risker och andra extraordinära händelser för de olika aktörerna. Syftet är vidare att 

öka de enskilda aktörernas förmåga att leda och samverka såväl som att öka samordningen i 

aktörssammanslutningar genom stödjande och utvecklande åtgärder.  

Lednings- och beslutsstödsystem är viktiga för att kunna upprätthålla samhällsviktiga 

verksamheter och dess kritiska beroenden. Detta görs genom att utveckla tvärsektoriella 

samverkan tillsammans för att stärka krisledningsförmågan både inom och mellan aktörer på 

alla nivåer. För att kunna ha effektiva insatser och kommunikation för samverkan krävs det 

väl fungerande system. MSB (2013c) beskriver att myndigheten erbjuder olika lednings- och 

beslutsstödsystem för att underlätta aktörernas förmåga att fatta beslut, leda och samverka 

vid extraordinära händelser. System som MSB har är exempelvis WIS (Webbaserat 

informationssystem), VMA (viktigt meddelande till allmänheten), LUPP (ledning och 

uppföljning av räddningsinsatser) och Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning) för 

att kunna dela information mellan systemen på ett väl planlagt sätt. Rakel används för att 

leda och samverka vid olyckor och kriser med ett nät som inte på samma sätt kan 

överbelastas så som för mobiltelefoner då den har en egen infrastruktur som även är stabil 

för att klara hårda väder. Kommunikationen som förs via Rakel är vidare krypterad och går 

inte att avlyssna. Rakel ska installeras på samtliga kommunala och regionala ledningsplatser. 

MSB (2013c) beskriver att de delfinansierar och stödjer utveckling av ledningsplatser i 

Sverige. Möjligheten och förmågan att leda och samverka vid olyckor, kriser och svåra 

händelser beror mycket på utformningen och konstruktionen av ledningsplatser och dess 

ledningssystem. Utformningen och utrustningen i samhällsviktiga verksamheters 

ledningsplatser måste vara anpassad för att fungera även i kris eller krig. Genom produktion 

av räddningscentraler och ledningsplatser jobbar MSB på att stärka förmågan att leda på 

såväl lokal som regional och nationell nivå.  

För att samhället ska kunna hantera samhällsstörningar är det av stor vikt att utbilda och 

öva. Hur bra förmåga en aktör har i krissituationer beror helt på att de enskilda individerna i 

verksamheten har den kunskap, färdighet och attityd som situationen kräver. Det är aktörens 

eget ansvar att bygga upp och underhålla denna förmåga. Genom en utbildnings- och 

övningsplan kan varje organisation utveckla en samlad förmåga eller hitta brister i sin 

förmåga att hantera en krissituation. Det är även viktigt att samordna aktiviteter för att öka 

den aktörsgemensamma förmågan. Det finns en nationell övningsplan som MSB (2017) 

rekommenderar att använda vid planering av övningar. I den nationella övningsplanen finns 

det strategier och en process för att inrikta och samordna övningar mellan flera aktörer.  
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5 LEDNINGSPLATSER 

5.1 Aktörer 

Enligt MSB (2009c) har myndigheten som roll att stärka ledningsförmågan på lokal, regional 

och nationell nivå för alla aktörer som ska vid allvarliga olyckor och kriser leda, samordna 

och informera. På lokal nivå stödjer MSB kommuner genom ekonomiskt bistånd till 

produktion av räddningscentraler och kommunala ledningsplatser. MSB stödjer även med 

teknisk rådgivning och information om säkerhet och robusthet i teknisk försörjning i 

kommunen. På regional nivå förvaltar och utvecklar MSB länsstyrelsernas ledningsplatser. 

För att stödja landstinget på regional nivå arbetar MSB med att stödja produktionen av 

regionala ledningsplatser, inkluderat ledningsplatser för akutsjukhus. MSB stödjer även på 

central nivå genom teknisk rådgivning och arbete med förslag på tekniska åtgärder vid 

produktion av andra myndigheters ledningsplatser. Genom det säkra myndighetsintranätet 

Swedish Government Secure Intranet (SGSI) verkar MSB för att hålla samman svenska 

myndigheter genom förvaltning och utveckling av intranätet. MSB stödjer även samhällets 

aktörer i de frågor som rör Försvarets telenät (FTN). 

Enligt MSB (2010b) deltar myndigheter i olika nätverk för behandling av frågor kring 

samverkan och ledning. Ett av dessa nätverk är Kunskapsplattform ledning som samlar 

forskare, praktiker och utbildare inom området samverkan och ledning vid 

samhällsstörningar. I detta nätverk finns MSB, Lunds universitet, Mittuniversitetet, 

Katastrofmedicinskt centrum, KMC i Linköping och Räddsam F (Räddningstjänsten i 

Jönköping) representerade. Arbetet med kunskapsplattformen har pågått sedan 2011 för att 

möta det växande behovet av kunskap inom området med en central roll att verka som 

brobyggare mellan teori och praktik.  

År 2014 kom MSB ut med en rapport för samverkan och ledning, Gemensamma grunder för 

samverkan och ledning vid samhällsstörningar med en revidering 2017. Denna skrift riktar 

sig till alla aktörer som ansvarar för eller bidrar med att hantera en samhällsstörning. Aktörer 

kan vara både offentliga, privata eller ideella organisationer inom kommuner, landsting, 

myndigheter, frivilliga organisationer, företag eller sociala nätverk. MSBs (2017) syfte med 

rapporten är att ge vägledning och underlätta för aktörerna att samverka för att stärka 

samverkansförmågan tillsammans med aktörernas förmåga att leda vid samhällsstörningar. 

På MSBs webbplats Säkerhetspolitik.se (2014) beskrivs kommunerna som grunden i 

samhällets krisberedskap. Under kris är kommunerna ansvariga för att äldreomsorg, 

vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och att skola fungerar. Det är vidare 

landstinget som ansvarar för att bland annat sjukvård och kollektivtrafik fungerar. Då det 

sker allvarliga händelser träder krisledningsnämnden in. För att klara ledningen av detta 

arbete finns det ett behov av ledningsplatser. 
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5.2 Ledningscentral för kommuner, landsting, länsstyrelsen och 

myndigheter 

I Sverige finns det 290 kommuner som alla har stöd av MSB. Det MSB stödjer med är 

förstärkning av ledningsförmåga, teknisk rådgivning, ekonomiskt bidrag för tekniska 

åtgärder och säkerställa robusta ledningsfunktioner. Enligt MSB (2009a) är kommunens 

ledningsplats det stället som kommunledningen leder och samordnar sin verksamhet under 

både normala förhållanden och i det geografiska områdesansvaret under en kris. Enligt MSB 

(2016) kommer statens förväntningar på kommuners förberedelser inför höjd beredskap öka 

att har ett behov av att konkretiseras av verksamheten. I beredskapsarbetet som 

kommunerna gör behöver perspektivet höjd beredskap inkluderas. Detta ska i första hand 

göras genom mindre kostsamma åtgärder så som genom att öka säkerhetsskyddet, delta i 

kunskapshöjande åtgärder och samordnade övningar med Försvarsmakten och andra 

myndigheter.  

På ledningsplatser ska den teknik som anses nödvändig för att upprätthålla 

ledningsförmågan finnas. Exempel på sådan utrustning är enligt MSB (2009a, stycke fem): 

• ”stationärt reservelverk för kommunledning, inklusive server-/telerum, viktig 

tekniknod eller liknande 

• avbrottsfri strömförsörjning (central UPS) 

• redundans för telefoni/data eller andra säkerhetshöjande åtgärder inom 

kommunikationsområdet 

• tekniska anslutningar i lokaler avsedda för ledning 

• automatisk släckutrustning, skalskydd, brandklassning, larm och inpasseringsskydd 

till server-/telerum 

• utökningar av telefonisystem för konfigurering av informations-/ upplysningscentral. 

• övriga åtgärder som kan anses vara av vikt som stärker den lokala ledningsförmågan i 

kommunen som inte bedöms som ett baskrav för den normala driften.” 

 

Denna typ av utrustning är även berättigad bidrag från MSB och söks via länsstyrelsen som 

vidarebefordrar till MSB. MSB kan bidra med maximalt 50 procent av kostnaden då 

åtgärderna stärker ledningsförmågan och/eller stärker den tekniska infrastrukturen.  

Enligt MSB (2009b) är landstingets regionala ledningsplats den plats som 

landstingsledningen bedriver och samordnar sin verksamhet under både normala 

förhållanden och under allvarliga händelser. Inom vissa landsting kan det även finnas lokala 

ledningsplatser på landstingets akutsjukhus. Likt för kommunen ger MSB bidrag till 

landstinget för åtgärder som stärker ledningsförmågan och/eller stärker den tekniska 

infrastrukturen. Tillsammans med socialstyrelsen har MSB (2009b) tagit fram en handbok, 

Landstingens ledningsförmåga, för att bidra med vägledning och stödja landstinget i sin 

egen ledningsförmåga. Sverige har 18 landsting och två regioner som har, utöver kraven som 

landstingen har, även ett ökat regionalt utvecklingsansvar. Gotlands kommun har vidare ett 

större ansvar så som ett landsting har. Landstingens viktigaste uppgift är att ansvara för att 

hälso- och sjukvårdens funktion upprätthålls. Landstinget ska i denna fråga se till att klara av 
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att upprätthålla ledning på lokal och regional nivå. Detta bestäms av socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om fredstida och katastrofmedicinska beredskap. 

MSB (2009d) beskriver sig som ansvarig myndighet för att stödja Sveriges 21 län och dess 

länsstyrelse med sitt arbete att leda och samordna all den civila verksamhet som bedrivs i 

länet och koordinera det med den militära verksamheten. Detta gör MSB genom att äga, 

driva och förvalta ledningsplatser för länsstyrelser samt genom uppbyggnad av robusta 

ledningsfunktioner så som:  

• ”Lokaler för ledning och tekniska installationer 

• Strömförsörjning 

• Telefonisystem 

• Videokonferenssystem 

• Rakel 

• Data/IT 

• Övrigt samband 

• Beslutstöd” (MSB, 2009d, stycke 3). 

 

För att säkerhetsställa länsstyrelsens ledningsförmåga vid en extraordinär händelse eller kris 

prioriterar MSB de funktioner som behövs på regional nivå. Exempel på dessa funktioner är 

elsystemet och redundans i kommunikationsnät mellan ledningsplatser och andra aktörer. 

Länsstyrelsen lämnar stöd och koordinerar samverkande under kris med myndigheter, 

organisationer och samhällsviktiga företag. Då det behövs omfattande räddningsinsatser 

ansvarar länsstyrelsen för den kommunala räddningstjänsten i den eller de berörda 

kommunerna. M. Dreifaldt, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Västmanland 

(personlig kommunikation, 2017-04-25) beskriver att de går igenom sin plan för brand (för 

ledningsplatsen) minst 2 gånger per år med berörd personal. I samband med detta testas 

utrymningsvägar. Vid händelse av brand kommer hela bemanningsstyrkan och funktionen 

förflyttas till en annan plats. I Västerås ligger ledningsplatsen för Länsstyrelsen under mark 

men detta ser olika ut för olika Länsstyrelser.    

Centrala myndigheter har enligt MSB (2009e) en ledningsplats för att kunna leda sin 

verksamhet och samverka med andra aktörer och myndigheter på olika nivåer inom sitt 

ansvarsområde. Precis som för kommuner och landsting stödjer MSB i form av rådgivning 

och ekonomiska bidrag till åtgärder som stärker ledningsförmågan och/eller stärker den 

tekniska infrastrukturen. 
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5.3 Räddningscentraler 

Både den statliga och kommunala räddningstjänsten har ledningsplatser för verksamheten 

som kan användas under fred och höjd beredskap. Det finns även andra aktörer inom den 

samhällsviktiga verksamheten som har ledningsplatser och ska vid extraordinära händelser 

kunna samverka med räddningstjänsten. Den kommunala räddningstjänsten använder sig av 

räddningscentraler (RC) enligt Räddningsverket (2004). All övrig kommunal ledning sitter 

på kommunledningens ledningsplats enligt ovan.  

Räddningscentraler är enligt MSB (2009h) stommen i räddningstjänstens ledningssystem. 

Utifrån risk- och hotbildvariationen som förekommer i en kommun ställs det krav på 

utformningen och utrustningen i räddningscentralen. Det är viktigt att räddningstjänsten ska 

kunna upprätthålla sin ledningsfunktion under alla situationer och förhållanden som är 

relevanta utifrån rådande lägesbild i kommunen. MSB har som uppdrag att stödja samhällets 

olika räddningsorgan i utveckling av organisationen, ledningsförmågan och ledningsmetoder. 

Målet med MSBs uppdrag är att kunna upprätthålla ledningen av den egna verksamheten, 

samverkan med andra viktiga aktörer så som polis, hälso- och sjukvård samt andra 

kommunala förvaltningar även under svåra påfrestningar på samhället. Precis som för 

kommuner, landsting och myndighet har MSB rollen att stödja dessa i form av rådgivning 

och ekonomiska bidrag till åtgärder som stärker ledningsförmågan och/eller stärker den 

tekniska infrastrukturen.   

Den nya synen på samhällets säkerhet och beredskap har gjort att förutsättningar på 

räddningscentraler och dess sambandssystem har förändrats enligt Räddningsverket (2004). 

Det som påverkar byggnadens ledningsförmåga och robusthet är dess basförmåga för 

ledning, grundförmåga att hantera påfrestningar och anpassningsförmågan. Basförmågan 

avser räddningstjänstens fredstida ledningsförmåga. Grundförmågan kompletterar 

basförmågan att hantera svåra påfrestningar vid fred och utgör grundförmågan inom det 

civila försvaret. Syftet med grundförmågan är att stärka ledningsförmågan inför svåra 

påfrestningar i samhället i såväl fred som kris eller krig. Anpassningsförmågan handlar om 

hur ledningssystemet ser ut inför krigshot. Det finns enligt lag om civilt försvar ett 

grundskydd som all befolkning måste ha och således även RC. Detta skydd har följande 

definition enligt Räddningsverket (2004, s. 19): 

• ”Ett primärt skydd mot joniserande strålning från radioaktivt nedfall föranlett av en 

kärnladdningsexplosion i omvärlden (det så kallade åskådarfallet) 

• Skydd mot lättare splitter och som härrör från markstrider i området 

• Omslutande konstruktion ska förhindra att brand utanför omöjliggör vistelse i 

centralen 

• Grundläggande skydd mot elektromagnetisk puls 

• Vid risk för exponering av giftiga gaser förses RC med skydd som medger ledning 

under begränsad tid” 

 

Det är vidare viktigt att ha en hög försörjningssäkerhet i form av reservelkraft och redundans 

inom kommunikationssystem så som radio och tele. 
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I en intervju av Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters (SFF) (2016) 

beskriver Johanna Björnfot, samordnare och operativ chef på SSRC, arbetet som bedrivs från 

RC till att leda systemet genom att dirigera och leda ut styrkorna till skadeplatsen. I 

Storstockholms räddningscentral (SSRC) hanteras larm och ledning för 25 kommuner med 

sammanlagda invånare till cirka 2,1 miljoner. I deras trafikrum jobbar varje operatör med 

fyra skärmar med möjlighet att gruppera om skärmar och koppla upp till exempel 

trafikkameror. På rummets ena vägg sitter åtta skärmar för att gemensamt kunna övervaka. 

På övriga väggar finns möjlighet att hänga upp kartor eller annat material. Det finns även 

flertalet white boards. Det finns totalt sex larmbord där minst fyra bemannas på dagtid under 

vardagar och minst två övrig tid. Utöver detta sitter det en operativ chef (OC) i ett anslutande 

rum med glasväggar mellan rummen. Vid besök på SSRC beskrev Peter Arnevall, Enhetschef 

SSRC (Personlig kommunikation, 2017-05-03) att OC och operatörerna även har stöd av en 

stab utanför för analys och information vid allvarliga händelser. Denna enhet sitter utanför 

trafikrummet och är det första rummet efter slussen in i RC. Här finns plats för tre personer 

och ett stort konferensbord för samordning och planering. Behövs fler personer kan dessa 

arbeta ovanför och med jämna mellanrum gå ner och uppdatera resten av styrkan.  

5.4 Fortifikatorisk ledningscentral  

En ledningscentral för civilförsvarsberedskap och krig har enligt MSB (2010a, s. 11) två 

driftfall:  

• ” SKYDDSDRIFT 1 innebär att anläggningen är bemannad och skyddas mot verkan 

från luftstötvågor samt radioaktiv strålning och C-stridsmedel.  

• SKYDDSDRIFT 2 innebär en sänkning av ovanstående skydd, då skyddet mot C-

stridsmedel ej är i drift. Driftfallet intas vid låg beredskap mot c- stridsmedel.” 

 

Då en anläggning anläggs under mark med en bergtäckning kan anläggningen enligt MSB 

(2010a) antas ha fullträffskydd mot artilleriprojektiler och upp till 500 kilogram flygbomber. 

Anläggningen skyddas även mot luftstötvåg och strålning från kärnladdning. Som stötvåg- 

och gasskydd finns det betongbarriärer och betongväggar i ingång-, förbindelse-, och 

reservutgångstunnlarna. Vidare skyddas anläggningen mot luftstötvåg genom 

stötvågsbarriärer med stötvågsdörrar vid in- och utpassage. Här ska även anläggningen 

skyddas mot kontaminerad uteluft genom gasslussar. En stötvågsbarriär ska vara försedd 

med snabbstängande ventiler i till- och frånluftsvägarna. Avgasledningar från 

reservelverksrummet ska skyddas av en betongkonstruktion samt ha en snabbventil på 

bergets hjässa. Innanför anläggningens gasgräns ska ett övertryck finnas för att hålla ute 

kontaminerad luft. Ledningar för rör, el, tele och radio ska förläggas i gas- och stötvågstäta 

genomföringar. Går en ledning genom en stötvågsgräns ska dessa skyddas av 

avstängningsventiler.  

Ledningscentralernas utrustning skiljer sig beroende på vad det är som ska ledas enligt K. 

Ekström, brandingenjör Fortifikationsverket (Personlig kommunikation, 2017-04-25). 

Generellt finns det dock monitorer på väggarna, kommunikationsutrustning och datorer med 

skärmar, tangentbord och datormus. 
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6 FORTIFIKATORISK UNDERMARKSANLÄGGNING 

6.1 Brandskydd för fortifikatoriska undermarksanläggningar 

År 2009 kom Försvarets materielverk (FMV) ut med ett dokument som ger handläggare en 

översiktlig kunskap om brandteknik genom relevanta kravspecifikationer. Denna skrift 

guidar även handläggaren genom en arbetsgång och resonemang för att säkerställa ett 

tillförlitligt brandskydd. Det är dock en sakkunnig person inom brandteknik som måste 

bedöma om brandskyddet uppfyller de skyddsmål som Försvarsmakten (FM) har för objektet 

i fråga. Det är viktigt att varje objekt behandlas var för sig eftersom utformning, utrustning 

och utrustningens placering kan skilja. Det är viktigt att förstå att brandskyddsprocessen som 

beskrivs teoretiskt kan skilja sig från den som sker i praktiken men för att underlätta 

praktiken följs en standardprocess. Vid dimensionering av ett brandskydd för FMs 

anläggningar är det viktigt att FM har satt skyddsmål för objektet. Skyddsobjektets storlek 

och utformning är givetvis direkt beroende av hur systemdimensioneringen ska utformas. 

Brandskyddsarbetet med dessa typer av anläggningar är väldigt komplext vilket gör det både 

svårt och inte önskvärt att ge generella anvisningar på hur dimensioneringen av 

brandskyddet ska dimensioneras enligt FMV (2009). Ansvarsförhållandes ser ut enligt 

följande: 

• Brandskydd för materiel och verksamhet – FM 

• Anläggningens brandskydd i övrigt – FORTV 

• Lagar och förordningar efterlev – FM och FORTV tillsammans med sakkunnig 

• Skyddsmål brukaren satt upp översätts till konkreta krav i en kravspecifikation – 

Sakkunnig handläggare 

• Tekniska utformningen - Sakkunnig brandingenjör, hos leverantör eller FMV 

• Utformning av brandskyddet - Oftast av anlitade brandskyddskonsulter 

tillsammans med leverantörer av brandskyddsutrustning 

• Underhåll och besiktningar (Brandsyn) - Förvaltningsansvarig (FORTV eller 

FM) 

 

För att sätta upp skyddsmål för objektet är enligt FVM (2009) utgångspunkten ett 

funktionsbaserat angreppssätt med problematiken från följande frågor:  

• Vilka skador anses vara acceptabla?  

• Vad är ekonomin för släcksystemet?  

• Vad är det för skadekriterier som gäller för människor och materiel? 

 

När skyddsmålen är satta utifrån FMs svar på frågorna görs en genomgång av tänkbara 

brandscenarion som grund till den brandtekniska utvärderingen. Detta görs ofta genom 

datormodeller som beräknar då kritiska nivåer nås då komponenter kan skadas. Utifrån 

dessa datormodeller fås det fram ett tidsintervall där ramarna sätts för hur snabbt branden 

måste hinna bekämpas eller människor måste utrymt. I FMVs dokument handlar det om att 



30 

hitta ett lämpligt släckmedel som släcker branden innan de kritiska nivåerna uppkommer 

tillsammans med rätt typ av detektering med hjälp av flödesschemat i Figur 1.  

 

Figur 1. Flödesschema för att bedöma erforderligt släcksystem enligt FMV (2009, s. 7). Copyright 
2009 Försvarets materielverk. Återgiven med tillstånd 

Då skyddsmålen är satta, och därmed beställarens krav, kan arbetet med den brandtekniska 

utvärderingen börja. Detaljnivån på denna utvärdering kan variera men som gemensam 

grund är det viktigt att en utvärdering av brandriskerna görs för att kunna ta beslut om 

brandskyddsåtgärder. Detta beslut kan sträcka sig från att inget brandskydd införs till 

bestämmelse av åtgärder i from av sprinkler, detektor, brandventilation, handbrandsläckare 

med mera. Den enklaste formen av en brandteknisk utvärdering är att göra en översiktlig 

besiktning av skyddsobjektet och utifrån detta föra ett resonemang kring tänkbara 

brandrisker till grund för beslut om åtgärder. En mer avancerad brandteknisk utvärdering 

kan ske genom följande punkter: 
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• ”Studie av konstruktion- och ventilationsritningar 

• Fastställande av brandriskerna genom 

o historiska data 

o besiktning av objektet och dess utrustning 

o sannolikhetsberäkningar för branduppkomst i utrustningen. 

• Fastställande av enskilda komponenters känslighet mot värme, korrosion, tryck och 

brandgaser. 

• Fastställande av de mest sannolika (dimensionerande) brandscenarierna. 

• Beräkning av effektutvecklingen för de dimensionerande brandscenarierna. 

• Analys av tänkbara släckmedel, detektorer och rörsystem. 

• Analys av släcksystemet, olika kombinationer av släckmedel, detektorer, och 

rördimensionering ger olika släcktider. Dessa ställs i relation till brandens utveckling 

för att kraven på utrymningssäkerhet och driftsäkerhet ska uppfyllas. 

• Förslag på släcksystem, utrymningsrutiner, tryckavlastning, restvärdering osv.” (FMV, 

2008, s. 6) 

 

Vid val av brandskydd är det viktigt att kontrollera så det är möjligt för personerna inne i 

byggnaden/anläggningen att utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. Röken kan ofta 

vara det som gör folk medvetna om en brand men det är också röken som är det största hotet 

för möjligheten till säker utrymning i form av dess toxicitet, värmepåverkan och nedsättning 

av siktbarheten.  

Det är vidare viktigt enligt FMV (2009) att verifiera funktionskrav genom besiktningar vid 

leverans och bruk, prövningar och inspektioner. En del av brandskyddet kan även vara att 

utbilda personal via kurser, planerade övningar, instruktioner och dokumentation.  

6.2 Brandmotstånd hos konstruktionen 

En konstruktion som påverkas av en brand resulterar i en temperaturhöjning i materialet 

vilket enligt Nilsson och Ödén (2007) leder till en minskning av konstruktionens bärförmåga. 

Hur mycket bärförmågan påverkas beror på materialets mekaniska egenskaper. För en 

betongvägg behöver både betongens och armeringsjärnens egenskaper beaktas. Stålets 

mekaniska egenskaper påverkas kraftigt av höjd temperatur. Stålet bärförmåga minskar vid 

stigande temperatur genom att stålets elasticitetmodul, sträck- och brottgräns alla reduceras.   

För betong är analysen av bärförmåga vid brand mer komplext. För draghållfastheten är det i 

första hand armeringsjärnen som bör analyseras men för pelare och väggar behöver 

betongens tryckhållfasthet beaktas. Då betongen utsätts för termisk påverkan finns risk för 

spjälkning. Spjälkningsbenägenheten hos betong beror främst på ång- eller vattentrycket som 

bildas vid uppvärmning. Detta tryck ökar ytterligare vid tryckpåkänning från yttre laster. 

Betong är känslig för hastiga temperaturförändringar vilket kan öka spjälkningsrisken. 

Brandens varaktighet är vidare något som påverkar betongens spjälkningsbenägenhet. 

Spjälkningsbenägenheten är som störst då betongen är som nyast och fukthalten är som 

högst. Efter 5 år beräknas risken för spjälkning minskat avsevärt beskriver Nilsson och Ödén 

(2007).   
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Konstruktionen är inte starkare än dess svaga länk vilket ofta kan vara knutpunkter och 

genomföringar. Det är av stor vikt att dessa klarar samma brandklass som den övriga 

konstruktionen.  

Normalt ger betong ett bra motstånd mot de höga temperaturer som utvecklas vid brand. För 

att öka beständigheten har betongens utveckling gått mot en ännu mer tät struktur vilket har 

lett till en negativ effekt på brandmotstånd. Betong är ett väldigt tätt material vilket ger 

spjälkningseffekter vid brand. Då betongen är porös ger detta större möjlighet för att 

ångtrycket kan omfördelas. Ett sätt att göra betongen porös är att tillsätta polypropylenfibrer 

(PP-fibrer). Vid brand smälter plasten och ger plats för det ökade ångtrycket som uppstår i 

betongen. Höga doser av PP-fibrer kan dock ge högre mängder lufthalter i betongen vilket 

sänker hållfastheten enligt Johansson (2009). Armerad betong har dock kritiska faktorer vid 

brandexponering. Den första kritiska faktorn är just att betongen kan spjälka vilket är svårt 

att förutse med enkla matematiska modeller. En annan kritisk faktor är att bärförmågan i 

armeringen minskar avsevärt då temperaturen når över 400 grader. Hålls temperaturen 

under 400 grader behåller konstruktionen 80 procent av sin bärförmåga vilket väggen då kan 

dimensioneras att klara av. Även betongen förlorar styrka och styvhet vid högre 

temperaturer. Som positiv egenskap har betong hög densitet vilket ger en låg konduktivitet 

(ledningsförmåga) som gör att det tar lång tid för värmen att tränga in och höja temperaturen 

i materialet.  

För bergrum används vanligast sprutbetong som brandskydd av bergets bärande 

huvudsystem. Vid spjälkning kan delar, eller i vissa extrema fall hela tvärsnittet skjutas loss 

vilket påverkar konstruktionens stabilitet och risken för ras ökar. För att undvika eller 

minska förekomsten av spjälkning vid brand kan som tidigare nämnt PP-fibrer tillsättas 

sprutbetongen. Vanlig gjuten betong och sprutbetong kan även skyddas av andra olika 

termiska skydd för att minska värmeinträngningen i betongen enligt Bergqvist et al. (2016). 

Ett annat sätt att dimensionera på är att öka tvärsnittet så att en del av tvärsnittet kan 

förloras utan att den lastbärande funktionen försämras. Då berget i ett bergrum utgör det 

bärande huvudsystemet behöver det inte ställas några krav på skydd mot kollaps eller ras vid 

brand då bergets egen bärighet anses tillräcklig som skydd.  

I BeFo:s rapport av Bergqvist et al. (2016) beskrivs tester av sprutbetong som är gjorda av SP 

(nuvarande RISE) i sina tunnelprojekt. Spjälkning av sprutbetong testades för 

Norralänkenprojektet, Hallandsåsprojektet och Förbifart Stockholm. För 

Norralänkenprojektet testades fyra olika provkroppar med tre olika mängder PP i med en 

standardbrandkurva på 60 minuter. Det skedde endast lite spjälkning i ena hörnet på två av 

försöken efter 42 och 56 minuter medan de andra två klarade sig utan spjälkning. I 

Hallandsåsprojektet testades betongblock skyddade av sprutbetong med en RWS-kurva i 120 

minuter. RWS-kurvan är som standardbrandkurvan en tid- och temperaturkurva men mer 

anpassad för tunnelmiljö. Till skillnad från standardbrandkurvan har en RWS-kurva en 

högre maxtemperatur och en avsvalningsfas. I försöket spjälkade betongen i alla fall förutom 

i ett test då PP fibrerna låg på den lägst testade halten med en tjocklek på 90 millimeter. Då 

tjockleken endast var 60 millimeter spjälkades hela sprutbetongskiktet av samt delar av den 

underliggande betongen. För projekt Förbifart Stockholm testades ett innertak med en 180 

minuters hydrokarbonbrandexponering. I detta försök uppstod endast begränsad 
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ytavspjälkning och brandmotståndets delar isoleringsförmåga och integritet höll under hela 

brandförloppet.  

I Johanssons (2009) SBUF-rapport gjordes brandprovning av åtta betongelement. SBUF är 

byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling. Det var fyra olika prov-

kroppar där varje provkropp gjöts i två exemplar. Betongen var av hållfasthetsklass C35/45 

med fyra olika fibermängder: 0,7, 1,0, 1,5 och 2,0 kilogram per kubik. Provkropparna 

testades i en ugn med medeltemperatur på 1100 grader under 120 minuter. Under dessa 

försök går aldrig temperaturen 200 millimeter in i betongblocket över 75 grader och 

lastpåverkan sänks inte mer än 40 kilonewton (360 kilonewton opåverkad).  

6.3 Brandförlopp 

Fridolf et al. (2015) beskriver att vid brand i undermarksanläggningar kan konsekvenserna 

bli allvarligare än motsvarande brand i byggnad ovan mark. Utvecklingen av en brand under 

mark blir ofta annorlunda på grund av att de har större tendens att bli underventilerade. 

Brandens tre komponenter för att kunna brinna är syre, värme och bränsle oavsett var 

branden är (Bengtson, Frantzich, Jönsson & Marberg, 2012). Vidare har anläggningar under 

mark, både fortifikatoriska som andra undermarksanläggningar, en komplex miljö med långa 

gångavstånd för såväl utrymning som räddningsinsats. Vid fortifikatoriskt skyddade 

byggnader kan möjligheten för utrymning vara begränsade av skyddsskäl. Tidigare har säkra 

byggnader under mark främst dimensionerats för yttre hot vilket leder till att det finns behov 

av att värdera brandskyddet i dessa anläggningar.   

Fridolf et al. (2015) listar många parametrar som påverkar utvecklingen av en brand. 

Tändkällan, tändkällans storlek och varaktighet påverkar givetvis om branden utvecklas 

vidare från startbranden. Faktorer av stor betydelse för utvecklingen av branden är storleken 

på brandrummet samt hur brandbelastningen är fördelad i rummet. Förutsatt att branden 

har tillgång till syre avgör den totala brandbelastningen hur länge branden kommer fortgå. 

Brandbelastningen är energi per golvrea inom ett visst område och är inte avgörande för hur 

stor branden blir. Ett kontor kan enligt Bengtson et al., (2012) ha en brandbelastning på 520 

megajoule per kvadratmeter. Materialens brandtekniska egenskaper i rummet är vidare 

faktorer som påverkar brandens utveckling enligt Fridolf et al. (2015). Brandens syretillförsel 

styrs i ett bergrum av brandrummets öppningar eller ventilationens luftväxling. 

Fridolf et al. (2015) beskriver att elrelaterade bränder, överhettning och brandfarlig vara 

utgör de vanligaste brandorsakerna i fortifikatoriska undermarksanläggningar. 

Konsekvensen blir som störst då brand uppkommer när människor sover. Brandrisker så 

som matlagningsutrustning som glöms på, varma ytor eller trasiga maskindelar kan åtgärdas 

till viss del av överhettningsskydd, spisvakter och larmsystem genom att hjälpa till att tidigt 

identifiera bränder. Elbränder beror oftast på överhettning som följd av överbelastat elnät 

eller av en glappkontakt. Som tidigare nämnts har MSB beskrivit arbetet med det 

systematiska brandskyddsarbetet för att förebygga och minska konsekvenserna av brand som 

LSO kräver. För komplexa anläggningar där konsekvensen kan bli mer omfattande eller där 

det finns stora skyddsvärden finns det behov av ett mer omfattande brandskyddsarbete. Vid 

tillgång till stora ventilationsflöden och omfattande brandbelastning kan omfattande skador 

på konstruktionen uppkomma utöver de områden som direkt rörs av branden. Vid brandens 
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närhet finns stora faror för den släckande personalen då risken är stor för spjälkning av berg 

eller betong samt för nedfallande berg. Detta är något som räddningstjänsten inte alltid har 

bra kunskap om (Ingason et al., 2015). Förutom denna skillnad är skillnaden på bärförmågan 

vid brand inte stor mellan byggnader ovan och under mark.  

Fridolf et al. (2015) skriver att brandsektionering är ett effektivt sätt att hindra snabb brand- 

och brandgasspridning inom anläggningen. Beroende på var branden startar i anläggningen 

behöver brandskyddet anpassas. Då branden startar i små rum som saknar tillförsel av luft 

självslocknar ofta branden. Branden självslocknar då syrenivån sänks till cirka 13 procent. 

Om syrenivån upprätthålls spelar omgivande materials placering och orientering stor roll för 

om branden sprids från startbranden. I regel har branden bättre förutsättningar att spridas 

då den kan sprida sig vertikalt än horisontellt. Brandutvecklingen blir snabbare då rummet 

har lägre i tak eftersom värmeåterstrålningen blir högre. Brandens möjlighet för tillväxt samt 

rummets geometriska yta och höjd har stor betydelse för brandprocessen. Då 

brandgastemperaturen överstiger 550–600 grader är risken för övertändning stor. Vid 

övertändning brinner allt brännbart i rummet. Brandgaserna som bildas innehåller 

sotpartiklar och giftiga gaser, förutom detta påverkas även sikten och det kan göra det svårt 

att orientera sig vid stor mängd brandgaser. Då brand har utvecklats i anläggningen och 

kraftig rökutveckling sker är den rökavskiljande funktionen mycket viktig för att minska 

spridning. I dessa anläggningar kan det ofta vara av större vikt att upprätthålla den 

brandgasavskiljande förmågan än en traditionell brandcellsgräns. Hur brandgaserna sprids 

beror på tryckskillnader och luftströmmar i anläggningen. Branden kan i sig vara orsaken till 

att övertryck sker i det drabbade rummet vilket ökar risk för spridning till intilliggande 

lokaler. Tryckförhållanden beror på storlek av lokalen, tillväxthastighet och isolerande 

material. I ett relativt slutet rum kommer branden att självslockna på grund av inertering 

vilket betyder att branden kväs då syrehalten i luften minskar. Då branden har avslocknat 

kommer temperaturen att sjunka och övertrycket kommer också sjunka för att sedan vändas 

till ett undertryck i det slutna rummet. Detta undertryck är oftast lägre än övertrycket men 

kan bli så stort att ventilationssystemet vänds åt fel håll. Brandgaserna kyls ner av de tunga 

omgivande konstruktionerna så som betong eller bergväggar. Desto större rum där 

omgivande ytor blir mindre i förhållande till rumsvolymen desto högre blir gastemperaturen 

eftersom det blir mindre yta som kyler ner i förhållande till mängd brandgas. 

Gastemperaturen sjunker naturligt med längre avstånd från branden då den kyls ner längs 

vägen men gasen är fortfarande giftig att andas in trots lägre temperatur.  

6.3.1 Underventilerade bränder 

I bergrum där ventilationen är begränsad kommer branden bli underventilerad. En 

underventilerad brand kan få olika scenarion beroende på hur mycket syre branden får 

tillgång till. Här förklaras tre troliga scenarier, pulsationer, backdraft och återupptagande av 

brandförlopp. Vid pulsationer kan det enligt Bengtsson (2003) uppfattas som om att branden 

andas då effektutvecklingen går upp och ner till följd av varierad mängd syre. Initialt 

avstannar effektutvecklingen då mängden syre begränsas. I detta skede sjunker temperaturen 

vilket gör att gasvolymen i brandrummet minskar. Detta leder till ett undertryck som kan 

göra att ny luft sugs in i brandrummet och branden får nytt syre. Vid tillförsel av syre antänds 
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brandgaserna vilket leder till ökad temperatur, volymökning och ett övertryck i 

brandrummet. Vid övertryck trycks brandgaser ut ur rummet och det blir på nytt en syrebrist 

i rummet. Detta kan vidare fortsätta tills brandbelastningen i rummet är slut. Pulsationerna 

syns tydligt i Figur 2. 

 

 

Figur 2. Illustrationen visar hur en ventilationskontrollerad brand kan bete sig då den får lite syre. 
Den röda grafen visar hur branden andas eller pulserar genom att den vid syrebrist svalnar av och 
skapar ett undertryck som suger in syre i rummet vilket gör att temperaturen ökar och det bildar ett 
övertryck då syretillförseln avstannar. Bengtsson (2003, s. 116). Copyright 2003 Lars-Göran 
Bengtsson och Räddningsverket. Illustratör Per Hardestam. Återgiven med tillstånd 

Backdraft är en reaktion på en snabb antändning av brandgaserna vid tillförsel av mycket 

syre till en underventilerad brand. Detta scenario kan till exempel ske då en dörr öppnas eller 

ett fönster går sönder. I en undermarksanläggning kan detta tänkas ske om en 

ventilationskanal går sönder eller om en dörr öppnas. En backdraft är ett mycket farligt 

fenomen som sker extremt snabbt och med en kraftfull reaktion. Bengtsson (2003) beskriver 

att en underventilerad brand bildar mycket oförbrända gaser i brandrummet och då en 

luftström med syre kommer in i rummet blandas gasblandningen om till en ideal 

gasblandning. Då denna gasblandning får energin från värmen och antänds sker en snabb 

förbränning och en kraftfull expansion som gör att brandgaserna i det närmaste skjuts ut ur 

rummet och antänds utanför liknande ett eldklot. I Figur 3 visas att förloppet sker extremt 

fort och att branden går snabbt till fullt utvecklad då detta fenomen sker. Backdraft behöver 

dock inte leda till en fullt utvecklad brand om utrymmet helt töms på brandgaser vilket då 

lämnar brandrummet med små brandhärdar eller glödbränder.   
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Figur 3.Illustrationen visar fenomenet Backdraft. Här avstannar temperaturstegringen på grund av 
syrebrist men på något sätt till exempel en dörr öppnas får branden tillgång till mycket syre som gör 
att en våldsam reaktion sker och fullt utvecklad brand uppstår snabbt. Bengtsson (2003, s. 124). 
Copyright 2003 Lars-Göran Bengtsson och Räddningsverket. Illustratör Per Hardestam. Återgiven 
med tillstånd 

Andra brandförlopp vid underventilerade bränder kan också ske och vid tillförsel av syre 

behöver inte reaktionen bli så kraftig som vid en backdraft. Sker syretillförseln saktare och 

till skillnad från pulsationerna i en mer konstant grad kan effektkurvan gå i långsammare 

grad uppåt. Vid brand kan temperaturen i rummet bli så pass hög att materialet i rummet 

självantänder enligt Bengtsson (2003). För att detta ska ske krävs dock även här syre. Figur 4 

visar här ett möjligt sådant brandförlopp. För detta förlopp hålls temperaturen väldigt hög, 

cirka 500–600 grader och det krävs här att brandgaserna inte kyls ner. I ett bergrum 

fungerar väggarna ofta som kylare vilket är positivt i brandsynpunkt. För ett skyddsrum 

under mark finns det risk att den kylande effekten inte uppkommer utan att detta förlopp 

kan vara troligt.  

 

Figur 4. Här har branden i början begränsat med syre men det skapas hög värme som leder till att 
brandgaserna självantänder då syre tillförs, denna reaktion är inte lika våldsam som vid en 
backdraft. Bengtsson (2003, s. 121). Copyright 2003 Lars-Göran Bengtsson och Räddningsverket. 
Illustratör Per Hardestam. Återgiven med tillstånd 

 

 

 



37 

6.4 Ventilation för fortifikatoriska undermarksanläggningar 

Fridolf et al. (2015) beskriver den yttre lufttillförseln i undermarksanläggning begränsad i 

och med att det kan vara långt till markplan och naturliga ventilationsmöjligheter inte finns. 

För att tillgodose behovet av andningsluft samt upprätthålla ett övertryck i anläggningen är 

det viktigt att ventilationen fungerar även vid kris eller krig. För att en uppkommen brand 

inte ska utvecklas fullt ut krävs att dörrar är stängda och ventilationssystemet stängs av. 

Ventilationen har initialt inte någon avgörande betydelse men desto större branden blir desto 

större roll spelar ventilationen i utvecklandet av branden. För att en brand i en 

undermarksanläggning ska orsaka omfattande skador på konstruktionen krävs stora 

ventilationsflöden. Enligt BBR ska spjäll i ett ventilationsschakt upprätthålla samma brand- 

och brandgasavskiljande standard som den konstruktion den passerar igenom. Spjället ska 

med god tillförlitlighet klara den temperatur som kan tänkas uppkomma inom den tid som 

föreskrivs. För att hålla god tillförlitlighet krävs det att en utredning görs från fall till fall och 

är beroende av vilket driftfall som är aktuellt. Fläktar i drift är en skyddsmetod som kan 

användas för att kontrollera brandgaser eller begränsa spridning av brand- eller brandgaser. 

Systemet fläktar i drift förutsätts förses med skydd mot strömavbrott vid brand.  

För en bemannad ledningscentral behövs det enligt MSB (2010a) kyl- och avfuktningsbehov 

på grund av personbelastning, belysning och värmealstrande apparater. Värmeöverskott förs 

bort via frånluften eller kyls via kylvatten. Rening av eventuell stridsgasbemängd luft sker i 

luftrumsanläggningens aerosol- och kolfilter. Värme kan produceras genom 

varmvattenberedare uppvärmd med elpatroner eller via kylvattnet för reservelverket. 

6.5 Kommunikation för fortifikatoriska undermarksanläggningar 

För att tillgodose militärens hela behov av kommunikation finns det ett separat telenät kallat 

Försvarets Telenät (FTN) enligt Försvarets materielverk (FMV) (2003). Detta fungerar som 

ett komplement till de publika, allmänt tillgängliga, telenäten. Största delen av FTN 

tillgodoses dock av det publika telenätet. Det är FTNs centrala ledning, tillhörande 

Försvarsmaktens Högkvarter, som utgör nätägare och nätoperatör. Högkvarteret är 

Försvarsmaktens högsta ledningsnivå och det är dem som leder och samordnar 

Krigsförbandsledningen genom utveckling, vidmakthållande och avveckling av krigsförband 

samt genomför materiel- och anläggningsförsörjning. Chefen för Krigsförbandsledningen har 

den formella rollen som ägare och ansvarar för den övergripande prioriteringen och 

utvecklingen av ledningsfunktionen i nätet enligt FMV (2015). Skälet till dess uppförande är 

att militären har högre krav än vad det publika telenätet uppfyller, så som högre:  

• Funktionell tillgänglighet 

• Säkerhet 

• Uthållighet 

• Flexibilitet 

• Sambandssäkerhet 

• Kontroll och prioritering. 

 

Ett annat skäl är att försvaret måste kunna verka i hela landet vilket inte det publika telenätet 

uppfyller. FTN har hög uthållighet och har som mål att erbjuda hög tillgänglighet genom ett 
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flexibelt, tåligt och säkert nät. Det finns ett stort behov av att ha ett uthålligt tele-

kommunikationsnät för ledning och samordning av staber och ledningscentraler. Vid 

krigsföring finns det risk att en angripare har som första mål att slå ut telekommunikationen 

vilket försvårar upprätthållandet av försvaret. I detta fall hamnar även de mest kvalificerade 

staber och ledningscentraler i blindo. FTN kan användas för att överföra ljud, text, bild och 

data. De som abonnerar på FTN är främst olika förband inom mark-, sjö- och 

luftstridskrafterna samt bemannade och obemannade anläggningar tillhörande dessa 

stridskrafter så som ledningscentraler. Andra abonnenter är MSB, Sveriges meteorologiska 

och hydrologiska institut (SMHI), Försvarets radioanstalt och Länsstyrelsen enligt FMV 

(2015). FTN består enligt FMV (2003) av fysisk infrastruktur, transmission, 

tjänsteproducerande resurser och ett tekniskt stödsystem. Som fysisk infrastruktur är FTN 

uppbyggt i byggnader eller anläggningar som är fortifikatoriskt skyddade, terrängsanpassade 

och tillträdeskontrollerade så som bergrum och betongbunkrar. FTNs anläggningar är 

utrustade med antennbärare i form av torn eller master samt miljösystem som ventilerar och 

temperaturreglerande komponenter. Inom transmissionsbegreppet för FTN ingår både det 

fysiska mediet, i form av till exempel fiberkabel och transmissionsutrustningen så som 

optoterminaler, kabelförstärkare, radiolänkar, multiplex- och korskopplingsutrustning. 

Signalskyddsutrustning är även en del inom trafikskydd av transmission och bärartjänster för 

nätet. Då FTN är upprättad och sammankopplad med det landsomfattande nätet ingår även 

transportabel transmission. Transmission i FTN består av kablar, radiolänkar och 

kommunikationssatelliter. Dessa transmissionsresurser kan vara antingen försvarsägda eller 

förhyrda från civila nätoperatörer. 

Transmissionsnätet består enligt FMV (2003) av ett landsomfattande stomnät uppbygg med 

en huvudsaklig maskformig struktur. Den maskformiga strukturen innebär att en abonnent 

kan nå andra abonnenter via flera alternativa vägar vilket ger nätet högre framkomlighet i 

händelse av skador. Då den allmänna elförsörjningen faller bort kan FTN fortsätta fungera 

under lång tid. Strömförsörjningsutrustningen har dubbla motorelverk drivna av diesel och 

batterireserv. Batterireserven är den som i första hand går in vid nätbortfall fram till 

motorelverksdriften är startad. Då detta sker rapporteras nätbortfallet till nätdriftscentralen.  

 

6.6 Säker elförsörjning 

Teknikutrymmen kan enligt Fridolf et al. (2015) delas upp i två huvudtyper. Den första är 

anläggningar som innehåller känslig utrustning där stora krav ligger på att drift kan 

säkerställas. Den andra anläggningen är den vars tekniska utrustning i sig utgör en ökad risk 

för att brand uppstår eller kan förvärra brandförloppet. Teknisk utrustning som är viktig för 

att funktionen i anläggningen kan upprätthållas bör punktskyddas. Skyddet kan bestå av 

någon form av släcksystem så som vatten- eller dimsprinkler alternativ gasformigt 

släckmedel. Att kunna säkerställa säker elförsörjning är en viktig del i anläggningens 

robusthet. En brand i teknisk utrustning leder ofta till funktionsförlust och/eller driftavbrott. 

Det är viktigt att kablar till den tekniska utrustningen är skyddade och fungerar en viss tid 

vid händelse av påverkan från brand. För en högre robusthet i anläggningen är det viktigt att 

brandtekniskt avskilja ordinarie kablar och kablar till reservkraft för att minska risken för att 

allt slås ut samtidigt.  
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Normalt tar en ledningscentral sin elkraft från distributionsnätet. Vid nätbortfall kan ett 

reservelverk kopplas in så att den tekniska installationen även kan köras i skyddsdriftfall. Ett 

reservkraftverk ska enligt MSB (2010a) klara cirka 30 dagar. Reservkraftverken är oftast 

dieselverk. Ifall elleverantörens jord faller ur ska anläggningen ha ett eget jordtag. 

Inkommande elservis, elledningar, radio-, och teleledningar ska vara försedda med 

ventilavledare och transientskydd för skydd mot elektromagnetisk puls (EMP). I vissa 

ledningscentraler kan det även finnas behov av ett avskärmat plåtrum för skydd av känslig 

elektronik. Vid ett spänningsbortfall ska nödbelysning och hänvisningsskyltar automatiskt 

kopplas in och ge ledljus i kommunikationsvägar och arbetslokaler. Efterlysande markering 

ska finnas i utrymningsvägar. Dörrindikering med gränslägen och indikering vid objekten 

samt indikering på apparatskåp i anläggningen ska finnas på grindar i entré och nödutgång 

samt övriga dörrar och luckor i stötvågs- och gasgräns. För indikering av brand ska 

rökdetektorer finnas där larmknappar är anslutna till rökdetektorslingan. Ledningscentralen 

ska vara uppdelad i olika brandlarmsektioner. En brandlarmscentral ska vara placerad inne i 

anläggningen.  

6.7 Vattenförsörjning 

En ledningscentral erhåller enligt MSB (2010a) normalt sett sitt vatten från kommunens nät. 

Om en skada sker på kommunens nät ska möjligheten för att ta vatten från en egen borrad 

djupbrunn finnas. I anläggningen ska även förrådshållning av vatten finnas installerad i en 

förrådstank som ska kunna fyllas på från kommunens nät, tankbil eller en djupbrunn. En 

vattenreningsanläggning ska även finnas för rening av hälsovådligt vatten. Likt värme kan 

varmvattnet produceras i varmvattenberedare som värms med elpatroner alternativ via 

reservelverkets värmda kylvatten. Spillvatten ska föras till en spillvattenpumpgrop där 

vattnet sedan pumpas ut ur anläggningen till en nedstigningsbrunn med anslutning till 

kommunens avloppsnät. Dräneringsvatten från bergmellanrum och olika bergorter ska 

samlas upp i drängropar för att sedan pumpas bort likt spillvattnet.  

6.8 Reservkraft 

Reservelkraft är en del av arbetet med att skydda samhällsviktig verksamhet enligt MSB 

(2015b). Att utveckla och underhålla reservkraftförsörjningen är en del av det systematiska 

säkerhetsarbetet som kontinuerligt behöver drivas.  

Ledningscentraler är beroende på skyddsnivå försedda med antingen manuellt eller 

helautomatiskt startande dieselverk enligt MSB (2010a). Dieselverken består av bland annat 

dieselmotor, generator, laddningslikriktare, start- och manöverbatterier, reläer, 

elektronikutrustning. Då elkraften inte kan fås från distributionsnätet går reservelkraftverket 

in och levererar el till de tekniska installationer som behövs för skyddsdriftfall. 

Bränsletankarna för anläggningen är dimensionerade så att anläggningen kan drivas med 

reservelverken i cirka 30 dygn. Förvaring av bränslet sker i förrådsbränsletankar och/eller i 

en dagtank. Då bränsletankarna ofta är svåråtkomliga sker påfyllning av tankarna via 

ledningar. Då elverken är i drift bildas värme som måste föras bort. Även avgaser måste ut ur 

anläggningen oftast via avgasrör ut till det fria.  

I MSBs (2015b) rapport beskrivs att Sverige inte har tillräckligt mycket reservkraft för att 

skydda samhällsviktiga verksamheter. Vid planering och uppbyggnad av ett reservkraftverk 
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ska grunden bygga på en risk- och sårbarhetsanalys. Ledningscentraler måste ha tillgång till 

el för att kunna upprätthålla sin funktion vid en krissituation. Att ha en väl fungerande 

reservkraft bygger på planering för att organisationen ska kunna upprätthålla sin verksamhet 

och funktion oavsett händelse. Reservkraftverk måste vidare underhållas för att kunna 

räknas med vid en krissituation.  

I risk- och sårbarhetsanalysen bör även miljörisker hanteras och vid projektering av 

anläggningen bör detta beaktas tidigt i processen enligt MSB (2015b). I risk- och 

sårbarhetsanalysen bör följande huvudgrupper analyseras:  

• Risk för läckage av drivmedel, oljor och kylmedium (oftast glykolblandning)  

• buller 

• avgaser 

• brandsäkerhet och 

• stöld av diesel och aggregat.  

 

I analysen bör riskerna tas upp och hur dessa påverkar resten av verksamheten. Det är viktigt 

att hitta en optimal uppställningsplats då hanteringen av bränslet ska ske med försiktighet 

samt med tanke på att påkörning och andra stötar ska undvikas.  

Dieselverken måste vidare kylas enligt Ekström (personlig kommunikation, 2017-04-25). 

Detta görs antingen via vatten eller lyft. Avgaserna ventileras ut och ofta kyls de på något sätt 

innan de går ut för att inte avge lokalisation av ledningscentralen. 
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7 SKYDDSRUM 

I följande kapitel beskrivs krav på utformningen i skyddsrum. Ett skyddsrum ska 

upprätthålla ett skydd för civilbefolkningen vid beväpnat krig. Till skillnad från ett 

funktionsskyddsrum ska ingen funktion upprätthållas i ett skyddsrum. 

Funktionsskyddsrummet har även högre brandavskiljande krav och ett behov av att 

upprätthålla skydd mot andra hotbilder såsom intrång. 

7.1 Grundläggande plattform 

MSB (2015a) har gjort en handbok, SR15, för tillämpning av de tekniska och administrativa 

regler som finns för att skapa ett underlag för den som förvaltar eller avser bygga ett 

skyddsrum. Denna publikation gör det möjligt för den som är utan specialistkunskaper inom 

impulslastdimensionering att uppfylla de minimikrav som ställs av samhället på såväl 

befintliga som nya skyddsrum. Till skillnad från en statisk belastning är en impulslast en 

kortvarig intensiv lastpuls. Då publikationen tillämpas ska allt arbete ske fackmässigt och 

tillräckliga åtgärder ska i förväg vidtas för att säkerställa detta. MSB listar en rad tillämpliga 

dokument för dimensionering av skyddsrumssystemet med en uppdelning på styrande 

dokument, referensdokument och kunskapsbärande avhandlingar. Vid dimensionering av ett 

skyddsrum finns två alternativ för att uppfylla gällande författningskrav. Alternativ ett 

innebär att tillämpning sker via de styrande dokument som finns. I alternativ två tillämpas 

istället de referensdokument som finns. Ett skyddsrum ska tillgodose befolkningens behov av 

fysiskt skydd vid krig. Handboken SR15 gäller främst för skyddsrum av armerad betong men 

kan i tillämpliga delar även gälla för bergrum. I övrigt ska kompletterande dynamiska 

analyser göras.  

Utanför en byggnad med ett skyddsrum är det enligt författningskraven ägarens skyldighet 

att skylta och ge anvisningar om var skyddsrummet finns. Det är också ägarens skyldighet att 

underhålla och se till att den utrustning som hör till skyddsrummet finns. MSB har till 

skyldighet, i den omfattning staten ställer medel till förfogande, att kontrollera att inrättade 

skyddsrum har avsedd skyddsförmåga och att skyltning har skett. Ägaren ska efter 

föreläggande av MSB vidta de åtgärder som krävs för att anpassa och förbättra 

skyddsrummets skyddsförmåga. Då åtgärder har vidtagits ska MSB utfärda bevis till ägaren 

av skyddsrummet och sedan kan ersättning beslutas om.   

Följande komponenter måste enligt MSB (2015a, s. 13) vara provade av ett ackrediterat 

laboratorium och certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan för att få installeras i ett 

skyddsrum: ”Komponenter: skyddsrumsdörrar, skyddsrumsluckor, igensättningar för 

öppningar i omslutande stomme, genomföringar genom omslutande stomme, luftslussar, 

övertrycksventiler, stötvågsventiler, filter, ventilationsaggregat, övertrycksmätare, 

monterbara pelare, golvbrunnar.” Om det är möjligt ska komponenterna förses med 

certifieringsnummer och certifieringsmärke samt information om tillverkare, 

tillverkningsort, tillverkningsår och tillverkningsnummer genom en beständig märkning. Ett 

ackrediterat besiktningsorgan ska göra tillverkningskontroller i den omfattning som 

certifieringsorganet bestämmer. Varje komponent eller annan utrustning för ett skyddsrum 

ska vara särskilt kontrollerade för sin specifika skyddsfunktion. Det är ägaren som har 
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ansvaret för att komponenter och utrustning för skyddsrummet är godkända för sin 

skyddsfunktion. För att säkerställa detta anlitas certifierade skyddsrumsleverantörer vid 

leverans till skyddsrummet. Om en annan leverantör ska användas krävs det att denna på ett 

påvisbart sätt har iakttagit ställda kvalitetskrav. I detta fall är det byggnadens ägare som ska 

säkerställa och dokumentera att rätt leverans sker.  

7.2 Utformning och utrustning  

Då ett skyddsrum uppförs ska enligt MSB (2015a) utförandet och utrustningen möjliggöra för 

det dimensionerande personantalet att vistas där i tre dagar utan avbrott. I skyddsrummet är 

det inte meningen att någon typ av funktion ska upprätthållas utan dess syfte är att hålla 

människor säkra under minst tre dygn. Skyddsrummet och dess fasta utrustning ska vara 

dimensionerat för en livslängd på minst 50 år. Det är av största vikt att skyddsrummet är 

tåligt för viss vapenverkan så att de skyddsökande inte skadas allvarligt eller omkommer. Det 

finns krav på att skyddsrummet ska klara en tryckvåg motsvarande en 250 kilogram 

minbomb med 50 viktprocent trotyl som exploderar i det fria fem meter från skyddsrummets 

utsida med fri tryckavlastning. Detta innebär även att konstruktionen ska tåla verkan av 

splitter från denna vapenverkan. Skyddsrummet ska också klara påverkan från ett långvarigt 

övertryck på 50 kilopascal samt ett långvarigt undertryck på åtta kilopascal utifrån. Vidare 

ska konstruktionen klara en viss del joniserande strålning från radioaktivt nedfall. Inne i 

skyddsrummet ska medeltalet av strålning inte överstiga 2,5 procent av strålningen utanför. 

Skyddsrummet ska även vara tillräckligt tätt för att skydda mot brandgaser samt kemiska och 

biologiska stridsmedel. I skyddsrummet ska ett övertryck på 60 pascal upprätthållas och 

detta ska kunna avläsas inne i skyddsrummet. För att motverka en brand i konstruktionen 

ska stommen vara av obrännbart material och vara isolerande för att klara av en maximal 

stigning av lufttemperaturen på 15 grader efter två timmars brand utanför skyddsrummet. 

MSB har som krav på sig att föra register över samtliga befintliga skyddsrum och de som 

planeras att byggas. Ett skyddsrum får användas till annat så som cykelförråd under normala 

förhållanden men ska på två dygn kunna iordningställas för sitt ändamål. Lösa 

inredningsdetaljer som avses användas då skyddsrummet inte behövs får max väga 60 

kilogram och vara demonterbara inom två dygn. Behövd utrustning som ska monteras för att 

skyddsrummet ska fungera för sitt ändamål gäller samma viktgräns.  

Vid dimensionering av antal skyddsplatser i skyddsrummet tas det hänsyn till 

befolkningsutvecklingen inom området där skyddsrummet ska byggas. Bruttoarean för 

skyddsrummet får inte överstiga 440 kvadratmeter där arean 5 meter utanför skyddsrummet 

räknas in. Om detta ska överstigas måste särskild tålighetsdimensionering göras. 

Skyddsrummets rumshöjd ska ligga mellan 2,1–3,8 meter.  

Vid placering av skyddsrummet ska hänsyn tas till explosiva och brandfarliga varor och dessa 

ska även undvikas i rummets omedelbara närhet. Farlig vara ska inte förekomma inne i 

skyddsrummet. Mellan skyddsrummet och det utrymme där den explosiva eller brandfarliga 

varan förvaras ska en skyddande konstruktion av minst 150 millimeter armerad betong 

anordnas. Denna skyddsanordning får inte vara förankrad i skyddsrummets stomme. För att 

öppningar i konstruktionen ska godtas krävs det att dessa kan sättas igen så att de inte 

nedsätter det avsedda skyddet nämnvärt. Om skyddsrummet har explosiv eller brandfarlig 

vara placerat i rummet vid fredsdrift och denna är möjlig att avlägsna av de skyddssökande 
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vid iordningställandet behövs ingen avskiljning ske men det krävs att information finns på 

iordningställande-ritningen.  

En dörr in i ett skyddsrum ska vara minst 0,9 meter i karmdagbredd och 1,9 meter i 

karmdaghöjd. En öppning till skyddsrummet ska vara minst 0,8 meter i karmdagbredd och 

0,8 meter i karmdaghöjd. Det är krav på att minst en dörr ska leda ut i det fria eller till ett 

utrymme som inte är skyddsrummet. På minst två av varandra oberoende ställen ska 

skyddsrummet kunna utrymmas för att klara kraven på att utrymning ska kunna ske på ett 

betryggande sätt. Vid beräkning av inrymningsväg enligt MSB (2015a) antas den 

skyddssökande ta den kortaste vägen till skyddsrummet. Utgångspunkten i beräkningen av 

inrymningsvägen görs från det ogynnsammaste läget i byggnadens markplan. En 

inrymningsväg är den vägen personer tar sig till skyddsrummet inne i den byggnad 

skyddsrummet tillhör. Längden får inte överstiga den maximala längden på 100 meter. 

Minsta bredd för en inrymningsväg och dess dörrar beräknas enligt SR15. Då en 

inrymningsväg ändrar bredd ska denna breddändring ske gradvis. Öppningar i 

skyddsrummets begränsningsväggar för utrymning ska kunna sättas igen. Skyddsrumsdörrar 

ska öppnas utåt från skyddsrummet. En utrymningsväg är en öppning i begränsningsvägg ut 

till det fria. En utrymningsväg ska vara betryggande och oberoende av skyddsrummets andra 

utrymningsvägar. Detta uppfylls genom att ras från ovanliggande och närliggande byggnader 

förhindras. Utrymningsvägar ska placeras minst 10 meter ifrån varandra då de sträcker åt 

samma håll.  

Placering av luftintag ska göras på, för omständigheterna, säkrast möjliga plats där platser 

för tänkbara luftföroreningar ska undvikas. Utrustningen för tilluft ska normalt drivas av 

anläggningens elektricitet men även kunna drivas manuellt eller med hjälp av aggregat för 

reservkraft. Det är viktigt att tilluften kan renas från damm och grövre partiklar men även 

kemiska och biologiska stridsmedel. Vid in och utgångar ska skyddsrummet vara utrustat 

med luftslussar som ska dimensioneras för att rymma minst tre personer och med samma 

krav på öppningsmått som skyddsrummets dörrar. En luftsluss ska mynna ut i det fria eller i 

ett utrymme som inte räknas till skyddsrummet. Luftslussens luft ska bytas ut minst 50 

gånger per timme. Luftslussen in i skyddsrummet ska ha en inre area om minst 1,2 

kvadratmeter och ansluta mot inrymningsvägens dörr. Då slussning krävs ska inte 

luftslussens normala passering hindras. Om skyddsrummets maximala area inte överstigs 

ska luftslussen vara monterbar och vara av stål eller annat styvt material. En monterbar 

luftsluss ska inte ansluta mot en pardörr och vara lätt att ansluta genom tillräckliga avstånd 

från vägghörn och ha släta anslutningsytor. Då den maximala arean överstigs ska luftslussen 

vara fast och utförd i betong. Lufttemperaturen inne i anläggningen ska maximalt bli 29 

grader då lufttemperaturen utanför är 17 grader och har en relativ fuktighet på 70 procent. 

Luften inne i anläggningen ska hålla en syrgashalt på minst 17 volymprocent och en maximal 

koldioxidhalt på 2 volymprocent då lufttrycket utanför är 100 kilopascal. Då skyddsrummet 

inte används ska lufttemperaturen inte understiga 5 grader när det är tomt på människor.  

Skyddsrummets installationer måste vara lättåtkomligt placerade. Installationer i 

skyddsrummet måste även vara fastsatta så att de inte slits loss eller faller sönder vid verkan 

från en tryckvåg. Belysningen i skyddsrummet ska dimensioneras för en ljusstyrka på minst 

50 lux. Det ska finnas genomföringar för antenn- och telefonledningar i skyddsrummets 
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stomme. Eluttag för behov då anläggningen används för stadigvarande vistelse ska finnas i 

skyddsrummet. Alla elektriska installationer ska vara kopplade till en gruppcentral inne i 

skyddsrummet som vidare ska ansluta direkt till byggnadens huvudcentral.   

I MSBs (2015a) handbok SR15 finns det en lista med grundutrustning som ska finnas i 

skyddsrummet. Beroende på hur skyddsrummet utformas varierar omfattningen av viss 

utrustning. Skyddsrummet ska vara försett med den utrustning som krävs för att kunna 

iordningställa skyddsrummet för sitt ändamål inom två dygn. Vidare ska skyddsrummet ha 

släckutrustning för bekämpning av brand. Utrustningen i skyddsrummet ska vara lätt-

åtkomlig. I fredstid ska lös utrustning som tillhör skyddsrummet förvaras i ett låst och 

avgränsat utrymme som är torrt, ventilerat och håller en temperatur på minst 5 grader. Detta 

utrymme får endast innehålla skyddsrummets utrustning. Toalettutrymmen ska förses med 

tre stapelbara toalettkärl av minst 30 liter med tillhörande förslutningsbara lock samt en 

passande sittring med lock. Kärlen ska vara av slagtåligt och åldersbeständigt material och 

ska ha en normal sitthöjd. Förslutbara och stapelbara förvaringskärl med en sammanlagd 

volym av minst 10 liter per skyddsplats ska finnas för förvaring av vatten. Den sammanlagda 

mängden vatten får dock inte vara mindre än 300 liter. Vattenkärlen ska vara godkända för 

förvaring av livsmedel och vara av ett material som är slagtåligt och åldersbeständigt. Varje 

kärl ska minst ha en volym av 50 liter och maximalt 100 liter. Kärlen ska märkas med texten 

”Vattenkärl” samt uppgifter om kärlets volym i liter.  

I skyddsrummet ska det finnas en planritning över skyddsrummet med uppgifter om lös 

utrustning. Det ska finnas en särskild iordningställanderitning för skyddsrummet som 

innehåller information om vad som krävs då skyddsrummet ska ställas iordning till 

skyddsdrift. Anvisningar och information ska stå skrivet så att personer utan specialkunskap 

ska förstå. Det ska finnas ritning på skyddsrummet innan och efter iordningställandet. I 

ritningen ska det även finnas en förteckning över all lös och demonterbar utrustningen som 

tillhör skyddsrummet. Det ska även redovisas vad som ska göras med explosiv eller 

brandfarlig vara utanför skyddsrummet. Iordningställanderitningen kan hänvisa till en mer 

detaljerad instruktion.  

Det ska framgå att det är ett skyddsrum utanför med minst två särskilda skyltar. En skylt ska 

sitta vid sidan om dörren till skyddsrummet och en ska placeras utanpå entrén till 

byggnaden. Skulle denna dörr vara samma räcker det med en skylt. Övriga skyltar som 

behövs för iordningställandet och användandet av skyddsrummet ska vara tydligt och 

beständigt placerade. Dessa ska även vara monterade i fredstid.  

Lös utrustning tillhörande skyddsrummet ska förvaras i ett särskilt förråd i fredstid. I 

förrådet ska det vara möjligt att göra fortlöpande tillsyn och underhåll av utrustningen utan 

att något tas ut ur förrådet mer än i omedelbar anslutning till skyddsrummet. Förrådet ska 

finnas i samma byggnad och på samma våningsplan som skyddsrummet. Utanför förrådet 

ska det finnas en skylt där det framgår att det finns utrustning till skyddsrummet. Om 

förrådet inte är placerat i skyddsrummet ska det finnas en planritning med dess placering i 

förhållande till skyddsrummet. Även installationer ska skyltas så det framgår var dessa finns 

och hur de används.   
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7.3 Stomkonstruktion 

I författningskraven står det enligt MSB (2015a) att ett skyddsrum ska klara en tryckvåg. I 

MSBs handbok SR15, förutsätts skyddsrummet utföras i armerad, massiv 

betongkonstruktion. Skalelement är inte godkänt att användas för kraftupptagande delar av 

stommen. Tillsammans med att beakta dimensioneringslösningarna i handboken ska de 

Europeiska konstruktionsstandarderna (Eurokod) tillämpas.  

Enligt svenska byggregler ska betongen vara av lägst hållfasthetsklass C25/30 samt vara 

utförd i utförandeklass II. Hållfasthetsklassen beskriver betongens lägsta hållfasthetsvärde 

vid test av cylinder och kub presenterat i megapascal. En utförandeklass anger vilken nivå 

som sätts på kontrollen av betongen där tre är högst och ett är lägst kontrollnivå. Ska 

sprutbetong användas ska denna vara av hållfasthetsklass C28/35 och vara i utförandeklass I. 

Då sprutbetong används är det viktigt att full utfyllnad i formen uppfylls. Den armering som 

medverkar i lastupptagning från raslast eller vapenlast ska ha en seghetskvot på minst 1,15 

samt vara av varmvalsat stål. Det godtas att använda sig av K500C som är enligt 

svenskstandard 212540. Armeringsjärn K500C står för en karmstång med minsta övre 

sträckgräns på 500 megapascal med en seghetsklass C. Det godtas inte att använda slät 

armering och inte heller att svetsa armeringen. Som beskrivs i kapitel 6.2 Brandmotstånd 

hos konstruktionen ger betong normalt ett bra motstånd mot de höga temperaturer som 

utvecklas vid brand. 
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8 GRUV OCH BERGANLÄGGNINGAR 

I följande kapitel beskrivs brandförlopp i gruv- och undermarksanläggningar tillsammans 

med olika brandskyddslösningar. Ett funktionsskyddsrum räknas som en undermarks-

anläggning. Gruvanläggningar har tagits med då det är en typ av undermarksanläggning och 

det finns mycket forskning inom detta område. Viktigt att beaktande tas vid att det finns 

skillnader i framförallt ventilationen då ett bergrum sällan har en öppen del ut som gruvor 

ofta har.  

8.1 Brand i gruvor och berganläggningar 

Enligt Hansen (2015) är de största riskerna för människor i en undermarksanläggning att 

brandgaserna skapar dålig sikt och hämmar utrymning samt är farliga att inandas. 

Utrymningsvägen tillika insatsvägen blir ofta rökfylld då röken söker sig utåt på grund av 

stigkraft enligt Hansen (2010). En lyckad räddningsinsats är starkt kopplat till hur branden 

utvecklas och hur brandgaserna sprider sig i anläggningen. En brand i en anläggning är inte 

bara riskfyllt för människoliv utan blir ofta väldigt kostsam att sanera och återställa. Det 

ligger en stor utmaning kring att dagens undermarksanläggningar blir allt mer komplexa 

vilket leder till problematik kring att styra ventilationen och planera utrymning eller 

räddningsinsats (Hansen, 2010, 2011). I och med att anläggningarna blivit mer komplexa blir 

även vägarna som sträcker sig under mark längre enligt Hansen (2009). Detta leder till att 

det är svårt att kontrollera spridningen av branden och brandgaserna. Att förstå hur 

ventilationsflödet beter sig och kunna kontrollera detta är en avgörande faktor. För att kunna 

säkerställa en bra arbetsmiljö för personal som jobbar i undermarksanläggningar är det 

viktigt att fortsätta utvecklingen med nya tekniker för styrning av ventilation vid brand. Ny 

teknik innebär också risker och är i sig en brandfara på grund av ovisshet då dessa tekniker 

inte testats i form av brandbelastning och beteende vid brand. Utveckling av maskiner och 

transporter gör att nya brandfaror uppstår så som komplexiteten med bilar som drivs av nya 

bränslen eller batterier. Val av brandbekämpningsmetod och släckningsmedel kan här bli 

svår för räddningspersonal att avgöra. 

I USA har De Rosa (2004), kommit fram till en lista på förslag på förebyggande åtgärder för 

att reducera bränder och dess skador i gruvor vilka har sammanfattats av Hansen (2010). 

Denna lista kan appliceras på svenska gruvor och andra undermarksanläggningar med 

fordonstrafik då förutsättningarna är desamma. Första åtgärden är att schemalägga 

inspektioner av hydraulik-, bränsle- och elsystem mer ofta. Vidare utveckling av nya tekniker 

för automatisk avstängning av motorer vid nödsituation behövs. I fordonets hytt borde 

brandvarnare finnas och det borde utvecklas ett förebyggande skyddssystem för brand till 

hytten. Effektiva och snabba redskap för brandbekämpning lokalt borde bli mer omfattande. 

Utbildning av personal i hur de ska agera i nödsituationer bör göras oftare. Hansen et al. 

(2010, s. 12) sammanfattar de kritiska problemen med bränder i undermarksanläggningar:  
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• ”Brandgasspridning och brandgasventilation 

• Återstrålningen från omgivande ytor 

• Lutningen 

• Giftiga gaser på grund av syrebrist i ”återvändsgränder” och stängda utrymmen 

• Tryckökning i stängda utrymmen 

• Komplicerad geometri 

• Svårbestämda luft- och temperaturförhållanden som påverkar brandgasspridningen 
och 

• Brandutveckling” 

 

Dessa problem skiljer sig eller blir mer omfattande än vid bränder ovan mark och måste 

därför analyseras separat.  

8.1.1 Brandgasspridning och brandens beteende i undermarksanläggningar 

Vid brand i lutande eller vertikala gångar under mark skapas ett naturligt undertryck. Luften 

som kommer ut ur gruvors ventilationsschakt kan ha högre temperatur än luften nere i 

gruvan på grund av att värme tillsätts till ventilationsströmmen i schaktet enligt Hansen 

(2009). Densiteten i luften som stiger ut ur undermarksanläggningen är lägre än den nere i 

anläggningen. Denna obalans skapar en tryckdifferens i form av undertryck i schaktets 

botten och det är denna tryckdifferens som kallas naturligt undertryck. Det undertryck som 

skapas av branden är således differensen mellan det naturliga undertrycket och undertrycket 

vid brand. Det naturliga undertrycket måste räknas bort i de formler som används för 

uträknande av temperaturökningen orsakad av brand. Detta resultat medräknar bara steady 

state fires, alltså bränder som har fri tillgång på syre och bränsle vid brandtillväxt. Vidare 

förloras värme till tunnelns eller gruvans omgivande ytor så som till berget vid en bergtunnel. 

Hansen (2009) beskriver problemet med värmeöverföring mellan anläggningens luft och 

omgivande ytor vid simulering av ventilationssystem. Artikeln bidrog till att lättare kunna 

bedöma påverkan från parametrar så som den stora inverkan av vattenmigration, 

avdunstning och kondensation på väggtemperaturen i luftvägen. I Hansens (2009) slutsats 

om ventilation och brandgasventilation i gruvor beskriver han problem med computational 

fluid dynamics (CFD) modeller, då modellerarna inte tar med bergväggens ojämna yta i sina 

beräkningar. Som tidigare nämnts har det naturliga undertrycket undersökts men Hansen 

(2009) menar att det saknas respekt för det non-steady state förhållandet. Mer forskning 

kring värmeväxlingen mellan brand/brandgaser och berget behöver genomföras. Sådan 

forskning kan vidare validera de programvaror som finns.  

Ett av de största behoven för forskning inom området är enligt Hansen (2011) att utforma 

mer överensstämmande effektutvecklingskurvor (Heat release rate-kurvor, HRR-kurvor) för 

bränder i undermarksanläggningar. Detta för att få en förståelse för hur brand beter sig i 

anläggningar under mark. Effektutvecklingen dikterar till exempel brandgaslagrets 

temperatur och höjd samt om branden sprider sig till intilliggande objekt. Hansen och 

Ingason (2010) har gjort tester på påverkan av avståndet mellan högar av bränsle (träpallar) 

samt på den längsgående ventilationen i en modell med skala 1:15. Effekten på 

brandtillväxten samt på HRR av olika ventilationsflöden utreddes. Det visade sig i 

undersökningen att en ökning av ventilationsgraden ökade HRR. Ventilationshastigheten 
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hade ett inflytande på brandtillväxten. I försöket med den högsta ventilationshastighet börjar 

lågorna luta vilket resulterar i att förbränningen uppåt minskar i träpallshögen och tillväxten 

saktas ner. Då avståndet mellan pallhögarna blir tillräckligt stort får högarna sin maximala 

brandeffekt vid olika tidpunkter medan de vid korta avstånd når sin högsta brandeffekt i stort 

sett samtidigt. Hansen och Ingason (2010) kommer dock fram till att det behövs fler studier 

för att validera de teoretiska modellerna. Hansen (2015) skriver att fullskaliga test kan vara 

kostsamma och mycket tidskrävande men att test kan göras för att validera modeller som kan 

appliceras på andra fall. Småskaliga test är både mindre tidskrävande och kostsamma. För 

att få fram en bra forskningsmetodik bör dock de teoretiska modeller som används vara 

validerade för både småskaliga och fullskaliga tester.  

8.2 Brandskydd i gruvor och berganläggningar 

Genom en väl planerad kombination av organisatoriska och byggnadstekniska åtgärder kan 

ett tillfredställande brandskydd uppnås. Det är viktigt att tidigt planera för ett anpassat 

brandskydd vid projektering av en anläggning. Att rätta till fel eller förbättra brandskyddet i 

efterhand är inte bara besvärligare utan kan även bli mycket dyrt. Vid projektering av 

brandskyddet ska hänsyn tas till vilken verksamhet som ska bedrivas, personantal samt vad 

anläggningen ska inrymmas i form av installationer och maskiner. Myndighetskrav som finns 

tar i första hand hänsyn till människor och miljö och i andra hand egendomsskador. 

Försäkringsgivaren kan vidare ha andra krav vad gäller egendomsskydd. I händelse av brand 

ställer PBL krav på att byggnadsverk ska uppfylla en del tekniska egenskapskrav i händelse 

av brand beskrivet i kapitel 3.1. 

Vid projektering av berganläggningar går inte brandskyddet att generaliseras och det blir 

omöjligt att använda schablonmässiga värden. På grund av dess komplexitet behövs analytisk 

dimensionering användas för brandskyddet. Här bör BBRAD användas. Det bör dock 

påpekas att erforderliga brandscenarier i BBRAD gäller byggnader och anpassning måste 

göras till de aktuella förutsättningarna. Även om BBR inte gäller i dessa typer av 

anläggningar rekommenderas ändå att BBR används som utgångspunkt framförallt för 

verkstäder, kontrollrum eller liknande där personal vistas mer än tillfälligt. 

Dimensioneringsprocessen bör ske analytiskt med råden i BBRAD som utgångspunkt och 

innefatta följande moment: 

• identifiering av verifieringsbehovet 

• verifiering av tillfredsställande brandsäkerhet 

• kontroll av verifiering 

• dokumentation av brandskyddets utformning (GRAMKO, 2016). 

 

Vid analytisk dimensionering av en undermarksanläggning bör enligt GRAMKO (2016) stor 

vikt läggas på framtagandet av olika effektkurvor vid brand. Dessa bör baseras på en 

inventering av befintliga och planerade förutsättningar. Denna inventering blir således 

anläggningsspecifik och bör beakta lös inredning, fordon och maskiner som finns eller kan 

kunna komma att finnas i anläggningen. Vidare bör tidsaspekten beaktas för att kunna 

säkerställa att funktionen i anläggningens räddningskammare eller räddningsrum kan 

upprätthållas. I undermarksanläggningar får utrymning till annan del, alternativ säker plats 

ersätta kravet på utrymning till det fria. En säker plats kan i detta fall vara en 
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räddningskammare eller räddningsrum alternativ förflyttning till säker plats i annan 

brandcell.   

Även för anläggningar under mark ska en fullständig brandskyddsdokumentation upprättas. 

Det är anläggningsägarens skyldighet att upprätta denna brandskyddsdokumentation men 

det är dock viktigt att anläggningens egen brandorganisation blir involverad i arbetet. 

Naturligt bör det vara dessa som beskriver gällande funktionskrav på utrustning eller möjligt 

skyddsbehov av viktiga inventarier eller infrastruktur. Det är således vanligt att 

anläggningsägaren anlitar konsulter för detta jobb då erfarenhet av dessa speciella 

förhållande krävs.  

För att upprätthålla ett robust brandskydd ska en detaljerad kontroll- och underhållsplan 

innehållande beskrivning av kontroll- och underhållspunkter och intervaller för kontroll och 

underhåll uppföras. För bland annat släcksystem, brandlarm, utrymningslarm, vägledande 

markering, utrymningsplaner, markeringar och ventilation bör kontroll- och 

underhållsplaner upprättas för följande delar: 

• ”släcksystem 

• brandlarm 

• utrymningslarm 

• utrymningsplaner 

• vägledande markeringar 

• nödbelysning 

• dörrar i eller till utrymningsvägar 

• avskiljande byggnadsdelar 

• brandcellsgränser inklusive dörrar och portar 

• luftbehandlingsinstallationens brandfunktioner inklusive sektionering 

• brandgasventilation 

• brandtekniskt klassade genomföringar 

• handbrandsläckare och brandposter.” (GRAMKO, 2016, s. 19) 

 

Vatten- eller skumbrandsläckare kan vara nödvändigt att ha tillgång till då 

brandbelastningen är hög eller brandrisken stor. Denna utrustning och annan 

räddningsutrustning bör förvaras i depåer alternativ räddningsvagn eller anpassade fordon.  

8.2.1 Byggnadstekniska åtgärder 

Vilket byggnadssätt som väljs och vilka byggnadsmaterial som används har stor inverkan på 

brandskyddet. Vid projektering av undermarksanläggningar är det viktigt att 

brandsamordnare eller ansvarig får delta vid planeringen och projekteringen av 

brandskyddet. Byggnader och anläggningar under mark ska enligt GRAMKOs (2016) 

riktlinjer, bestå av obrännbart material. Vid upphettning i händelse av brand ska inte 

materialet utsöndra några hälsovådliga- eller explosionsfarliga ämnen. Trappor, broar och 

övriga inbyggnationer ska vara av obrännbart material. Elkablar ska så långt det är möjligt 

dras i avskilt utrymme. När detta inte går ska kablarna dras långt från brännbart material. 
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Alla elkablar ska vara brandklassade för att få bort korrosiva gaser samt begränsa 

rökutvecklingen. Verkstäder och förråd eller andra serviceanläggningar, ska förläggas i 

brandtekniskt avskilda utrymmen vid nyprojektering. Dessa serviceanläggningar ska 

avskiljas i lägst brandklass EI60. Brandklassen EI60 betyder att väggen som avskiljer 

rummet skal ha täthet mot brandgaser och en värmeisolerande förmåga som upprätthålls i 

60 minuter vid en standardbrand. En standardbrand ISO 834 representerar en normal 

rumsbrand. Brandkurvan för en standardbrand baseras på brandgastemperaturen som en 

funktion av tiden i ett bestämt förhållande enligt EN 1363-1 och ISO 834 (RISE, u.å.). 

Sektionering i undermarksanläggningar liknar till många aspekter sektionering i byggnader 

enligt GRAMKO (2016). Huvudsyften med sektioneringen är att innesluta branden och 

minimera rökspridning. I vissa fall kan sektionering göras enbart för att undvika spridning av 

brandgaser och bör således bara ha brandgasavskiljningsförmåga. Utrymningsvägar och 

utrymningsschakt bör utföras som egna brandceller. Brytningsmetod, ventilation, 

fordonsrörelser, risker för brandrökens spridning samt eventuella andra riskfaktorer bör 

klarläggas och mynna ut i en riskbedömning av anläggningen där storlek och avstånd mellan 

brandsektionering kan avgöras. Brandcellgränser ska alltid utföras i obrännbart material i 

lägst brandklass EI60 likaså ska genomföringar vara i obrännbart material och brandtätas för 

att inte försämra brandscellsgränsens brandmotståndstid. Portar och andra luckor i 

brandcellsgräns ska inte öppnas på grund av tryckskillnader eller sprängning.   

8.2.2 Ventilation i gruv- och berganläggningar 

Ventilationen i en gruva är normalt till för att kontrollera nivån av gas så som syre och 

koldioxid, dammpartiklar samt temperatur och fuktighet. Systemen nere i gruvan är enligt 

Hansen (2011) ofta komplexa och stora samt har flertalet gångar med olika luftströmmar.  

En viktig del av brandskyddet i undermarksanläggningar är ventilationssystemet. Oftast är 

den största risken i anslutning till brand under mark den snabba spridningen av giftiga 

brandgaser. Brandgaserna kan komma upp i höga lufthastigheter och hastigheter upp mot 3–

4 meter per sekund är inte ovanligt i en gruvas gångar enligt GRAMKO (2016). För bergrum 

är det istället viktigt att varje rum har tillfredställande ventilation där luftväxling sker via 

mekanisk från- och tilluft. Det är viktigt att en utförlig planering av ventilationen görs med 

hjälp av schematiska bilder med vilken riktning luften går i normalläge. För att få en bättre 

kontroll vid brand bör ventilationssystemet utformas så att styrning av ventilationsluftens 

riktning och hastighet är möjlig så att brandgaserna kan styras bort från utrymningsvägar. 

Styrning av ventilationen kan ske på olika sätt så som manuellt eller automatiskt på lokala 

ställen eller fjärrstyrt. En enkel regel för ventilationen är att luften generellt strömmar dit 

den får minst motstånd vilket måste beaktas vid styrning (Hansen et al., 2010). Det är av stor 

vikt att ventilationssystemet fungerar vid brand, det är dock viktigt att risken för att branden 

slår ut systemet också beaktas. Systemet bör utföras robust så att utslagning av ett enskilt 

ställverk inte slår ut hela systemet. Extra viktiga fläktar och fläktstationer likt de som 

säkerställer utrymning till räddningsrum bör utföras med primär och sekundär 

kraftförsörjning från två separata strömkällor. Kablage till dessa system samt för styrning av 

fläktar borde förläggas brandtekniskt avskilda så att inte både normal- och reservkablage slås 
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ut samtidigt. Vid system där möjligheten för styrning finns bör en instruktionsmanual 

upprättas för anläggningens olika områden. Denna manual ska vara ett levande dokument 

med uppdateringar i takt med förändringar, framdrift och brytning, men dock minst en gång 

per år. Vid en stressad situation kan manualerna vara avgörande för styrningen av 

ventilationssystemet. Där styrutrustningen finns ska även upprättade ritningar över 

ventilationssystemet finnas. GRAMKO (2016) rekommenderar att brandfallet simuleras för 

att skaffa sig en uppskattning av effekterna av en brand samt hur möjligheten för styrning 

bedöms. För att få en bild av hur rökspridningen ser ut samt hur ventilationsstyrningen 

fungerar i realiteten ska röktester göras innan idriftagning av anläggningen. Fläktarnas 

underhåll och kontroller ska vara med i anläggningens systematiska brandskyddsarbete.  

8.2.3 Elanläggning 

Brand i elanläggningar kan leda till förödande konsekvenser för både anläggningens funktion 

och för personssäkerheten. Elanläggningar ska dimensioneras för reducering av brand och 

brandgaser. Vid en eventuell brand ska systemet vara dimensionerat så att risken för skador 

på personer och produktionen vid brand reduceras. En kartläggning av konsekvensen från ett 

avbrott i elanläggningen ska göras för att därefter bestämma en skyddsnivå. Material i 

anläggningen ska eftersträvas ha den högsta brandsäkerheten. Kablar ska ha högsta möjliga 

brandklass och vara halogenfria. Driftrum är en kritisk del för verksamhetens funktion enligt 

GRAMKO (2016). Driftrum bör uppföras i egna brandceller med en brandteknisk klass på 

minst EI60. Önskvärt är att olika spänningstyper i samma distributionssystem även placeras 

i olika driftrum och brandceller. Viktigt är att ingen typ av förvaring av material sker i dessa 

rum, utöver de reservdelar som kan behövas för ställverkets löpande drift, för att ha minimal 

brandbelastning. Även transformatorer bör placeras i egna brandceller med lägst 

brandtekniska klass EI60. Det ska finnas uppdaterade ritningar på elnätets sträckning samt 

placering av ställverk, driftrum, centraler och andra viktiga delar. Elcentraler ska på 

inkommande huvudledning vara utrustade med strömställare. I arbets- och 

brandskyddssynpunkt ska elanläggningen snabbt kunna göras spänningslös vid en 

nödsituation.  

8.2.4 Farligt gods samt brandfarliga- och explosiva varor 

Med farligt gods avser i detta kapitel bland annat fasta brandfarliga och explosiva varor samt 

oxiderande, giftiga, radioaktiva, frätande varor eller andra varor som kan medföra skador på 

människor, djur, miljö eller egendom. En säkerhetsrådgivare ska utses för alla företag, 

myndigheter eller juridiska personer då de är avsändare av, utför transport av eller 

lastar/lossar farligt gods. Utifrån den verksamhet som bedrivs fastställer företaget själva den 

funktion och befattning som säkerhetsrådgivaren ska ha. Det är dock alltid företagsledningen 

som har ansvaret för säkerheten vid transport av farligt gods och säkerhetsrådgivaren agerar 

bara som rådgivande i företagets säkerhetsarbete. För en säkerhetsarbetare krävs utbildning 

och examination gjord av MSB enligt GRAMKO (2016). 

Vid hantering och förvaring av brandfarliga varor erfordras tillstånd och en föreståndare ska 

finnas enligt GRAMKO (2016). Tillstånd söks hos den kommunala räddningstjänsten. Till 
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brandfarliga varor räknas i detta kapitel brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och 

brandreaktiva varor. Vid hantering av brandfarliga varor ska dessa stå på 

uppställningsplatser som är uppmärkta och skyddade mot påkörning. Vid förvaring och 

distribution av farliga vätskor ska en tillfredsställande riskutredning utföras. Denna 

utredning ska uppföras med berörd personal och ska vid färdigställande vara tillgänglig för 

personalen. Förvaring av brandfarliga vätskor ska ske i stationära eller mobila cisterner. 

Platser för förvaring av cisternerna ska vara försedda med uppsamlingskärl där kärlet består 

av motsvarande volym som de cisternerna som kan stå på ytan. Det är viktigt att cisterner 

och oljedepåer är placerade så att skydd mot fukt och spillvatten minskas samt all mekanisk 

påverkan undviks. I närheten av verkstäder, förråd, pausrum eller liknande bör inte cisterner 

förvaras och ett skyddsavstånd på minst 50 m bör förekomma. Då fast berg finns mellan 

cisternen och dessa rum kan behovet av skyddsavstånd minskas. Ledningar mellan förvaring 

och andra utrymmen ska vara obrännbara, skyddade från mekanisk åverkan samt vara 

tillgängliga för inspektion. Finns flera cisternanläggningar får skyddsavståndet inte 

understiga 100 meter om det inte är fast berg emellan. Mobila cisterner ska placeras minst 12 

meter från brännbara material. Sulan (marken) under stationära tankplatser ska hårdgöras. 

Vid pumpanordningar ska dessa förläggas inom cisternens uppsamlingsstråk.  

8.2.5 Utrymning och alarmering 

Som huvudregel ska det enligt GRAMKO (2016) alltid finnas två av varandra oberoende 

utrymningsvägar även i undermarksanläggningar. Som tidigare nämnts kan en 

räddningskammare utgöra det ena alternativet för vissa fall i gruv- och berganläggningar. 

Endast en utrymningsväg kan vara ett alternativ då denna verksamhet förläggs utanför ett 

område med en verksamhet som kan medföra risk för brand. I dessa områden, samt i dess 

utrymningsvägar, bör dessutom brännbart material undvikas. Två av varandra oberoende 

utrymningsvägar får inte placeras längre än 750 meter ifrån varandra om inte en 

räddningskammare finns där emellan. En räddningshiss kan räknas som utrymningsväg om 

strömförsörjningen kan säkerställas med reservkraft. Gruvhissar eller andra hissar får inte 

räknas som utrymningsväg. Utrymningsvägar ska alltid vara tydligt markerade gärna genom 

reflekterande skyltar. Vid arbeten i berganläggning under mark ska personlig belysning 

bäras. I utrymningsvägar placeras med fördel handbrandsläckare för att säkerställa 

utrymningsmöjligheten.  

För den interna alarmeringen ska det enligt GRAMKO (2016) finnas anvisningar på hur 

berörd personal snabbt kan få besked om utrymning samt hur den egna räddningspersonalen 

larmas. För den externa alarmeringen ska det finnas anvisningar alternativt en larmplan för 

hur räddningstjänsten eller räddningsstyrkor kallas. Som krav från Arbetsmiljöverket bör 

krisplanen innehålla lämpliga system för alarmering. För att inarbeta gällande rutiner ska 

övningar hållas. Det är av vikt att tekniska anordningar kontrolleras minst en gång i 

månaden för att säkerställa funktion. På riskområden där brandrisken är stor eller där 

följderna av brand riskerar personsäkerheten bör automatiska brandlarm installeras. 

Larmsystem för utrymning ska vara anpassat för anläggningens speciella förutsättningar och 

ska finnas i berganläggningarna.  
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8.2.6 Organisatoriskt brandskydd 

Utöver de tekniska åtgärder som anläggningen ska kunna upprätthålla som beskrivits 

tidigare krävs att organisatoriska och administrativa åtgärder vidtas. I enlighet med SRVFS 

2004:3 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt 

brandskyddsarbete ska verksamheten bedriva systematiskt brandskyddsarbete samt följa 

GRAMKOs (2016) specifika krav. Det är i detta arbete viktigt att ha en tydligt beskriven 

ansvarsfördelning där ansvar ska delegeras skriftligt. Det är vidare viktigt att arbetet utförs 

kontinuerligt, att det dokumenteras skriftligt eller digitalt med checklistor och är spårbart. 

Kontroller av detta slag kan utföras av verksamhetens brandskyddsorganisation eller av 

respektive avdelning. En brandskyddsorganisations huvuduppgift är att bedriva det 

systematiska brandskyddsarbetet. Vid entreprenader är det dock entreprenören som ska 

bedriva detta arbete i enlighet med lagstiftning och beställarens anvisningar.  

Vid uppbyggnad av organisationen ska bemanningen baseras på att brand kan uppstå. Som 

en del av det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet bör organisationen för 

räddning och släckning ingå. Utbildning om handhavande av släcknings- och 

räddningsmaterial ska all personal, även entreprenörer, genomgå. Information om riskerna 

vid brand så som förgiftningsrisker och bergsläpp ska även tillges. Som grundutbildning ska 

både teori och praktik ingå. I enlighet med svenska brandskyddsföreningens (SBFs) 

utbildningsplan SBF HA-005 ska all personal som utför heta arbeten vara utbildade. I 

undermarksanläggningar är det viktigt att ha en utbildad vägvisare som vid behov kan guida 

räddningstjänsten.  

8.3 Räddningskammare i Sverige 

För områden som är svåra eller tidskrävande att utrymma är en räddningskammare enligt 

GRAMKO (2016) ett alternativ eller ett komplement till en utrymningsväg. AFS 2010:1 säger 

att det ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar, om detta inte är möjligt kan 

utrymning ske till en räddningskammare (Lilja, 2014). I räddningskammare ska dock ingen 

funktion upprätthållas utan används för att upprätthålla en säkerhet vid brand då det inte 

finns möjlighet att ta sig ut. Hur räddningskammare placeras i anläggningen ska föregås av 

en riskbedömning enligt GRAMKO (2016). Det finns både stationära och mobila 

räddningskammare, där en stationär oftast kallas räddningsrum. Vid gruvdrift bör löpande 

utredning ske för bestämning av var mobila räddningskammare ska placeras. Vid utplacering 

av räddningsrum bör avstånd hållas till fordonuppställning eller förråd med brandfarlig vara 

eller brännbart material. En räddningskammare i gruvmiljö ska vara inredd och rustad för att 

föreskrivet personantal har säker tillgång till andningsluft i minst 8 timmar. Lilja (2014) 

beskriver de mobila räddningskammarna som kraftigt begränsade i storlek och utrustning på 

grund av dess mobilitet. En mobil räddningskammare kan väga upp mot 9 ton och i det fallet 

kunna inhysa upp mot 30 personer. Dessa kammare är tillverkade av stål för att tåla att 

hanteras vid förflyttning samt tåla yttre påverkan vid en händelse. En del av modellerna på 

marknaden är lufttäta och dimensionerade för ett övertryck så att gas inte tar sig in. Ofta kan 

då kammaren kopplas ihop med ordinarie tryckluft från ledningar i gruvan. Skulle dessa 

sluta fungera finns syrgastuber som slås på samt ett system för att ta bort koldioxid i luften. 

Varaktigheten på detta system varierar och kan anpassas till kundens önskemål. 

Reglagesystem ska finnas inne i kammaren där luftflödet och trycket kan styras. Trycket i 
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räddningskammaren ska normalt ligga på 0,1 bars övertryck. Arbetsmiljöverket ställer krav 

på att det finns flyktmasker i mobila maskiner för skydd mot brandgaser eller annan farlig 

gas. Det finns enligt GRAMKO (2016) gruvor som har som krav att flyktmasker ska bäras av 

alla personer som vistas i anläggningen under mark. 

Uppfylls punkterna nedan kan föreskriven tid om säker luft i 8 timmar antas uppfyllas utan 

vidare utredning. Skulle följande punkter inte uppfyllas bör analytiska beräkning göras för att 

upprätthålla nödvändig mängd andningsluft:  

• ”räddningskammaren inte är placerad i närheten av osprinklad fordonsparkering 

• den totala brandbelastningen i den brandcell räddningskammaren är placerad 

understiger 200 GJ 

• räddningstjänstens insatsväg från närmaste brandsektionering till 

räddningskammaren understiger 500 meter.” (GRAMKO, 2016, s. 48) 

 

Vidare ska räddningskammaren vara utrustad med kommunikationsutrustning och/eller 

möjligheten för överföring av information från digitalt positionssystem. För detta system ska 

det finnas en plan på regelbunden funktionskontroll menar GRAMKO (2016). 

I den omfattning som det behövs och på lämpliga platser i berganläggningen ska det enligt 

GRAMKO (2016) finnas planer som visar schematiska bilder på utrymningsvägar och 

räddningskammare. Dessa planer ska även ange hur räddningstjänst och annan hjälpinsats 

larmas samt var manuella larm, larmtelefon och återsamlingsplats finns. En nödläges- och 

beredskapsplan ska finnas för berganläggningen där översyn och revidering ska ske minst en 

gång per år. I tillräcklig omfattning ska även övningar av utrymningsrutiner ske i samma 

tidsintervall.  

Det kan enligt Lilja (2014) finnas behov av luftkylningssystem i kammarna då de personer 

som är instängda kan bidra till höjning av temperaturen till kritiska värden. Vid behov 

installeras luftkonditionering med reservbatterier då ordinarie elledning slagits ut eller inte 

finns. Temperaturen inne i räddningskammaren får inte överstiga 70 grader under mer än ca 

60 minuter eller 50 grader i mer än 180–300 minuter. En räddningskammare kan ha en 

digital gasmätare som mäter syre-, koldioxid- och kolmonoxidhalt både inne i kammaren och 

utanför. Då risk finns att en dörr blir blockerad vid brand kan det vara bra att ha mer än en 

ingång till räddningskammaren. För att lättare kunna hitta kammaren är det bra att den är 

utformad med belysning och nödsignal. Beroende på land och landets krav på lufttillgång är 

standarden på räddningskammare varierande. 
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8.3.1 Fullskaligt test av räddningskammare 

 
Lilja (2014) beskriver ett äldre brandförsök som gjordes i syfte till att ta reda på en utvändig 

brands påverkan på en räddningskammare i gruvmiljö. I försöket eldades en hjullastare av 

modell Caterpillar 966D upp som var tankad med diesel och dessutom innehöll hydraulolja. 

Räddningskammaren var konstruerad för fyra personer med andningsluft för fyra timmar. 

Branden placerades 10 meter ifrån räddningskammaren. Vid försöket var det meningen att 

ventilationen skulle hålla sig vid ett luftflöde kring 0,4 meter per sekund men då 

brandgaserna kyldes av för mycket för att den önskade skorstenseffekten skulle uppträda 

flödade istället luften genom frånluftsschaktet. Vid det mest intensiva skedet av 

brandförloppet uppkom luftflödet till 2 meter per sekund. Temperaturen ökade som högst 13 

grader och beräknas då även hållas under kritiska värden då människor vistas i 

räddningskammaren. Vid beräkning av koldioxidhalten inne i kammaren skulle den för fyra 

personer och under fyra timmar uppgå till en nivå där personerna skulle kunna ha fått 

bestående skador eller vid exponering mer än 30 minuter hunnit avlida. Det är därför viktigt 

att luften antingen renas från koldioxid eller att luften späds ut. Förutom att koldioxidhalten 

ska hållas låg måste syrehalten hållas tillräckligt hög. Ofta sätts luftförbrukningen 

schablonmässigt till 20 liter per minut och stillasittande person medräknat ett visst 

stresspåslag. För att späda ut luften från koldioxid skulle det krävas 85 liter per minut och 

person. För att behöva späda ut koldioxidkoncentrationen kan en koldioxidskrubber 

installeras istället som med hjälp av kemikalier tar hand om koldioxiden i luften. Ska rummet 

kylas med luft krävs stora mängder luft, ca 250 liter per minut och person vilket gör att 

installation av en luftkonditionering är mer effektivt. Enligt Hansen (2015) är detta försök 

anledningen till att räddningskammare hade ett krav på att klara fyra timmar i fristående 

drift innan GRAMKO ändrade sina riktlinjer till åtta timmar. 

8.4 Räddningskammare i världen 

I Europa finns EU-regler som fungerar som minimikrav för alla länder inom EU så som 

ramdirektivet Directive 92/104/EEC- mineral-extracting industries som behandlar 

säkerhetsfrågor för gruvor för mineralutvinning. Här ställs skyldigheter på både arbetsgivare 

och arbetstagare. Arbetsgivaren ska se till att det finns åtgärder som varnar om brand och 

explosioner samt åtgärder för bekämpning av branden samt räddningsinsatser. Vidare ska 

det finnas utrustning och möjlighet för utrymning så som varnings- och 

kommunikationssystem.  

I Irland finns det enligt Lilja (2014) en lag som styr gruvverksamheten, Mines and Quarries 

Act 1965 samt tillhörande föreskrifter från 1972 upprättade av Government of Ireland. Här 

läggs huvudansvaret på gruvägaren som ska se till att verksamheten sköts på ett rätt sätt. 

Kammaren har krav på sig att ha luft, vatten och telefonförbindelse med ytan. I övrigt läggs 

ett stort ansvar på myndigheten Minister for health som har inspektörer som bestämmer om 

gruvan behöver en räddningskammare eller ej. Det är även inspektören som beslutar om var 

kammaren ska stå och med hjälp av en upprättad checklista kan godkänna kammaren. Det 

finns vidare en artikel om räddningsarbete i gruvor (Griffin, Grennan & Lowther, 2008).  

Denna artikel sammanfattar regelverket samt de omfattande regeringsdokumenten i ämnet 

och kan ses som riktlinjer för att klara regelverken. Det står att alla irländska 
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underjordgruvor ska ha räddningskammare på strategiska platser. Vidare finns det krav på 

att bära flyktmasker så vid händelse av brand kan personalen ta sig till en räddningskammare 

eller utrymma helt.  

I Storbritannien styrs gruvindustrin av flertalet lagar. I föreskriften The Escape and Rescue 

from Mines Regulations 1995 (The Secretary of State, 1995) är det krav på 

räddningskammare där det är nödvändigt. Det finns vidare riktlinjer för landet framtagna av 

Escape and Rescue Operations in Mines Working Group (HSE, 2007). I riktlinjerna nämns 

två typer av räddningskammare där den ena är liknande den som nämnts innan medan de 

även har en form av räddningsstation där personalen kan sitta och koppla in sina 

andningsmasker. För den traditionella kammaren finns inga klara tidskrav men det nämns 

att i saltgruvor är det vanligt att dimensionera stora utrymmen som förses med syrgas där det 

ska finnas andningsbar luft i 36 timmar. Vidare finns krav på att temperaturen inne i 

räddningskammaren inte ska överstiga 35 grader men önskvärt är att den ska hålla 28 

grader. Vid utplacering av kammaren bör faktorer som tillgänglighet, temperatur och fukt, 

lutning på vägen till kammaren och avstånd ses över. Här nämns även att självlysande skyltar 

och vägvisare kan förenkla för personalen att hitta kammaren men även ljudsignaler eller en 

platta som vibrerar. Kommunikation är viktigt att lösa för räddningskammaren där det 

nämns som önskvärt att ha två separata ledningar för kommunikation till utrymmet. För att 

minska stressen på personalen och således minska syreanvändningen vid nödsituation 

nämns det att en kortlek kan vara bra att ha i räddningskammaren. Då personal kan bli 

instängd under en längre tid ska en toalett finnas med draperi. En utrymningsplan med karta 

över gångar ska finnas tillsammans med en penna för att de instängda ska kunna planera sin 

väg ut. Det rekommenderas vidare att det görs övningar och att underhåll sker regelbundet. 

År 2005 upprättade Department of Industry and Resources riktlinjer för räddningskammare 

i malmgruvor inom distriktet Western Australia. Dessa riktlinjer bygger på en serie av 

riskbedömningar gjorda mellan 1997 och 2003 i Australienska malmgruvor. 

Sammanfattningsvis är de viktigaste parametrarna följande: 

• Ska rymma de personer som arbetar i kammarens område samt eventuell 

underhållningspersonal, inspektionspersonal eller annan tillfällig personal 

• Kammaren ska ha kommunikationsmöjlighet med markytan 

• Vid fristående drift ska kammaren upprätthålla andningsbar luft, elektricitet, 

dricksvatten och kunna hålla temperaturen under kritiska värden i 36 timmar.  

 

Vidare finns en del annan utrustning som rekommenderas av Department of Industry and 

Resources (2005) men det är viktigt att ha i åtanke både den ekonomiska aspekten och 

platsbristen där framförallt luft måste prioriteras men även dricksvatten. En första 

förbandslåda bör finnas för att kunna ta hand om personer med eventuella skador. Då 

personer kan bli fast i räddningskammaren i 36 timmar finns det behov av en enkel toalett 

som är dimensionerad för personantalet och givna timmar. Annan utrustning som är bra att 

ha är ficklampa, batterier, brandsläckare och ett bord där enkla tidsfördrivande aktiviteter 

kan bedrivas så som kortspel som också borde finnas. Vid utsättning av en räddnings-

kammare är det viktigt att göra en riskbedömning där faktorer som geologiska 

förutsättningar i marken, risk för jordbävning eller översvämningar och vidare undvika 
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platser med hög brandbelastning. Krav ställs även på räddningskammarens skalskydd där 

utsidan bör ha robusthet mot de maskiner som rör sig i gruvan. En åtgärd som kan göras är 

att ha en stötdämpande ram runt kammaren. Den ska även vara tillräckligt styv för att klara 

av att hanteras av stora maskiner när den ska flyttas. För att kunna stå emot en eventuell 

explosion är det viktigt att ventilationen stängs vid övertryck och att skalskyddet tål den 

dynamiska lasten.  

Anledningen till att den australienska myndigheten har en fristående drifttid på 36 timmar är 

om ett fordon med stora hjul skulle börja brinna, vilket kan ha en brinntid på 24 timmar. 

Ytterligare åtta timmar läggs på för den tid som det beräknas kunna ta för en räddningsinsats 

att ta sig ner och röja undan resterna av fordonet för att ta sig förbi detta fram till 

räddningskammaren. Fyra timmar läggs sedan på som en säkerhetsfaktor. Vid installation av 

en räddningskammare ska tester av funktionen göras och sedan fortsätta utföras med ett 

intervall på sex månader. Det är krav på regelbundna kontroller och inspektioner. I 

kammaren ska det finnas en checklista med kammarens specifikationer samt inspelning av 

de inspektioner som sker. Skulle en kammare anses vara oanvändbar ska detta meddelas till 

arbetarna i närheten och genast åtgärdas. Kan problemet inte åtgärdas inom rimlig tid ska 

räddningskammaren bytas ut.  

I andra delarna av Australien finns inte dessa typer av utförliga riktlinjer enligt Lilja (2014). 

Däremot finns det en del svagare riktlinjer som säger att det ska finnas räddningskammare 

utan specificerat tidskrav men med en del funktioner som bör eftersträvas. Här kan då 

gruvägaren själva definiera hur de säkerställer de specifikationer som finns. I Kanada finns 

det enligt Lilja (2014) föreskrivet att räddningskammare ska användas vilket gör att gruvor i 

Kanada måste följa detta. Här ställs krav på utplaceringen av räddningskammaren samt dess 

skalskydd där tätning mot brandgaser sätts i fokus. Då berget är av kol som är brännbart ska 

en obrännbar barriär upprättas. Precis som i Sverige är annars tidslängden som kammaren 

ska klara i frigående drift 8 timmar. I Kanada får räddningskamrarna användas som 

lunchrum, kontor eller förråd för förstahjälpen utrustning och behandling. Vidare ställs 

högre krav på annan utrustning än i Sverige och Australien där bland annat det är krav att 

kammaren innehåller bår med fastspänningsremmar, två filtar, rakhyvlar för rakning och 

mat i tillräcklig mängd för personerna i kammaren.  

Lilja (2014) listar upp sex aspekter att ta hänsyn till vid dimensionering av tiden andningsbar 

luft som ska finnas i räddningskammaren. Det är inget land som tar hänsyn till alla 

aspekterna utan någon eller några plockas ut.  

 

• Brandförloppets tid 

• Återantändningsrisken och eventuell explosionsrisk av däck 

• Tiden för att få vägen till kammaren fri 

• Viss säkerhetstid 

• Tiden för räddningsinsats på plats 

• Tiden till atmosfären utanför kammaren är säker. 
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9 AKTUELL STUDIE 

9.1 Scenario 

Branden beräknas kunna pågå under ett dygn i anläggningen med krav på fri drift i 

ytterligare 9 dagar. Den direkta kontakten med konstruktionen antas branden inte ha mer än 

några timmar men för att vara på säkra sidan testas en väggkonstruktion för 12 timmars 

standardbrand enligt ISO 834. Detta ger säker funktion i 10 dagar där räddningstjänsten har 

tid på sig att arbeta. 

Med utgångspunkt i att bränder i undermarksanläggningar kan bli utdragna inte minst visat 

vid dimensionering av räddningskammare antas branden i direkt anslutning till 

konstruktionen kunna pågå i 12 timmar. I Australienska malmgruvor har man enligt 

Department of Industry and Resources (2005) som krav att räddningskammare ska klara 

fristående drift på 36 timmar. Detta bygger på att ett fordon kan ha en brinntid på 24 

timmar. Dock anses inte fordon befinna sig i direkt anslutning till funktionsskyddsrummets 

konstruktion och därför dimensioneras konstruktionen för en brand på 12 timmar. Fridolf et 

al. (2015) beskriver att bränder i undermarksanläggningar ofta blir underventilerade då 

syretillförsel i ett bergrum styrs av brandrummets öppningar eller ventilationens luftväxling. 

För underventilerade bränder kan den totala brandeffekten enligt Bengtsson (2003) minskas 

men om syretillförseln ändå fortgår och värmen är tillräcklig hög kan brandbelastningen 

ändå brinna eller glöda under en längre tid genom att den pulserar. Det farligaste med 

underventilerade bränder är att de kan ha stor energipotential som vid tillförsel av syre kan i 

närmast explodera i en så kallad backdraft. Vid ett underventilerat brandförlopp kan ett stort 

undertryck bildas. Branden kommer dock att självslockna om syrehalten sänks under 13 

procent. Det är många faktorer som påverkar hur en brand utvecklas och hur länge den 

fortgår. Materialets egenskaper i rummet samt rummets geometri och storlek påverkar både 

brinntid och brandutveckling. För underventilerade bränder är ofta temperaturen lägre än 

vid en fullt utvecklad brand förutsatt att branden håller sig underventilerad enligt Figur 2 där 

branden pulserar. 

För att säkerställa funktionen beräknas funktionsskyddrummet klara ytterligare fri drift på 

nio dagar. Detta på grund av att bränder i andra delar av anläggningen kan pågå längre än 12 

timmar och branden kan sprida sig i anläggningen. Efter att branden har slocknat kan det ta 

tid för temperaturen i rummet att sänkas till en temperatur som människor kan vistas i. För 

att människor ska kunna gå ut i det brandpåverkade rummet är det vidare viktigt att alla 

giftiga brandgaser är utventilerade. Även utrymningsvägen kan ofta bli rökfylld i 

undermarksanläggningar då de varma gasernas stigkraft kommer söka sig upp och ut 

(Hansen, 2010). Temperaturen och rökgaser gör det svårt för personerna att självutrymma 

eller förflytta sig i anläggningen. Räddningsinsatser i undermarksanläggningar är både svåra 

och riskfyllda visar både forskning från ledningscentraler och gruvanläggningar. Spjälkning 

av berget efter en brand är ofta svår för räddningstjänsten att bedöma och något de som 

tjänstgör inte alltid har kunskap om vid en räddningsinsats (Ingason et al., 2015). Enligt 

GRAMKO (2016) är det viktigt att ha en utbildad vägvisare som känner till undermarks-

anläggningen som vid behov kan guida räddningstjänsten. 
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Det är viktigt att funktionsskyddrummet avskärmas från resten av anläggningen vid en brand 

då spridningen av brandgaser i undermarksanläggningen är svår att förutse. Det är även 

svårt att förutse hur branden utvecklas i anläggningen. Vid alarm kan det även vara svårt för 

personalen som utrymmer till funktionsskyddrummet att veta var branden är. Därför spelar 

det ingen roll i vilken del av anläggningen branden startar utan vid brand i anläggningen ska 

förutsättningarna i nästkommande kapitel tillämpas och hela anläggningen anses obrukbar.  

Funktionsskyddsrummet består av en ledningscentral, förråd och rum för reservkraft. Det 

kommer krävas förråd både för den personella försörjningen och för den tekniska 

försörjningen. I anslutning till reservkraftsrummet ska även ett förråd med diesel finnas. 

9.2 Typfall 1 - Skyddsrum där funktion kan flyttas in 

För detta typfall utgår skyddet från ett befintligt skyddsrum där en samhällsviktig funktion 

kan flytta in vid händelse av brand. Skyddsrummet har då som grund alla de krav som ställs i 

MSB (2016) handbok, SR15, delvis förklarat i kapitel 7 Skyddsrum. I detta ingår personell 

försörjning i tre dagar samt grundläggande konstruktionsskydd mot brand. Typfallet syftar 

till många av de ledningscentraler som tillhör kommuner, landsting, länsstyrelsen eller 

myndigheter där själva ledningscentralen kan vara i ett mindre skyddat rum och vid händelse 

av nödsituation ska personal söka skydd i ett näraliggande skyddsrum. För att fortfarande 

kunna upprätthålla ledningsfunktionen av den samhällsviktiga verksamheten är det här 

viktigt att skyddsrummet kan upprätthålla funktionen. Skyddsrummets konstruktion i sig 

behöver vidare kompletteras för att klara av de höga krav som gäller i kapitel 9.4 

Upprätthållande av funktion. Den tekniska försörjningen i ett skyddsrum är inte uppbyggt 

för att en ledningsfunktion ska kunna upprätthållas och måste kompletteras för att 

funktionen ska kunna flyttas in. Enligt MSB (2009d) ska en robust ledningsfunktion ha 

strömförsörjning, telefonisystem, videokonferenssystem, Rakel samt Data/IT för 

områdesövervakning och kommunikation. 

Utrymmets ytterväggar är av betong med en hållfasthetsklass på C25/30 och utförd i 

utförandeklass II. Armeringen som medverkar i lastupptagning från raslast eller vapenlast 

har en seghetskvot på 1,15 och är av varmvalsat stål. Armeringen är av stålklass K500C, av 

räfflad typ och får inte svetsas.  

9.3 Typfall 2 - Förstärkning av ledningscentral 

I typfall 2 utgår funktionsskyddrummet från en ledningscentral där konstruktionen förstärks. 

Dessa typer av anläggningar i berg byggs genom att ett eller flera stora utrymmen i berget 

sprängs ut. I dessa bergrum byggs sedan en konstruktion inte mycket olikt ett hus ovan mark 

enligt Ekström (Personlig kommunikation, 2017-04-25). Konstruktionen måste klara den 

fuktiga miljö som finns i bergrummet och ytterväggar byggs ofta i armerad betong. 

Byggnaden i bergrummet kan vara flera våningar och med flertalet rum med olika funktioner. 

I den yttre konstruktionen läggs stora resurser på skydd mot hot utifrån. Anläggningen har 

skydd mot elektromagnetisk puls och elektronisk avlyssning. I upp- och nergångar används 

ofta bergets väggar som ytterkonstruktion. För skydd mot stötvåg byggs stötvågsbarriärer och 

för att komma in och ut passeras luftslussar. Luftslussarna hjälper till att hålla ett övertryck i 

anläggningen och hålla kontaminerad uteluft ute. Anläggningen kan bestå av flera olika 

bergrum med gångar mellan. Gångarna mellan bergrummen kan även de bestå av luftslussar 
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för att kunna trycksätta olika delar åt gången. Väl inne i ledningscentralens byggnad finns en 

komplex struktur med kök, sovsalar, badrum, kontor, förråd, teknikrum, verkstäder, garage 

och ledningscentral vilka kan vara placerade i olika bergrum. Innerväggar behöver inte vara 

brandklassade och inredning så som bord och stolar kan vara av brännbart material som 

höjer brandbelastningen. Anläggningarna är försedda med kylning via antingen luftkyla eller 

bergkylning. Syretillförsel sker genom ett komplext ventilationssystem där luften tas utifrån. 

Luften kan renas mot yttre påverkan av biologiska stridsmedel via kolfilter. Ett övertryck 

hålls i anläggningen för att vidare hålla kontaminerad luft ute ur anläggningen. Som 

minimum ska ett övertryck på 100 pascal hållas. För själva ledningscentralen finns inga 

skyddsåtgärder från resten av anläggningen. Vid brand i anläggningarna är det meningen att 

folk ska ta sig ut och att funktionen förflyttas.  

Detta typfall riktar sig mot ledningscentraler under mark som är placerat i ett avskärmat rum 

så som ledningscentraler för militärt bruk ofta är. Detta typfall behöver vidare kompletteras 

med utrustning för fri drift och att personer ska kunna vistas där i 10 dagar. Med fri drift 

menas här att all typ av försörjning ska ske på egen drift med reservkraft och egen 

luftförsörjning. Det betyder också att personer ska kunna leva i rummet under 10 dagar. 

9.4 Upprätthållande av funktion 

I arbetet med att kartlägga ledningscentraler visar det sig att anläggningarna i sig kan vara 

skyddade men ledningscentralrummet är inte skyddat från resten av anläggningen. I fallet för 

kommuner, landsting, länsstyrelse och myndigheter är ledningscentralerna ofta inte 

skyddade i samma omfattning och skulle brand ske förflyttas bemanningen till en annan 

plats. Detta kan tänkas skapa onödiga avbrott i verksamheten. Skulle följande åtgärder vidtas 

skulle verksamheten kunna fortgå utan att personalen försätts i risk. I och med regeringens 

beslut 11 maj 2017 kommer bevakningsmyndigheter samt prioriterade landsting och 

kommuner behöva planer för att verka från alternativ, och/eller skyddad ledningsplats. 

Berörda aktörer kommer även vid höjd beredskap inom civilt och militärt försvar behöva ha 

möjlighet att krigsplacera sin personal. I dessa fall skulle ett funktionsskyddsrum vara ett bra 

alternativ att kunna leda och samverka ifrån med en hög säkerhet på funktion. 

Sätten att kunna upprätthålla funktionen delas in i tre delar: konstruktion, teknisk 

försörjning och personell försörjning. Största fokus läggs på konstruktionen och den tekniska 

försörjningen. För den tekniska försörjningen måste dock hänsyn tas till varje fall då den 

tekniska utrustningen som behövs för de olika ledningsplatserna kan skilja. I detta 

examensarbete görs ett förslag på en fiktiv ledningscentral.  

 

 

 

 



61 

9.4.1 Förutsättningar konstruktion 

Som förebyggande åtgärd behöver brandbelastningen utanför rummet begränsas. Detta gör 

att brandförloppet blir kortare och risken för långvarig brand minskas. Om dessutom 

ventilationen in i brandrummet och därmed syretillförseln kan stoppas vid brand kommer 

branden inertera. Bildandet av brandgaser kan dock bli kraftfullt vilket sätter stora krav på 

funktionsskyddsrummets skalskydd alltså dess yttersta konstruktion. Här behöver en 

gassluss finnas med en extra branddörr ytters som klarar högre temperaturer under en lång 

tid. Inne i rummet är det viktigt att ett övertryck hela tiden hålls för att inte gasen ska komma 

in genom små sprickor eller hål i konstruktionen vilket gasslussen hjälper till med. Vidare 

behöver alla genomföringar vara helt brand- och brandgastäta. Branden i anläggningen kan 

beräknas fortgå under lång tid om den sprids mellan rum. I direkt anslutning till 

ytterkonstruktionen kan ett fullt brandförlopp tänkas fortgå. Här finns två scenarier. Ett 

scenario är att branden går till en fullt utvecklad brand om syretillförseln är god. I detta fall 

beräknas branden i direkt anslutning till ytterkonstruktionen ske under en kortare tid med en 

hög temperatur. Det andra fallet är en ventilationskontrollerad brand som pågår under 

längre tid men kommer inte upp i samma temperatur som vid fullt utvecklad brand. För 

undermarksanläggningar är det mest troligt att branden blir ventilationskontrollerad och att 

fullt utvecklad brand inte sker. Skyddsrummet kan dock tänkas vara beläget i en källare där 

rummet utanför kan ha källarfönstren som kan gå sönder av ökade termiska spänningar i 

glaset från värmen. I detta fall kan syretillförseln anses mer eller mindre fri och en fullt 

utvecklad brand kan uppstå. Det är viktigt att rummet under hela tiden håller de giftiga 

brandgaserna ute. Brandgaserna kan vara kvar utanför under en längre tid om ventilationen 

inte ventilerar ut gaserna vilket gör att det kan ta tid innan det går att passera. Då branden 

kan göra stora skador på konstruktionen utanför är det viktigt att funktionen kan fortgå 

medan räddningspersonal röjer och säkrar upp konstruktionen utanför. Då 10 dagars full 

drift säkras i ledningscentralen kan räddningstjänsten låta branden brinna av innan de går 

in. För räddningstjänster är det stora risker att gå in i undermarkanläggningar som brinner. 

Det är svårt att säkra att konstruktionen håller och det är svårt att rökdyka långa sträckor. Ett 

rum som detta kan göra räddningspersonalens jobb lättare och säkrare.  

Förutsättningen för konstruktionen med genomföringar och brandsluss blir 

sammanfattningsvis: 

• Bärande förmåga för en fullt utvecklad brand enligt ISO 834 i 12 timmar 

o 80 procent av bärigheten behålls om temperaturen är under 400 grader 

• Isolerande förmåga i ett dygn 

• Tätt mot brandgaser och andra gaser (hålla övertryck i rummet) under 10 dagar 

• Branddörr som behåller bärighet under fullt brandförlopp 

• Genomföringar som är brand/brandgastäta 

 

I forskning kring armerade betongkonstruktioner har det visat sig att betong har ett bra 

motstånd för höga temperaturer. Betongens tröghet i värmeöverföring gör att det tar lång tid 

innan hela väggen värms upp vilket med ett ordentligt lager täckande betongskikt skyddar 

den mer värmekänsliga armeringen.  
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I vanliga fall dimensioneras inte väggar för mer än REI240 utan för mer avancerade bränder 

används andra typer av brandskydd så som sprinkler (Personlig kommunikation, Johan 

Åqvist, brandingenjör WSP). Enligt Svensk betong (u.å.) klarar en betongvägg med 

lastutnyttjandegrad 0,35 att hålla REI för 240 minuter vid brandexponering på en sida om 

väggen görs med en väggtjocklek på 230 millimeter och med ett centrumavstånd på 55 

millimeter. Är lastutnyttjandegraden istället 0,7 krävs en väggtjocklek på 270 med ett 

centrumavstånd på 60 millimeter. Lastutnyttjandegraden är ett mått på hur stor del av 

konstruktionsdelens maximala lastkapacitet som utnyttjas. Då brandförloppet blir 

bränslekontrollerat och fullt brandförlopp sker kan det räknas med att en normal rumsbrand 

uppstår. Det mest troliga scenariot är att branden blir ventilationskontrollerat vilket också 

leder till att temperaturen för brandförloppet sjunker.  

För dessa typer av anläggningar krävs det att analytisk dimensionering tillämpas vid 

dimensionering av brandskyddet. Detta innebär att simuleringar och beräkningar måste ske 

för varje specifik anläggning. Vid dimensionering av betongkonstruktioner behöver 

temperaturberäkningar göras för att beräkna spänningar i betongkonstruktionen. Det finns 

enligt Lönnemark (2015) olika metoder för dessa beräkningar: finita Elementmetoden 

(FEM), enkla handboksmetoder, dimensioneringskurvor eller Eurocode. I 

temperaturberäkningarna ska dels konstruktionens bärighet fastställas men också 

värmeöverföringen till rummet som skyddas.  

9.4.2 Förutsättningar teknisk försörjning  

För att funktionen ska kunna fortgå krävs det att den tekniska försörjningen säkras. Detta 

görs genom att ha reservkraft för den teknik som behövs för att funktionen ska kunna 

upprätthållas. Reservkraft är idag främst dieselverk som sätts igång. Ett dieselverk tar dock 

en stund innan det startar upp. Om funktionen inte får ha något avbrott är all den viktiga 

tekniken kopplad till batterier som i första hand går in och säkrar energitillförseln fram till 

det att diselverket startat. En stor nackdel med dieselverk är att de avges avgaser och att det 

blir varmt. Avgaserna kan lösas på två sätt vid brand i anläggningen. Då funktions-

skyddsrummet sätts i drift vid brand utanför kan avgaserna köras ut i en del av anläggningen 

som inte är brandpåverkat. Detta kan dock vara extremt riskabelt om branden sker i detta 

rum eller om personalen inne i funktionsskyddsrummet inte vet vart branden är. Därför är en 

bättre lösning att ha ventilationskanaler ut i det fria från funktionsskyddsrummet för både 

till- och frånluft. I ett bergrum krävs det då borrade kanaler från ytan. På detta sätt kan även 

dieselaggregaten få in syre som behövs för att de ska fungera. Det måste dock tänkas på att 

detta kan ge eventuella fienden en lokalisering av ledningscentralen. Vid brand kan dock 

tänkas att värme och rök från branden i sig ger en lokalisering. För att minska risken för en 

exakt lokalisering av ledningscentralen kan ventilationskanalen avledas en bra bit bort från 

ledningscentralen och på så sätt även låta avgaserna kylas av på vägen för att inte avge för 

mycket värme som lätt kan ses med värmekameror. Alla ledningar ut från ledningscentralen 

innebär risker med att ledningscentralens lokalisering avslöjas. De typer av ledningscentraler 

som detta examensarbete tar upp har olika nivåer på hemlighållande men det kan finnas en 

poäng med att ledningscentraler på alla dessa nivåer hålls hemliga. Skydd av samhällsviktiga 
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funktioner är av stor vikt för att samhället ska kunna fortgå trots kriser eller krig. För att kyla 

dieselverket används bergkyla. 

För att minska kanaler ut ur ledningscentralen sker all annan typ av luftförsörjning till 

funktionsskyddsrummet via system inifrån. Systemet bygger på en koldioxidskrubber som 

avlägsnar koldioxid från luften, syrgastankar som tillfredsställer syrehalten i luften, 

avfuktningssystem och luftkonditionering som kyler rummet. I undermarksanläggningar 

kyler berget eller marken utanför anläggningen till viss grad men då passiv värmen från 

människor och framför allt teknik kan bli väldigt stor kommer luften behöva kylas. Då 

ledningscentralen är centralt placerad i anläggning kommer dock ingen kylning ske från 

berget. Luftkonditioneringen måste bli av med värmen på något sätt och kommer därför 

sättas i anslutning till rummet för reservkraft. Värmen från luftkonditioneringen får då gå ut i 

det rummet och ut med ventilationen. Konstruktionen av betong dimensioneras för att 

branden inte ska höja temperaturen i rummet. För att hålla ett övertryck i ledningscentralen 

som skydd mot att brandgas tar sig in i rummet krävs det att rummet är tätt och att 

ventilationsflödet ut ur rummet kan kontrolleras. Detta görs genom att tryckmätare finns i 

rummet med ventiler som styr ventilationsflödet. Här är då viktigt att ingen luft släpps ut i 

anläggningen som kan ge branden syre utan all typ av luft som går ut ur anläggningen bör ske 

till reservkraftsrummet som i sin tur släpper ut gaser och luft. Här krävs då att 

reservkraftsrummet har en tät konstruktion dels för att avgaser inte ska ta sig in i 

ledningscentralen och dels för att den friska luften i ledningscentralen inte ska ventileras ut 

med avgaserna. En viktig del för att ledningscentralen ska kunna upprätthålla sin funktion är 

att kommunikationen säkras. För att bygga en robust ledningscentral är det bra att ha dubbel 

försörjning vilket kan betyda att det går två ledningar genom anläggningen ut och att det 

antas att branden inte kopplar bort båda. Ett säkrare alternativ är att ha borrade hål i direkt 

anslutning ut från ledningscentralen till det fria likt för avgaserna till reservkraften. Dessa 

kan dessutom fortsätta under mark för att inte avslöja någon lokalisering. Här krävs således 

att dessa ledningar bara går till ledningscentralen och inte resten av anläggningen för att inte 

riskera att branden slår ut ledningarna.  

Funktionsskyddsrummet ska klara fristående drift i 10 dagar vilket betyder att det krävs en 

reservkraft som kan upprätthålla all den tekniska försörjningen i 10 dagar. För att detta ska 

kunna göras behöver elbehovet i anläggningen dimensioneras. Det som ska drivas i 

anläggningarna är datorer, skärmar, kommunikationsutrustning samt utrustning för kylning, 

rening av luft och upprätthållande av övertryck. För att få reda på elbehovet för utrustningen 

krävs dimensionering av användandet och behovet av respektive utrustning. Följande 

förutsättningar ska tas fram:  
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• Luftkonditionering med avfuktningssystem 

o Temperaturen ska hållas mellan 20–25 grader 

• Koldioxidskrubber med tillförsel av syrgas 

o Syrgashalten ska minst vara 17 volymprocent och en maximal koldioxidhalt på 

2 volymprocent, likt i ett skyddsrum 

• Antal datorer med skärmar, tangentbord och datormus, 7 stycken 

• Antal monitorskärmar för omgivningsbevakning, 6 stycken 

• För att hålla övertryck ska luftutsläppet kunna regleras inifrån  

o Övertrycket ska hållas till 0,1 bar likt för räddningskammare 

o Övertrycket ska kunna läsas av inne i funktionsskyddsrummet 

• Kommunikationsutrustning 

• Batterier innan reservkraften (dieselverk) drar igång 

 

I Tabell 1 visas de förutsättningar som finns för energiförsörjningen och värmetillskottet. 

Effekten är tagen för utrustningens maxeffekt för att få fram det värsta fallet och få en högt 

räknad energiförbrukning. 

Tabell 1. Förutsättningar för energiförsörjningen och värmetillskott. 

Utrustning W h kWh Referens 
Dator 750 240 180 CDON (u.å) 
Datorskärm 42 240 10,08 CDON (u.å) 
Monitorskärm LED 40" 88 240 21,12 CDON (u.å) 
Koldioxidskrubber 5 240 1,2 Strataworldwide (u.å) 
Kommunikationsutrustning 300 240 72 Antagande 
Lampa 40 240 9,6 CDON (u.å) 
Syretillförsel 5 240 1,2 Antagande 
Luftkonditionering/avfukt. 2000 240 480 Daikin (u.å) 
Människa 80 240 19,2 Esbjörnson, et al. (2013) 

 

1 liter diesel ger 9,8 kWh enligt Biogasportalen (2015). 
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9.4.3 Förutsättningar personell försörjning  

För att personerna ska kunna leva i funktionsskyddsrummet i 10 dagar krävs en del personell 

utrustning i rummet vilket presenteras i Tabell 2. Personantalet i rummet är 10 personer. 

Tabell 2. Förutsättningar för den personella försörjningen. 

Utrustning Antal Enhet Referens 
Mat 2000 kalorier Livsmedelverket (2017) 
Vatten 3 liter per dag och person Dinsäkerhet.se (2017) 
Ficklampor 1 per person MSB (2016) 
Torrklosett 1 per 30 tal personer  MSB (2016) 
Avföringskärl 30 liter  1 per dag och toalett MSB (2016) 
Kortlek 1 per 10 person MSB (2016) 
Skräppåsar 2 per dag och person MSB (2016) 
Sängar 0,5 per person MSB (2016) 
Första hjälpen   Dinsäkerhet.se (2017) 
Hygienartiklar   MSB (2016) 
Böcker 0,5 per person och 10 dagar  
Kläder    

 

För vattenmängden krävs likt för ett skyddsrum enligt SR15 minst 300 liter. För varje 30-tal 

skyddsplatser ska det finnas ett utrymme för torrklosett. Likt skyddsrum ska alla 

funktionsskyddsrum ha minst två utrymmen för torrklosett trots att det är mindre än 30 

platser. Varje utrymme för en torrklosett ska vara avskärmat åt alla håll och ska anordnas 

med en sammanhållande stomme där luft ska släppas in genom en anordning vid golvet. 

Maten bör vara i barform, kalla soppor eller shakes för att inte behöva värma upp maten. 

Uppvärmning kan vara en brandrisk men också för att hålla luften inne i anläggningen 

fräsch. Vattenmängden beräknas till att varje person behöver minst 2 liter vatten per dag. 

Personalen antas inte hålla på med fysisk ansträngning. För att spara plats i förrådet kan 

toalettkärlen från början vara fyllda med dricksvatten och när vattnet druckits upp kan dessa 

användas som kärl för avföring. Då får kärlen dubbel funktion och det sparas plats. Det krävs 

dock två tomma kärl per toalett till en början för att inte behöva hälla ut vatten för att det 

behövs avföringskärl. I ledningscentralen bör det finnas bås för toaletterna. Antingen kan 

monterbara bås finnas i förråd eller så finns toalettbås i ledningscentralen även vid normal 

drift. Det är viktigt att all typ av utrustning som ska monteras eller demonteras vid 

skyddsläge inte väger mer än 60 kilogram likt för ett skyddsrum. Det bör således finnas 

iordningställande ritningar för funktionsskyddsrummet. Beroende på dess normala drift kan 

skrivbord eller liknande behöva monteras ner då funktionen krymps ner för att få plats med 

toalettbås och/eller sängplatser. Det bör även finnas en del för fritidsaktiviteter och matplats. 

Som fritidsaktivitet kan böcker finnas samt kortlek eller andra sällskapsspel. Det är dock 

viktigt att tänka att personerna nere i anläggningen har ett stort ansvar att upprätthålla 

funktionen och kan behöva arbeta mer än normala arbetstider. Funktionen kommer behöva 

skalas ner men även personalstyrkan för att få plats. Det är viktigt att personerna nere i 

anläggningen kan hålla hygienen. Då vatten tar väldigt mycket plats och det krävs avlopp för 

installation till dusch begränsas detta till att tvättservetter finns. Personerna kommer också 

ha tillgång till rena tröjor, byxor och underkläder som bör finnas i one size storlek eller 
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eventuellt två olika storlekar. För att hålla det hygieniskt inne i rummet kommer det finnas 

soppåsar som kan förslutas väl för att inte avge dålig lukt. Då det är platsbrist kommer sängar 

få vara i samma rum som ledningsfunktionen med eventuella skynken som kan dras för vid 

sovplatserna kan ögonmasker och öronproppar finnas för varje person.  
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10 RESULTAT 

I följande kapitel redovisas förebyggande åtgärder, konstruktionslösning, teknisk- och 

personell försörjning som tillsammans med Bilaga 3 och 4 är resultatet av detta 

examensarbete. Bilaga 3 och 4 visar en skiss på hur ett funktionsskyddsrum skulle kunna se 

ut för de olika typfallen. 

10.1 Förebyggande åtgärder 

Det ligger enligt Hansen (2010) en stor utmaning kring att dagens undermarksanläggningar 

blir allt mer komplexa vilket leder till problematik kring att styra ventilationen och planera 

utrymning eller räddningsinsats. PBL ställer krav på att undermarksanläggningar ska ha 

tekniska egenskaper som ger brandsäkra anläggningar. Skulle ett funktionsskyddsrum kunna 

garantera att personer inne i rummet är utom fara, kan detta göra att räddningspersonalen 

inte behöver riskera sina liv genom att gå in i en brinnande komplex byggnad. Verksamheten 

kan dessutom upprätthållas vilket ökar chanserna för att klara stora samhällskriser. Det 

krävs analytisk dimensionering av brandskyddet där BBRAD bör användas som grund trots 

att den omfattar byggnader (Ingelmark, 2016). Vid ny- eller ombyggnation behöver 

anläggningar avsedda för totalförsvaret med ett behov av att förbli hemliga, inte söka 

bygglov. LSO sätter krav på att ägare eller nyttjanderättsinnehavande av anläggningen ska 

minimera allvarliga skador på människor och miljö vid brand. Lagen sätter även krav på en 

skriftlig redogörelse av brandskyddet i ett systematiskt brandskyddsarbete. Enligt LEH och 

dess förordning ska kommuner och landsting göra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) där 

samhällsviktig verksamhet identifieras (MSB, 2014). Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) sätter 

krav på att arbetsplatser måste förebygga ohälsa och olycksfall samt sträva efter en god 

arbetsmiljö. För att göra detta krävs att RSA innefattar brandrisken. I detta arbete kan risker 

analyseras för att i största möjliga mån minimeras eller eliminera hotet. Kan hotet inte 

avlägsnas ligger arbetet istället med att hantera och begränsa skadeverkan.  

Det är viktigt att brukarna av ledningscentralen har en handlingsplan för sitt agerande vid 

brand i anläggningen. Handlingsplanen kan utgå från en RSA där olika brandscenario 

analyseras. Det är enligt MSB (2013a, 2013c) viktigt att säkerhetsarbeten av dessa slag sker 

systematiskt och i en kontinuerlig process. Säkerhetsarbetet måste uppdateras i takt med att 

förutsättningar ändras. Vid kriser säger ansvarsprincipen att verksamheten ska kunna fortgå 

och ansvarsområdet ska kunna upprätthållas. Enligt Krisberedskapsmyndigheten (u.å.) är en 

stor del av förmågan att upprätthålla samhället att ledningsförmågan upprätthålls. För 

ledningscentraler är det då viktigt att ledningsfunktionen kan upprätthållas för den 

geografiska utsträckningen som centralen omfattas av. Det är här viktigt med en redundans 

och robusthet i kommunikationssystemet för att kunna leda, samverka och informera. Som 

förberedande åtgärd för att kunna upprätthålla funktionen är det viktigt att utbilda och öva 

inför krissituationer. MSB (2017) beskriver vikten av att samordna aktiviteter mellan olika 

aktörer och att det är bra med nationella övningsplaner där samverkan kan kartläggas. 

Myndigheten har ett stort ansvar i att stärka ledningsförmågan lokalt, regionalt och 

nationellt för alla aktörer som ska leda, samordna eller informera vid allvarliga olyckor eller 

krig enligt MSB (2009c). Enligt MSB (2017) arbetar myndigheter mycket för samverkan och 

för aktörers förmåga att leda och har gett ut en rapport inom gemensamma grunder för detta 
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arbete. MSB har även en kunskapsplattform där frågor om samverkan och ledning lyfts upp 

(MSB 2010b). För att samhället ska klara av samhällsstörningar läggs även stort ansvar på att 

enskilda individer hos de olika aktörerna ska ha den kunskap, färdighet och attityd som 

situationen kräver. Det är upp till aktörerna själva att se till att personalen har dessa 

förmågor. Då anläggningar under mark ofta är väldigt komplexa hade det varit bra med 

informationsvideos och/eller säkerhetsgenomgång för alla som ska gå ner i anläggningen. I 

denna genomgång bör brandskydd vara en del där handlingsplanen bör beskrivas.  

Fortifikatorisk design handlar om att få fram en metodik som underlättar utformningen av 

ett balanserat skydd för verksamheten, funktionen eller anläggningen. Det är i balans som ett 

brandskydd måste byggas upp. I undermarksanläggningar för ledningsfunktioner sker sällan 

bränder och ingen stor brand har kunnat kartläggas under detta arbete, trots denna kunskap 

bör brandrisken has i åtanke. En brand i en undermarksanläggning är extremt komplex både 

gällande brandspridning, konstruktion och ventilation. Det är svårt om inte omöjligt att 

standardisera ett brandskydd för dessa typer av anläggningar. Detta gör säkerhetsarbetet 

dyrt men vid händelse av brand kan förstörelsen både kosta mycket pengar och även 

människoliv. Här måste skyddet balanseras mellan kostnader att dimensionera och installera 

skyddet, mot kostnaderna för en eventuell händelse. Då en tredje parameter sätts in där 

funktionens upprätthållande medräknas bör ett väl dimensionerat brandskydd vara en 

självklarhet. 

För att skydda en ledningscentral i en undermarksanläggning bör ledningscentralen byggas 

till ett funktionsskyddsrum där ledningsfunktionen säkras. Placeringen av detta rum bör 

beakta en del säkerhetsåtgärder. Då fordon har visat sig kunna brinna under lång tid bör 

dessa inte vara i direkt anslutning till ledningscentralen. Rummen utanför bör ha minimal 

brandbelastning för att minska branden intill funktionsskyddsrummets ytterkonstruktion. 

Likt för räddningskammare bör brandfarlig och explosiv vara inte förvaras i anslutning till 

rummet utan att några åtgärder vidtas. För att minska risken för långdragna och svårsläckta 

bränder med stor rökutveckling skulle sprinkler kunnat vara ett alternativ. Detta är dock 

ingen testad metod i bergrum. För att minska brandbelastningen bör brännbara material 

undvikas vilket även GRAMKO (2016) beskriver i sina riktlinjer för anläggningar under 

mark. Material som används bör heller inte utsöndra några hälsovådliga- eller 

explosionsfarliga ämnen. Som Fridolf et al. (2015) beskriver är elrelaterade bränder, 

överhettning och brandfarlig vara de vanligaste brandorsakerna i fortifikatoriska 

undermarksanläggningar. Dessa bör givetvis analyseras i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 

och om möjligt elimineras eller minimeras. Som förebyggande åtgärd är det viktigt att 

personal är medveten om faran och dess eventuella konsekvens. Detta kan bidra till att risker 

minskas och personalen kan agera snabbare vid händelser. Släckutrustning ska finnas vid 

alla potentiella brandkällor och det bör inte vara längre än 25 meter till närmaste 

brandsläckare. Vid snabbt agerande kan de flesta bränder släckas innan de hinner göra för 

stor skada. Konsekvensen blir som störst då brand uppkommer när människor sover. 

Brandrisker såsom matlagningsutrustning som glöms på, varma ytor eller trasiga 

maskindelar kan åtgärdas till viss del av överhettningsskydd, spisvakter och larmsystem 

genom att hjälpa till att tidigt identifiera bränder. Genom att brandsektionera anläggningen i 

mindre delar minskar risken för snabb brand- och brandgasspridning och att hela 

anläggningen slås ut. För att brandskyddet ska upprätthållas ska en detaljerad kontroll- och 
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underhållsplan med beskrivning av kontrollen, underhållspunkter och intervall uppföras för 

anläggningen (GRAMKO, 2016).  

Om brand ändå uppstår är det viktigt att personalen vet vad som krävs av dem. Den personal 

som ska fortsätta upprätthålla funktionen måste kunna inrymma till funktionsskydds-

rummet. En inrymningsväg för ett vanligt skyddsrum bör tillämpas där gångarna inte bör 

vara mindre än 0,8 och längre än 100 meter (MSB, 2015a). Vid kartläggning av brandfall i 

gruvor och berganläggningar har det visat sig att gångar ofta blir rökfyllda vilket är ett 

bekymmer. Det är därför av stor vikt att alarmering sker kort efter att branden startat och då 

inrymningsvägen begränsas i längd anses personerna hinna placera sig i funktionsskydds-

rummet innan för stora risker uppkommit. För att ta sig in i funktionsskyddsrummet måste 

en branddörr passeras följt av en brandgassluss som håller brandgaser ute genom att 

bibehålla ett övertryck i rummet. Det är därför viktigt att alla typer av genomföringar sätts 

igen och ventilationen stängs av. I MSBs (2015a) handbok för skyddsrum beskrivs krav på 

hur en luftsluss in i ett skyddsrum ska se ut, som i grunden kan vara tillämpar även i detta 

fall. Brandgasslussen in till funktionsskyddsrummet ska då ha en inre area om minst 1,2 

kvadratmeter och ansluta mot inrymningsvägens dörr. Brandgasslussen ska vara fast 

monterad och vara utförd i betong. Ingen ventilation ska anslutas till brandgasslussen och 

ytan ska inte användas till något annat än passering. För fortifikatoriska undermarks-

anläggningar får i normalfall inte övertrycket i rummet gå under 100 pascal. För 

räddningskamrar ligger övertrycket på 10 000 pascal vilket kan användas som ett önskvärt 

mått då funktionsskyddsrummet är i skyddsdrift.  

För fortifikatoriska anläggningar finns redan reservkraft som ska klara av att hålla igång hela 

anläggningen under cirka 30 dagar Detta skulle kunna vara placerat i anslutning till 

ledningscentralen som en del av funktionsskyddsrummet och avskilt från resten av 

anläggningen, för att kunna användas vid skyddsdrift av funktionsskyddsrummet. Är detta 

inte möjligt eller om det är en anläggning som i normala fall inte har reservkraft ska 

reservkraften finnas i ett separat rum i funktionsskyddsrummet. Som reservkraft används 

dieselaggregat som avger hälsofarliga avgaser. Av denna anledning är det viktigt att dessa 

avgaser kan ventileras ut samt att tilluft in i rummet finns för att dieselaggregaten ska 

fungera. Denna ventilationskanal ska gå direkt ut i det fria från reservkraftsrummet. 

Dieselaggregatet behöver även kylas vilket kan göras med vatten eller med luft.  

Alla typer av rörledningar med vatten bör undvikas i och genom ledningscentralen för att 

minimera att uppvärmd vattenånga får ledningarna att brista och varmt vatten forsar in i 

centralen. Alla ordinarie elledningar in i funktionsskyddsrummet måste sättas igen och inte 

användas vid skyddsdrift. Funktionsskyddsrummets skyddsdriftsinstallationer ska vara 

skyltade och lättåtkomliga. Installationer i skyddsrummet ska vara fastsatta så att de inte 

slits loss eller faller sönder vid verkan från en tryckvåg. Belysningen i skyddsrummet ska 

dimensioneras för en ljusstyrka på minst 50 lux likt för ett skyddsrum enligt SR15 (MSB, 

2015a). Det ska finnas genomföringar för antenn- och telefonledningar i funktions-

skyddsrummets stomme ut i det fria och inte genom anläggningen. Material i funktions-

skyddsrummet ska eftersträvas ha den högsta brandsäkerheten likt övriga fortifikatoriska 

anläggningar (Fridolf et al., 2015). Kablar ska ha högsta möjliga brandklass och vara 

halogenfria. Elektronik och kablar kan vara en stor brandrisk och dessutom ge ett svårt 
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brandförlopp med höga temperaturer och stor rökavgivning. Därför bör som MSB (2015a) 

beskriver driftrum, elcentraler och transformationer placeras i egna brandceller med lägst 

brandklass EI60.  

Vid skyddsdrift kommer funktionen behöva komprimeras då den personella utrusningen som 

i vanliga fall inte finns under verksamhetens normala drift ska få plats. Därför är det viktigt 

att det finns en iordningställanderitning med förklarande text. Detta är även något som ska 

gås igenom med berörd personal. All utrusning som behövs för att kunna ställa om till ett 

fungerande skyddsdriftläge och upprätthållande av funktion ska finnas förråd i direkt 

anslutning till ledningscentralen och vara en del av funktionsskyddsrummet.   

För att kunna veta att de förebyggande åtgärderna är uppdaterade är det som tidigare 

nämnts viktigt att de gås igenom kontinuerligt, vilket även gäller funktionskrav. Det är enligt 

FMV (2009) viktigt att verifiera funktionskrav genom besiktningar, prövningar och 

inspektioner vid leverans och fortsätta regelbundet vid bruk av anläggningen där det kan 

behövas kompletteras när förutsättningar ändras.  

10.2 Utformning 

Vid utformande av funktionsskyddsrummet behöver flera funktioner få plats. Ett 

funktionsskyddsrum skulle kunna se ut som Figur 5 och 6 illustrerar. För båda typfallen väljs 

reservkraftsförrådet, utritat med C, att placeras utanför de andra förråden, utritade H, B och 

A. Detta gör att ljudet från reservkraften dämpas för en lägre ljudnivå i ledningscentralen och 

vid sovplatser. För typfall ett planeras utrymmet att vara designat för att sättas i skyddsdrift 

utan större iordningställande. Detta gör att det redan finns färdiga utrymmen för 

sängplatser, matrum och toalett. För typfall 2 är ledningscentralen belägen i hela utrymmet 

och vid skyddsdrift behöver funktionsskyddsrummet ställas iordning. På grund av detta 

kommer inte sovrum och matrum naturligt kunna placeras i egna rum. Detta kan göra att 

personer får svårt att sova eller koncentrera sig på att upprätthålla funktionen. Ett alternativ 

är att ha väggar som kan sättas upp vid skyddsdrift. Utrymmena utritade med D är brand- 

och brandgasslussar för att kunna hålla branden och brandgaser ute samt hålla ett övertryck i 

funktionsskyddsrummet. Utrymmet inritat B är en luftsluss in till reservkraftsförrådet för att 

säkerställa att avgaser inte tar sig in i ledningscentralen. Förslagen presenteras även i bilaga 

3 och 4 i större format.  
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Figur 5. Ett förslag på hur ett funktionsskyddsrum kan se ut för typfall 1. 

 

Figur 6. Ett förslag på hur ett funktionsskyddsrum kan se ut för typfall 2. 
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10.3 Konstruktion 

För att försäkra att ytterkonstruktionen klarar av att ha bärighet och isolerande förmåga har 

en vägg testats för 12 timmar brand enligt ISO 834. Då det är svårt att skydda konstruktionen 

från brand dimensioneras konstruktionen med ett ökat tvärsnitt som klarar av att en del av 

tvärsnittet förlorar sin hållfasthet (Bergqvist et al., 2016). Temperaturutvecklingen i väggen 

visas i Figur 7. Beräkningen av denna temperaturutveckling beskrivs i bilaga 5. 

 

Figur 7. Temperaturen in i väggkonstruktionen vid brand enligt ISO 834 i 12 timmar. Den 
horisontella linjen märker upp 400 grader vilket visar då väggen förlorar mer än 20 procent av sin 
bärförmåga. De första 140 millimetern förlorar då mer än 20 procent. Vid 400 millimeter in i 
väggen är den inte påverkad av värmeökningen från branden.  

Med detta resultat rekommenderas en 400 millimeter tjock vägg för att inte få någon 

temperaturökning i funktionsskyddsrummet och en garanterad hållfast vägg. 260 millimeter 

av väggen kommer ha 80 procent eller mer av sin bärförmåga. Det största problemet är att 

det finns risk för spjälkning som kan göra att temperaturen stiger i betongen. Här hade PP-

fibrer kunnat vara en åtgärd att testa som har visat sig minska spjälkning i betong vid 

brandpåverkan.  

För att sätta igen genomföringar finns två typer av modullösningar som kan användas från 

MCT Brattberg och från Roxtec. Vid mailkontakt med U. Hildingsson, chef för teknisk och 

kommersiell support på Roxtec, beskriver han en av deras modullösning som är testad för 3–

4 timmars brand. Denna modullösning är testad för en gipsvägg och där Hildingsson 

förklarar att en betongvägg kommer klara en längre tid. En tjockare vägg kommer dessutom 

ge plats för mer isolering som kommer göra isoleringsförmågan bättre. Det brandavskiljande 

systemet är uppbyggd med en brandavskiljande anordning, ett Roxtec system, på vardera 

sida om väggen. Emellan dessa anordningar fylls utrymmet med isolering såsom mineralull, 

för att ytterligare förstärka brandskyddet. Anordningarna märkta med 3A i Figur 8 består av 

en rektangulär stålram, elastiska tätningsmoduler, stålplattor i form av stagbrickor och en 

kompressionsenhet bestående av en kil.  
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Figur 8. Roxtec modullösning enligt U. Hildingsson, försäljningschef i Sverige på Roxtec (Personlig 
kommunikation, 2017-05-09). Copyright 2017 Roxtec. Återgiven med tillstånd 
 

10.4 Resultat teknisk försörjning 

För att få fram kylbehovet för funktionsskyddsrummet är det viktigt att fastställa hur mycket 

värme den tekniska utrustningen avger. I denna beräkning förutsätts att energiförbrukningen 

blir till värme och måste kylas.  

10.4.1 Elektronik 

Tabell 3 visar den energiförbrukningen och det kylbehovet som finns för funktions-

skyddsrummet. I beräkningen av kylbehovet beräknas inte luftkonditioneringens 

energiförbrukning in som en värmekälla då den värmen leds ut i reservkraftsförrådet. Då 

funktionsskyddsrummet ligger centralt i anläggningen beräknar inte berget eller marken 

utanför anläggningen kyla utan all kylning sker med luftkonditioneringen. Utgångspunkten i 

rummet är en önskad temperatur på 20–25 grader.  

Tabell 3. Energiförbrukning i funktionsskyddsrummet som reservkraften ska vara dimensionerad 
efter. 

Utrustning Antal W kWh 
Dator 7 5250 1260 
Datorskärm 28 1176 282 
Monitorskärm LED 40" 6 528 127 
Koldioxidskrubber 1 5 1,2 
Kommunikationsutrustning 1 300 72,0 
Lampa 10 400 96,0 
Syretillförsel 1 5 1,2 
Luftkonditionering/avfukt. 2 4000 960 
Människa 80 10 800 
Total energiförbrukning  11,7 2800 
Totalt kylbehov  8,5 2030 
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Energiförbrukning för den tekniska försörjningen samt energimängden för kylbehovet, 

presenterad i Tabell 4, måste reservkraften vara dimensionerad för. I första hand går datorer 

och servrar på batterier tills det att dieselverket går igång. Dieselmängden ska dimensioneras 

för att klara av att hålla funktionen igång i 10 dagar. Enligt Biogasportalen ger 1 liter diesel 

9,8 kilowattimmar energi. Detta ger ett totalt dieselbehov på 47 300 liter diesel som måste 

förvaras i anslutning till diselverket. Alternativt sätts den ordinarie reservkraften och dess 

bränsletankar för hela anläggningen i anslutning till ledningscentralen och kan vid 

skyddsdrift driva funktionsskyddsrummet. Anläggningens ordinarie reservkraft är 

dimensionerad för att hela anläggningen ska kunna drivas med reservverken i cirka 30 dygn. 

Förvaring av bränslet sker enligt MSB (2010a) i förrådsbränsletankar och/eller i en dagtank.  

Syretankar dimensioneras efter Strataworldwide (u.å.) där varje syretank har syre för 93 liter 

luft. Vid beräkning av luftåtgången enligt räddningskammare behövs 20 liter luft per person 

och minut. På 10 dagar är det 14 400 minuter vilket ger ett behov på 2 880 000 liter luft 

vilket gör att det behövs 31 stycken syretankar. Dessa placeras i ett förråd tillsammans med 

Soda lime kemikalier och två gasmonitorer som sätts ut i ledningscentralen för att mäta syre- 

och koldioxidhalten. Soda lime är en kemisk blandning bestående av kalciumhydroxid, 

natriumhydroxid och kaliumhydroxid (Cosmos, 2016). 

Tabell 4. Material som behövs för att upprätthålla tekniska funktioner i funktionsskyddsrummet. 
Detta ska finnas i ett separat förråd för teknisk försörjning. 

Föremål Mängd enhet 

Soda lime kemikalier för borttagning av CO2 10 styck 

Syrettankar 93 000 l luft/styck 31 styck 
Gasmonitor 2 styck  

 

10.4.2 Kommunikation 

Kommunikationen säkras via ett borrat hål ut i det fria med kablar under mark. Via dessa 

kablar är ledningscentralen uppkopplat till Försvaret telenät eller Rakel beroende på vilken 

samhällsviktig funktion som ledningscentralen tillhör. Rakel används för samtliga 

kommunala och regionala ledningsplatser. FTNs nät är uppbyggt för att vara robust med en 

huvudsaklig maskformig struktur som gör att det finns fler än en väg att nå önskad mottagare 

(FMV, 2003). 

10.4.3  Ventilation och syre 

Då det krävs stora mängder luft för att späda ut koldioxidhalten och för att hålla en bra 

temperatur inne i rummet rekommenderas istället att en koldioxidskrubber och en 

luftkonditionering installeras. En koldioxidskrubber har fläktar som driver luften genom 

skrubbens soda lime patroner som reagerar med koldioxiden (Strataworldwide, u.å.).  

 



75 

Vid beräkning av kylbehov beräknas elförbrukningen där alla kilowattimmar blir värme. För 

att förenkla beräkningen tas ingen hänsyn till den eventuell kylning som kan komma från 

omslutningsarean. Förutom värmen från elektriska apparater kommer det tillkomma 

passivvärme från personerna inne i rummet vilket behöver kylas av luftkonditioneringen.  

På grund av att anläggningarna ska vara svåra att upptäcka väljs att inte ta luft utifrån likt ett 

skyddsrum. Istället används en koldioxidskrubber för att ta bort koldioxiden i luften och 

syretankar för att tillföra syre. 

 

10.5 Resultat personell försörjning 

I Tabell 5 presenteras den personella utrustning som behöver förvaras i ett förråd intill 

ledningscentralen som en del av funktionsskyddsrummet.  

Tabell 5. Den personella försörjning som behövs för att personalen ska kunna vistas i 
funktionsskyddsrummet i 10 dagar. 

Utrustning Antal Enhet Volym [m3] 
Mat 2000 kalorier 2 
Vatten 5 liter per dag och person 0,5 
Sängar 0,5 per person 2 
Torrklosett 1 per 30 tal personer  1 
Avföringskärl 30 liter  1 per dag och toalett 0,5 
Kortlek 1 per 10 person  
Böcker 0,5 per person och 10 dagar  
Skräppåsar 2 per dag och person  
Ficklampor 1 per person  
Kläder   2 
Första hjälpen    
Hygienartiklar    
Ficklampor 1 per person  

 

Utrustningen som inte har någon volym utmärkt i Tabell 5 antas tillsammans ha en volym på 

2 kubikmeter. Detta resulterar i ett förråd som behöver ha en volym på minst 10 kubikmeter. 

Detta uppfylls genom hyllor med ett djup på 0,5 meter, en bredd på 1 meter och en höjd på 

två meter. Takhöjden i rummet kan minst vara 2 meter. Utrustningen i förrådet ska vara 

lättåtkomligt och vara märkta (MSB, 2015a). Utrymmet får inte innehålla annan utrustning 

än den som behövs då funktionsskyddsrummet är i drift.  

I funktionsskyddsrummet ska det finnas en planritning över rummet med beskrivning av 

dess funktionalitet. Det ska likt ett skyddsrum enligt MSB (2015a) finnas en 

iordningställanderitning där det finns beskrivet hur funktionsskyddsrummet ställt iordning 

för skyddsrift. Till iordningställanderitningen ska det finnas en detaljerad instruktion på 

förutsättningarna. Personalen som ska vistas i rummet under skyddsdrift ska vara tränade på 

situationen och veta vad det är som gäller och krävs av dem.  
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11 DISKUSSION  

På grund av att examensarbetets ämne ligger inom ett sekretessbelagt ämnesområde har det 

under arbetets gång varit svårt att få fram hur ledningsplatser ser ut idag. De berörda 

aktörerna får inte belysa de sårbarheter som finns vilket har begränsat studien. I och med att 

det har varit svårt att få fram information om utformning och organisation i vissa aktörers 

ledningscentraler har detta lett till att antaganden har behövt göras. Det är viktigt att belysa 

att examensarbetet inte är inriktad på någon specifik ledningscentral utan arbetet är för 

ledningscentraler med behov av säkerställande av funktion inom de två olika typfallen 

förklarade i kapitel 9.2 och 9.3. 

11.1 Behov 

Det finns ett behov att skydda samhällsviktig verksamhet då samhället måste vara robust nog 

att fungera även i kris eller krig enligt MSB (2014). I dessa lägen finns det samhällsfunktioner 

som är mer viktiga än andra att skydda. Ett stort arbete görs i att identifiera dessa 

verksamheter och i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för att få ett robust 

system både i en samhällsnivå på nationell, regional och lokal nivå. Kommuner och landsting 

styrs av LEH (SFS 2006:544) och krisberedskapsförordningen (SFS 2015:1052) i sitt arbete 

med RSA i deras verksamheter och hos de aktörer som verkar i deras geografiska område. I 

RSA är det viktigt att brandrisker tas upp och att det utifrån dessa skapas handlingsplaner 

om vad som ska göras i händelse av brand i både stort och litet perspektiv. I det stora 

perspektivet måste ledningsfrågan i samhället fungera och i det lilla är det varje verksamhet 

som ska få sin ledningsförmåga att fungera. För att få ett robust system är det viktigt att 

ledningsförmågan inte är på ett ställe och att det finns handlingsplaner för vad som ska göras 

om en plats slås ut. MSB (2013c) beskriver att de har som uppgift att delfinansiera och stödja 

utvecklingen av ledningsplatser i Sverige. Det måste finnas en möjlighet och förmåga att leda 

och samverka vid olyckor, kriser och svåra händelser. Förmågan beror mycket på 

utformningen och konstruktionen hos ledningsplatserna samt hur dess ledningssystem är 

utformat, vilket ska vara robust nog att klara av att fungera även vid kris eller krig. MSB 

erbjuder olika lednings- och beslutsstödsystem för att underlätta aktörernas förmåga att fatta 

beslut, leda och samverka vid extraordinära händelser. Det är viktigt att de olika aktörerna 

kan samverka och att de vet vad som ska göras vid extra ordinära händelser, därför bör 

övningar av olika händelser övas i samverkan mellan flera aktörer. MSB (2017) 

rekommenderar att deras nationella övningsplan används som grund vid dessa tillfällen. 

Bevakningsansvariga och lokala myndigheter kommer behöva bygga alternativa eller 

skyddade ledningsplatser att verka från i och med regeringens beslut 11 maj 2017 beskriver 

Regeringskansliet (2017). Detta beslut innefattar även att berörda aktörer ska kunna 

krigsplacera den personal som krävs vid höjd beredskap inom civilt och militärt försvar. I och 

med detta beslut ökar behovet av ett funktionsskyddsrum där robustheten att upprätthålla en 

ledningsfunktion är stor. Ett funktionsskyddsrum skulle öka ledningsförmågan på lokal, 

regional och nationell nivå för alla aktörer som vid allvarliga olyckor och kriser ska leda, 

samordna och informera som MSB (2009c) eftersträvar. Funktionsskyddsrummet skulle 

även bidra till höjd krisberedskapsförmåga genom att höja förmågan att motstå allvarliga 

störningar som krisberedskaps-myndigheten (u.å.) lyfter fram som viktigt i Sveriges 

krisledningsförmåga.  
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För att ledningsplatserna ska kunna upprätthålla sin ledningsförmåga är det viktigt att 

beakta brandrisken. MSB (2013a) skriver att det systematiska säkerhetsarbetet ska bedrivas i 

en kontinuerlig process för att skydda samhällsviktiga verksamheter. Det beskrivs också att 

det är viktigt att säkerhetsarbetet utvecklas och uppdateras i takt med att samhället och dess 

utmaningar förändras. Då ledningsförmågan är en så viktig del i Sveriges totalförsvar löser 

funktionsskyddsrummet risken att ledningsförmågan helt försvinner vid brand i 

anläggningen.  

Regelverket för undermarksanläggningar är inte helt tydligt men det ställs krav på det 

systematiska brandskyddsarbetet och att människor och miljö skyddas mot brand och dess 

konsekvenser. Vid brand i undermarksanläggningar kan brandförloppet bli mycket svårt att 

förutse. Anläggningar under mark blir mer och mer komplexa vilket innebär att det 

uppkommer stora osäkerheter vid brandskyddsdimensionering och räddningsinsatser. 

Hansen (2009) beskriver hur anläggningar blir mer komplexa med vägar som sträcker sig 

långt under mark. Detta leder till svårigheter med att kontrollera branden och brandgaserna. 

Då branden är utvecklad spelar ventilationen stor roll i hur branden sprider sig i 

anläggningen. Detta är extremt svårt att kontrollera och leder till svårigheter med att 

säkerställa miljön vid brand i undermarksanläggningar. Funktionsskyddsrummet kommer 

därför avskiljas från resten av anläggningen helt tills räddningstjänsten bedömer att faran är 

över. Räddningstjänsten har då 10 dagar på sig att säkerställa att delar eller hela 

anläggningen är säker. Denna skyddsnivå är medveten satt högt och det kan givetvis vara så 

att vissa delar av anläggningen kan användas trots brand i en annan del. Då branden är så 

svår att förutse väljs dock att ta extra försiktighetsåtgärder. Eftersom det inte går att förutse 

var branden startar eller hur den utvecklas kommer detta inte innebära mer kostnader då 

hela rummet kräver att kunna klara av en brand utanför. Brandens varaktighet kan anses 

vara ett orimligt långt tidsförlopp för en brand i en undermarksanläggning och kan medföra 

högre kostnader. Om funktionsskyddsrummet ska tillämpas för en verklig anläggning ska 

den anläggningen grundligt analyseras och valda delar av åtgärderna kan användas för att få 

ner kostnaderna. Detta är att föredra då alla de valda aktörerna ligger inom den offentliga 

sektorn och betalas av skattemedel och kostnaderna måste viktas mot nyttan. Här ska dock 

även tas till hänsyn vilka samhällskostnader det kostar om en ledningsfunktion inte fungerar.  

11.2 Förebyggande åtgärder 

Eftersom kostnaderna för att återställa efter en brand är väldigt höga är det viktigt med 

förebyggande åtgärder (Hansen, 2010). Vid brand släpps även miljö- och hälsofarliga gifter 

ut som bör undvikas av människor, djur och växter. En brand är därför även en stor 

arbetsmiljörisk för de personer som jobbar i ledningscentralen. Ett tillfredställande 

brandskydd uppnås genom en väl planerad kombination av byggnadstekniska och 

organisatoriska åtgärder. Att dimensionera ett väl fungerande brandskydd omfattar även 

kunskap om brands uppkomst och utveckling. Vid dimensionering av brandskyddet är det 

enlig FVM (2009) viktigt att sätta upp skyddsmål för objektet. I detta fall är skyddsmålet 

väldigt högt vilket kräver mer av brandskyddet än i många andra fall. Det är 

verksamhetsutövaren som sätter upp vilket skyddsmål som behövs och tillsammans med 

fastighetsägaren och sakkunnig kan brandskyddet dimensioneras. Fridolf et al. (2015) 

beskriver vilka brandorsaker som utgör de vanligaste i fortifikatoriska undermarks-
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anläggningar. Konsekvensen blir naturligt som störst då brand uppkommer när människor 

sover eftersom tiden till de organisatoriska åtgärderna sätts in är längre. Det finns även stora 

risker i och med att personerna inte hinner förflytta sig till säkra platser innan kritiska nivåer 

på gaser eller temperaturer nås. GRAMKO (2016) listar även de vanligaste orsakerna till 

bränder i deras undermarksanläggningar. Dessa ska omfattas i RSA arbetet och förebyggas 

och om möjlig undvikas i så lång utsträckning som det går. Kontroll av dessa åtgärder bör 

arbetas in i det systematiska brandskyddsarbetet och personal borde kontinuerligt bli 

informerad och påmind om riskerna med att arbeta under mark. 

Brandspridningen i undermarksanläggningar är som tidigare nämnts väldigt komplext. 

Hansen (2009) beskriver komplexiteten med värmeöverföring mellan anläggningens luft och 

omgivande ytor vilket gör det väldigt svårt att bygga upp modeller för brandens utveckling. 

Vid modellering och simulering av ventilationssystemen i undermarksanläggningar är detta 

ett stort problem. En anledning till detta är den bristfällande forskning kring under-

ventilerade bränder tillsammans med den komplexa miljö som finns i undermarks-

anläggningar. Ventilationssystemet i dessa anläggningar är ett extremt komplext system och 

det krävs enligt Hansen (2011) många olika ventilationskanaler som bildar olika luft-

strömmar. Tillsammans med att en brand kan skapa onormala tryckförhållanden är det svårt 

att förutse hur luftströmmarna kommer bete sig och därmed hur branden och brandgaserna 

kommer spridas. Det är också viktigt att kontrollera nivån av gas såsom syre och koldioxid 

samt dammpartiklar, temperatur och fuktighet. I ett bergrum är ventilationen den enda 

källan till luftomsättning i form av till- och frånluft. Då det är svårt att simulera ett 

ventilationssystem är det också väldigt svårt att använda sig av brandskyddsmetoden fläktar i 

drift. Vid feldimensionering kan en underventilerad brand med hjälp av ventilationssystemet 

bli matad med syre vilket kan leda till en större risk för brandspridning och att en fullt 

utvecklad brand eller ett långt brandförlopp uppkommer. Enligt Hansen (2011) och 

GRAMKO (2016) är det viktigt att ta fram bättre överensstämmande effektkurvor för att 

kunna få en bättre förståelse för brand- och brandgasspridningen i undermarksanläggningar. 

Brandskyddet som dimensioneras för anläggningen ska beskrivas i en brandskydds-

dokumentation. I denna är det viktigt att beskriva gällande funktionskrav på utrustning eller 

möjligt skyddsbehov av viktiga inventarier eller infrastruktur. 

Även för undermarksanläggningar ska det som huvudregel finnas två av varandra oberoende 

utrymningsvägar. I detta fall kommer en del av personalen behöva utrymma då funktionen 

komprimeras ner. Personalen måste redan innan ett brandlarm veta om de ska utrymma till 

det fria eller inrymma till funktionsskyddsrummet. GRAMKO (2016) har anvisningar på hur 

den interna alarmeringen ska gå till för att snabbt underrätta berörd personal. I dessa 

anläggningar kan lokaliseringen vara mycket känslig och det är möjligt att räddningstjänsten 

inte har information om anläggningen i förväg. Det krävs då rutiner för hur räddnings-

tjänsten alarmeras och får information. Arbetsmiljöverket ställer krav på att anläggningens 

krisplan ska innehålla lämpligt system för alarmering av personal och det är viktigt att 

rutiner övas. Att stänga in folk i en anläggning som det i drift av funktionsskyddsrummet 

kommer göras behövs arbetsmiljön säkras. Det är en etisk fråga då det kan diskuteras om det 

är rätt att stänga in människor i en så pass utsatt miljö för att tjäna samhället. Målet med 

funktionsskyddsrummet är att det inte ska finnas någon risk att personer skadas eller 

omkommer men då undermarksanläggningar och brandscenariot är så komplext innebär det 
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risker. Var går gränsen för vad samhället kan sätta för krav på enskilda individer för att 

gynna den stora massan. Här kan också diskuteras om funktionsskyddsrummet är det 

säkraste alternativet då utrymningsvägar till det fria kan vara fyllda med brandgaser. Det är 

viktigt att utrymningen likt inrymningen till funktionsskyddsrummet kan ske på ett 

betryggande sätt. Här sätts stora krav på att de förebyggande åtgärderna som antingen 

släcker branden eller får den att inertera innan spridning av brand och brandgaser blir för 

stor. Skulle branden inte släckas krävs förebyggande åtgärder som kan begränsa branden- 

och brandgasernas spridning. Arbetsmiljöverket har som ändamål att få arbetsplatser att 

förebygga ohälsa och olycksfall för att alla ska ha en god arbetsmiljö. I detta arbete måste 

riskanalyser med brandrisker göras där olika troliga och otroliga fall bör analyseras. Vidare 

är givetvis omfattningen av detta arbete en kostnadsfråga. Här kommer frågan om det kan 

sättas ett pris på en människas liv i förhållande till kostnaden för en icke fungerande 

samhällsviktig ledningsfunktion. Vid höjd beredskap framgår det att kommuner och 

landsting får vidta andra åtgärder som krävs för att upprätthålla totalförsvaret och fullfölja 

sina skyldigheter (SFS 1992:1403). Om införande av ett funktionsskyddsrum inkluderas i 

detta skulle det kunna innebära en större robusthet då ledningsfunktionen säkerställs till 

större grad.  

11.3 Konstruktion 

Som tidigare diskuterats är det svårt att förutse det verkliga brandförloppet på grund av att 

det beror på så många faktorer och brist på kunskap. Hur brandförloppet ser ut påverkar 

givetvis temperaturen i väggen och är en avgörande faktor för om konstruktionen klarar 

förhållandena eller inte. En stor risk vid höjd temperatur i betongkonstruktionen är att 

betongen kan spjälka vilket gör att väggen längre in kan få direkt kontakt med branden. Detta 

kan göra att temperaturkurvan i väggen höjs. Brandspjälkning går inte att modellera eller 

räkna på. I forskningsförsök på sprutbetong har PP-fibrer visat sig minska risken för 

spjälkning (Bergqvist et al., 2016) vilket kan vara en linje som betongforskningen kan 

fortsätta på. I och med denna osäkerhet kan givetvis resultatet anses vara osäkert. Vid ett 

verkligt fall måste även belastning från ovanliggande konstruktion beräknas. I det verkliga 

fallet kan det även finnas en konstruktion nedanför vilket medför risker att den 

konstruktionen inte håller. Så långt det går ska ett funktionsskyddsrum placeras på 

bottenplan och dimensioneras för ras av ovanstående konstruktion. Skulle risk för ras av 

ovanstående konstruktion finnas bör det göras en riskanalys på om 10 dagar räcker för 

räddningspersonal att ta sig till funktionsskyddsrummet. De 10 dagar som detta 

examensarbete räknar med kan behöva regleras beroende på förutsättningarna och möjliga 

scenarion tillsammans med kostnadsnyttan i ett verkligt fall. Skyddet måste vara tillräckligt 

starkt och robust för att säkerställa människors liv och ledningsfunktionen men den måste 

också balanseras med en effektivitet som håller nere kostnaden. Vid projektering av ett 

funktionsskyddsrum är det viktigt att tänka på hållbarheten och välja material som är 

miljövänliga så långt det går. Vidare är upprätthållande av funktion mycket viktigt. Skulle 

syftet vara att människoliven upprätthållas bör planen vara att förflytta människorna för att 

de inte ska utsättas för några risker men i detta arbete behandlas funktionssäkerheten för ett 

mer robust samhälle.    
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11.4 Teknisk försörjning 

Den tekniska utrustningen är olika på olika ledningsplatser och för ett mer korrekt resultat 

bör just den teknik som sätts in i rummet beräknas både för energiförbrukning och 

värmeavgivning. Det har under arbetets gång varit svårt att få svar kring vilken teknik som 

används i ledningscentraler på grund av sekretess och det kan även tänkas vara olika från fall 

till fall. Detta gör att resultatet inte kan appliceras på ett riktigt fall men dess idéer kan 

användas vid dimensionering. 

Att kunna säkerställa säker elförsörjning är en viktig del i anläggningens robusthet enligt 

Fridolf et al. (2015). För en högre robusthet i anläggningen är det viktigt att brandtekniskt 

avskilja ordinarie kablar och kablar till reservkraft för att minska risken för att allt slås ut 

samtidigt. Då en del av personalen även ska hinna ta sig ut, är denna del viktig för att till 

exempel belysning ska fungera under utrymningen. Den tekniska försörjningen upprätthålls 

genom batterier i ett första skede för att under en längre tidsperiod upprätthållas av 

diselkraftverk. De viktiga komponenterna i den tekniska försörjningen för funktionsskydds-

rummet är koldioxidskrubben, syretillförseln, luftkonditioneringen, datorer med skärmar 

och andra datatillbehör samt kommunikationsutrustningen. Lufttillförseln är en av de 

viktigaste parametrarna för att personerna ska kunna överleva instängda i undermarks-

anläggningen. Utan personal kommer inte funktionen kunna upprätthållas. För att 

funktionen ska kunna upprätthållas är det kommunikation- och områdesövervaknings-

utrusningen som är den viktigaste verktygen. Många aktörer har ledningsplatser men ensam 

kan ingen ledningsplats hålla igång samhället. Det är viktigt att de olika ledingsplasterna kan 

kommunicera. Det krävs samordnade övningar och resurser för att Sverige ska klara av 

extraordinära händelser eller krig. Därför är kommunikationen mellan olika aktörer extremt 

viktigt och att RSA granskas där man vet vad som ska göras om en ledningscentral slås ut. 

Beroende på verksamhet kan FTN eller Rakel användas som kommunikationsnät. Det finns 

risker med att kommunikationsnäten slås ut både vid brand men även vid fientliga attacker. 

Dess antennbärare, vanligen i form av torn eller master, är lätta att lokalisera och eliminera. 

Enligt FMV (2003) består transmissionsnätet för FTN av ett landsomfattande stomnät 

uppbyggt med en huvudsaklig maskformig struktur. Den maskformiga strukturen innebär att 

en abonnent kan nå andra abonnenter via flera alternativa vägar vilket ger nätet högre 

framkomlighet i händelse av skador. Detta ger en robusthet i nätet vilket ger större chans att 

kommunikationen kan upprätthållas.  

Att använda diselgeneratorer som reservkraft bidrar till en del risker och en RSA bör därför 

utföras. I risk- och sårbarhetsanalysen bör även miljörisker hanteras och vid projektering av 

anläggningen bör detta beaktas tidigt i processen enligt MSB (2015b). I risk- och 

sårbarhetsanalysen bör följande huvudgrupper analyseras:  

•  Risk för läckage av drivmedel, oljor och kylmedium (oftast glykolblandning)  

•  buller 

•  avgaser 

•  brandsäkerhet och 
•  stöld av diesel och aggregat. 
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I händelse av brand kan diesel utgöra en risk och det är därför viktig att branden inte 

kommer i kontakt. Därför är detta rum en del av funktionsskyddsutrymmet men 

brandtekniskt avskilt från såväl ledningscentralen som från övriga anläggningen. Ett problem 

med denna typ av reservkraft är även att det bildas avgaser som måste ventileras ut. 

Lösningen som detta examensarbete har kommit fram till bidrar till andra risker såsom 

risken för lokalisering men också vad som händer om man från ovan mark sätter för 

utloppet. Det kan finnas anledning till att även i detta fall ha en reservplan för detta för att 

öka robustheten. I framtiden kan forskningen kring batterier vara lösningen på detta 

problem men idag är det inte en möjlighet. Ny teknik innebär dock också risker enligt 

Hansen (2010). Ovisshet kring ny teknik är alltid en faktor som måste beaktas vid införande 

av tekniken. I detta fall kan tekniken innebära en brandfara på grund av ovissheten, då dessa 

tekniker inte testats i form av brandbelastning och beteende vid brand. Detta bör givetvis 

också utvecklas innan tekniken används i liknande rum. Annan teknik som borde utvecklas 

för säkrare undermarksanläggningar är olika släckmedel som skulle kunna säkerställa 

funktionen i större delar och med färre risker.  

11.5 Personell försörjning 

Lika viktigt som det är med säker luft i funktionsskyddsrummet för människors överlevnad 

är mat och vatten. I denna punkt är det viktigt att personalen vet hur mycket mat och vatten 

de ska äta varje dag för att det inte ska ta slut. Här sätts än en gång vikt vid att scenariot har 

inövats och information hos personalen finns. Annan personell försörjning som behövs för 

att personerna ska kunna upprätthålla funktionen är hygienartiklar. Att ha i beaktande är 

även att personalen kommer vistas där i 10 dygn och inte bara under dagtid. Detta ställer 

krav på att personalen även kan göra andra saker än att arbeta. På grund av detta har det 

ställts krav på att böcker ska finnas men även en kortlek så personalen kan spela tillsammans 

och ha ett socialt liv. Det behöver även finnas möjlighet att gå på toaletten och sova. Dessa 

saker höjer arbetsmiljön och det sociala livet som även är viktig trots att det bara är 10 dagar. 

Under de förhållande som råder kan 10 dagar antagligen kännas som en väldig lång tid. Då 

kommunikationen är säkrad bör även personalen ha tillgång till att prata med familj och nära 

vänner. Det är av stor vikt att funktionsskyddsrummet byggs så att personalen känner sig 

säkra för att de ska kunna upprätthålla funktionen. Funktionsskyddsrummet skulle i ett 

fortsatt arbete kunna jämföras med arbetsmiljön och den komplexitet som finns i att 

människor blir instängda i ubåtar. Försvarsmakten har även marin verksamhet och skulle 

kunna använda de delar som är tillämpbara även i sina undermarksanläggningar.  
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12 SLUTSATSER 

Detta examensarbete går i linje med att skapa säkra och skyddade ledningsplatser som 

regeringen har tagit beslut om att bevakningsansvariga myndigheter samt prioriterade 

landsting och kommuner har till år 2019 på sig att planera för (Regeringskansliet, 2017). 

Beslutet innefattar även att aktörerna ska kunna krigsplacera sin personal vilket kan leda till 

ett större behov av ledningscentraler under mark. 

Den forskning som finns inom området brand i undermarksanläggningar har kartlagts i 

arbetet. Utifrån denna grund bearbetades informationen för att optimera ett 

funktionsskyddsrum för ledning- och räddningscentraler under mark utifrån deras 

förutsättningar. I resultatet har ett sådant rum byggts upp för att klara ett långvarigt 

brandförlopp och upprätthålla funktionen genom dimensionerad teknisk och personell 

försörjning i 10 dagar. Detta gjordes genom stöd från forskning, intervjuer och beräkningar.  

Slutsatser som dras för detta examensarbete är följande: 

• Konstruktionen håller för brand genom en väggtjocklek på 400 millimeter. På icke 

brandutsatt sida av väggen sker ingen temperaturökning vid beräkning av en 

standardbrand pågående i 12 timmar. 

• Den tekniska försörjningens energibehov har beräknats till 2800 kWh och försörjs av 

diselverk. 

• Kylbehovet har räknats ut för att klara av att kyla den värme som den tekniska 

utrustningen avger samt den värme personerna i rummet avger. Detta har beräknats 

till 2030 kWh. 

• Energiförbrukningen för den tekniska försörjningen och kylaggregaten försörjs via 

dieselaggregat med en dieselmängd på 47 300 liter diesel. 

• Den personella försörjningen ska förvaras i ett specifikt förråd som behöver vara 

minst 10 kubikmeter. Personella försörjningen som behövs är följande: 

o Mat 

o Vatten 

o Sängar 

o Torrklosett 

o Avföringskärl 30 liter  

o Kortlek 

o Böcker 

o Skräppåsar 

o Ficklampor 

o Kläder 

o Första hjälpen 

o Hygienartiklar 

o Ficklampor 

• Som slutsats dras att alla ledningscentraler har sina egna förutsättningar och 

komplexitet vilket gör att varje enskilt fall måste beräknas för sig.  
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13 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Som förslag till fortsatt arbete skulle en djupare kartläggning på hur ledningscentralerna ser 

ut och skiljer sig göras. Här hade det kunnat gå djupare in på vad det krävs för teknisk 

försörjning. Ett verkligt fall hade kunnat dimensioneras. Hur den tekniska försörjningen 

fastställs hade i detta arbete också kunnat analyseras mer grundligt. I framtiden kan batterier 

tänka sig vara den bästa lösningen för reservkraft. 

Nerkylningen av rummet är vidare en del som hade kunnat dimensioneras i större 

uträckning. Hur mycket en anläggning kyls ner av omgivande berg och hur det skulle påverka 

funktionsskyddsrummet skulle vara en intressant utredning. 

Forskning kring ventilation i undermarksanläggningar hade behövt utvecklas. I arbetet med 

modeller som kan simulera ventilationen i undermarksanläggningar är det viktigt att få fram 

nya HRR-kurvor. Enligt Hansen (2011) och GRAMKO (2016) är det viktigt att ta fram bättre 

överensstämmande HRR-kurvor för att kunna få en bättre förståelse för brand- och 

brandgasspridning.  

Möjligheten för sprinkler i undermarksanläggningar är ett område som borde undersökas i 

framtiden. Om branden skulle kunna släckas innan farliga brandgaser hinner spridas eller 

risken för brandspridning sker kanske hela funktionen kan säkras och den behöver inte 

komprimeras till ett funktionsskyddsrum.   

Vidare borde betongelement testas för långvariga bränder med lägre effekt och temperatur 

än en standarsbrand. Här borde även risken för spjälkning undersökas och dess påverkan på 

betongelementet. Möjligheten för PP-fibrer i betongkonstruktionen borde testas.  
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR FORTIFIKATIONSVERKET 

Intervjun är helt frivillig. Du har möjlighet att välja ifall du vill vara anonym eller inte. Det 

material vi samlar in från intervjun kommer att offentliggöras i examensarbetet och därmed 

så syftar intervjun enbart till att samla in information som kan generaliseras. Våra frågor 

syftar till att ge stöd till resonemang i arbetet, söka ny kunskap och tillhandahålla era 

önskade förutsättningar till studiens resultat. Vi kommer att sammanställa dina svar och 

skicka dem till dig så att du får godkänna informationen innan den publiceras och rätta till 

eventuella missförstånd. På fredag kommer vi att ha med oss möjligheter till att spela in 

intervjun i syfte att minimera missförstånd och liknande, om detta godkänns av er. 

Allmänna frågor: 

1) Vilken är din roll hos Fortifikationsverket? 

2) Hur skulle du definiera begreppet fortifikatoriskt skydd? 

3) Vilka krav ställer ni på att era konsulter beaktar social hållbarhet? 

4) Vilka krav ställer ni på att era konsulter beaktar ekologisk och miljömässig hållbarhet? 

Ämnesfördjupande frågor: 

1) Vilka utmaningar ser du kring det behandlade ämnet? 

2) Finns det idag någon motsvarighet? 

3) Vilka förutsättningar ser du att rummet behöver uppfylla? 

4) Har du något förslag på hur detta utrymme kan benämnas? 

5) Har ni krav på att följa några specifika regelverk när ni utformar ledningscentraler under 

mark? 

6) Hur arbetar ni med upprätthållande av brandskyddet i era undermarksanläggningar? 

7) Hur prioriteras brandskyddet vid uppförande av era ledningscentraler? 

Avslutning: 

1) Vad anser du är viktigt att undersöka närmre inom området? 

2) Tycker du att det finns något inom området som jag har missat? 

3) Är du intresserad av att få tillgång till den färdiga studien och i så fall, på vilket sätt? 
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Bilaga 2: INTERVJUFRÅGOR PETER ARNEVALL 

Intervju SSBF Peter Arnevall 2017-05-03 

1. Är räddningscentraler (RC) placerade under mark? 

2. Är RC normalt placerade centralt i staden? 

3. Används era RC både under normala förhållande och vid höjd beredskap? 

o Är personalstyrkan den samma vid båda fallen? 

4. Vilka andra aktörer samverkar ni främst med? 

5. Har ni andra aktörer som sitter i era RC? (så som myndigheter, försvaret eller 

kommun, länsstyrelse och landsting) 

6. Hur ser era anläggningar generellt ut? Här menar jag har ni ett rum som 

räddningscentral eller är det mer som en byggnad med kontor och andra utrymmen? 

o Skyddar ni då själva ledningscentralen extra mot resten av anläggningen? 

7. Hur skyddad är er yttervägg mot brand? 

o Jag läste i Räddningsverket (2004, s. 19) att ”Omslutande konstruktion skall 

förhindra att brand utanför omöjliggör vistelse i centralen” Är detta något ni 

dimensionerar efter? 

o Genomföringar? 

8. Har ni några krav på obrännbart material? 

9. Fortsätter er verksamhet om brand sker utanför? 

10. Skyddar ni mot elektromagnetisk puls genom plåtinklädnad? 

11. Har ni reservkraft i era anläggningar? 

o Batterier 

o Dieselkraftverk 

12. Har ni teknisk utrustning för att RC ska kunna upprätthålla sin funktion trots att 

något händer utanför? 
o Har ni övertryck i era anläggningar som för skyddsrum? 
o Har ni kylanordningar i era RC? 

o Har ni avfuktningsanordningar i era RC? 

o Har ni koldioxidskrubber med syretillförsel? 
13. Hur ser den tekniska utrustningen generellt ut i era RC? 

o Kommunikationsutrustning 

▪ Rakel eller Försvarets telenät 

o Datorer 

o Skärmar 

o Har ni servrar i RC? 

14. Har ni skyddsrum i anslutning till RC? 

15. Har ni brandövningar med personalen? 

16. Vad ser du är den största utmaningen med att bibehålla funktion med brand utanför 

RC? 
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BILAGA 3: RITNING FUNKTIONSSKYDDSRUM – TYPFALL 1 
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BILAGA 4: RITNING FUNKTIONSSKYDDSRUM – TYPFALL 2 
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BILAGA 5: BERÄKNINGAR KONSTRUKTION 

För att säkerställa resultatet har nödvändiga beräkningar gjorts med hjälp av Microsoft Excel 

2016. Vid beräkning används riktlinjen att vid över 400 grader förlorar väggen mer än 20 

procent av sin bärförmåga. Betongtjocklek väljs efter att ingen temperaturökning ska ske in 

till icke brandutsatt sida. Beräkningar gjordes för att säkerställa ytterkonstruktionens 

bärighet. Yttemperaturen på funktionsskyddsrummets insida beräknas för att säkerställa att 

ingen temperaturökning sker på icke brandsida. Då betongen är av normal kvalité och 

densitet samt temperaturen går enligt ISO 834 har Wickström (1986) kommit fram till 

följande samband genom numeriska beräkningar: 

𝑇𝑓 = 345 ∗ 𝐿𝑂𝐺(480 ∗ 𝑡 + 1)     Ekvation 1 

ɲ𝑠 = 1 − 0,062 ∗ 𝑡−0,88       Ekvation 2 

ɲ𝑥 = [0,16 ∗ 𝐿𝑁 (
𝑡

𝑥2) − 0,70]      Ekvation 3 

𝑇𝑥 = ɲ𝑠 ∗ ɲ𝑥 ∗ 𝑇𝑓       Ekvation 4 

Tiden (𝑡) skrivs in i timmar.  

𝑇𝑥 är temperaturen i väggen x meter in i väggen.  

ɲ𝑠  är förhållandet mellan yttemperaturens ökning och standardbrandens temperatur. 

ɲ𝑥 är förhållandet mellan temperaturen i en inre punkt x och ytans temperatur. 

Ekvation 1 är temperaturkurvan för ISO 834.  
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Tabell 1. Vid beräkning genom Microsoft Excel ges följande svar efter 12 timmar med x meter in i 

väggen. Röda nummer indikerar på att väggen förlorar mer än 20 procent av sin bärförmåga.  

𝒕 𝒙 𝑻𝒇 ɲ𝒔 ɲ𝒙 𝑻𝒙 

Timmar Meter Grader 
  

Grader 

12 0,02 1297,372 0,993 0,949 1223,192 

12 0,04 1297,372 0,993 0,728 937,429 

12 0,06 1297,372 0,993 0,598 770,268 

12 0,08 1297,372 0,993 0,506 651,666 

12 0,1 1297,372 0,993 0,434 559,671 

12 0,12 1297,372 0,993 0,376 484,505 

12 0,14 1297,372 0,993 0,327 420,954 

12 0,16 1297,372 0,993 0,284 365,903 

12 0,18 1297,372 0,993 0,246 317,345 

12 0,2 1297,372 0,993 0,213 273,908 

12 0,22 1297,372 0,993 0,182 234,614 

12 0,24 1297,372 0,993 0,154 198,742 

12 0,26 1297,372 0,993 0,129 165,743 

12 0,28 1297,372 0,993 0,105 135,191 

12 0,3 1297,372 0,993 0,083 106,747 

12 0,32 1297,372 0,993 0,062 80,140 

12 0,34 1297,372 0,993 0,043 55,146 

12 0,36 1297,372 0,993 0,025 31,582 

12 0,38 1297,372 0,993 0,007 9,291 

12 0,4 1297,372 0,993 [-0,009] 0 
 



97 

 

Figur 1. Temperaturen in i väggkonstruktionen vid brand enligt ISO 834 efter 12 timmar. Röda 

linjen indikerar var i väggen mer än 20 procent av bärförmågan går förlorad på grund av höga 

temperaturer. De första 140 millimetern förlorar då mer än 20 procent. Vid 400 millimeter är 

väggen inte påverkad av värmeökningen från branden. 

 

REFERENSER 

Wickström, U. (1986). A very simple method for estimating temperature in fire exposed 

concrete structures. (SP-RAPP 1986:46). Nedladdad 2017-05-23, från 

http://publikationer.extweb.sp.se/ViewDocument.aspx?RapportId=5996 

-200,000

0,000

200,000

400,000

600,000

800,000

1000,000

1200,000

1400,000

0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4

G
ra

d
er

 ö
ve

r 
n

o
rm

al
te

m
p

er
at

u
r

Meter in i väggen

http://publikationer.extweb.sp.se/ViewDocument.aspx?RapportId=5996


2 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


