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Inledning 
Nödlägesövningen som genomfördes i 
Hallandsåstunneln under byggnation fredagen den 7e 
november 2008 ingick som en del av Skanska-Vinci 
och Banverkets planerade säkerhets- och 
arbetsmiljöarbete. Inom ramen för det 
Räddningsverksfinansierade forskningsprojektet 
Olyckshantering under byggnation av tunnlar medverkade 
forskare, doktorander och personer ur projektets 
referensgrupp som observatörer vid försöken. De 
delmoment som studerades särskilt var utrymningen 
från tunnelborrningsmaskinen (TBM) genom Lunds 
tekniska högskola och räddningstjänstens insats och 
samverkan med övriga aktörer genom Mälardalens 
högskola. I denna rapport behandlas utrymningen 
endast översiktligt, då detta presenteras i en separat 
rapport från Lunds tekniska högskola. 
Räddningsinsats och räddningsledning analyseras 
djupare i en separat rapport. 
 
 

Projekt Hallandsås 
Projekt Hallandsås har i många år varit en del i den 
vision som Banverket har haft om ett långsiktigt 
hållbart samhälle. Tunneln är en del i utbyggnaden av 
Västkustbanan och tillåter, när den färdigställts, 
kapaciteten att öka på sträckan från 4 till 24 tåg per 
timme. [1] 
 
I hela världen ökar hela tiden transportbehovet och 
tunnlar är ett effektivt sätt att förkorta 
transportavstånd och undvika för stora höjdskillnader. 
I fallet Hallandsås byggs 20 plankorsningar bort längs 
den aktuella sträckan, vilket i sig utgör en 
säkerhetsvinst och hastigheten på sträckan kan öka. 
Järnvägen över Hallandsås byggdes 1885 och den 
branta och krokiga banan gör att tåg idag varken kan 
lastas till sin fulla kapacitet eller gå med full hastighet. 
[1] 
 
Under perioden 1975-1991 föddes tankarna om en 
Scandinavian Link och den första tunnelutredningen 
genomförs. Banverket bildas och 1991 kommer 
riksdagsbeslutet om tunneln genom Hallandsås. 
Under perioden 1992 till 1995 inleds tunnelbygget 
och entreprenören Kraftbyggarna tvingas sedan att 
dra sig ur projektet efter att TBM:en Hallborr kört fast 
och försöken att bygga vidare genom sprängning och 
cement misslyckats. Under 1996 och 1997 övertar 
Skanska arbetet. Problem uppstår med läckande 

Introduction 
The emergency exercise that was performed in the 
Hallandsås tunnel during construction, Friday the 7th 
of November 2008, was a part of Skanska-Vinci’s and 
the Swedish Rail Administration’s regular safety and 
work environment plan. Within an on-going research 
project dealing with fire safety during construction of 
tunnels, financed by the Swedish Rescue Services 
Agency, researchers, PhD-students and persons from 
the project reference group were observers during the 
emergency exercise. The parts of the exercise that were 
particularly studied were the evacuation from the 
tunnel boring machine (TBM) by Lund University and 
the  rescue operation and the collaboration with other 
involved organizations by Mälardalen University. The 
events and conclusions from the evacuation part is 
only an outline, as the full report is presented 
separately. The rescue operation and the rescue 
command and control is deeper analyzed in a separate 
report. 
 

The Hallandsås Project 
The Hallandsås project has in many years been a part 
of the Swedish Rail Administration’s vision of a long-
term sustainable society. The tunnel is a part of the 
extension of the Västkustbanan and allows, when it is 
completed, the capacity to increase from 4 to 24 trains 
per hour. [1] 
 
Around the world the need of transportation is 
increasing. Tunnels are an efficient way to shorten 
distances and avoid large differences in altitude. In 
Hallandsås 20 level crossings is exchanged by the 
tunnel, which represent a safety advantage, and the 
speed on the distance can increase. The railway over 
Hallandsås was built in 1885 and the steep and 
winding track restrains the trains from travelling with 
either full capacity or speed. [1] 
 
 
During the period 1975-1991 the thought of a 
Scandinavian Link was born and the first tunnel 
investigation is performed. The Swedish Rail 
Administration is established and 1991 the decision 
about the Hallandsås tunnel is taken by the Swedish 
Government. During the period 1992 to 1995 the 
construction of the tunnel is started, but the contractor 
Kraftbyggarna is forced to leave the project after the 
TBM Hallborr gets caught in the tunnel. The attempts 
to proceed the project with conventional methods 



 

 

vatten och orsakar vattenbrist i vattentäkter på åsen. 
Tätningsförsöken med Rhoca Gil orsakar 
kemikaliutsläpp i den känsliga miljön på åsen och 
tunnelbygget stoppas. Under hela perioden 1998 till 
2003 granskas och utreds tunnelbygget och insatser 
görs för att åtgärda och ersätta de skador 
tätningsmaterialet åsamkat. Ett omfattande program 
för kontroll och säkerhet byggs upp och efter nytt 
bygglov startar är den nya entreprenören Skanska-
Vinci redo att på nytt starta upp projekt Hallandsås. 
En ny specialtillverkad TBM, Åsa, tillverkas i 
Tyskland och 2004-2005 kan projektet påbörjas på 
nytt. År 2015 beräknas det första tåget att gå genom 
tunneln. [1] 
 
Tunneln genom Hallandsås kommer att bli 8,6 
kilometer lång. Tunneln kommer att bestå av två 
parallella tunnelrör med tvärsektioner mellan 
tunnelrören, avsedda för exempelvis utrymning. Vid 
övningens genomförande hade drygt hälften av det 
ena tunnelröret borrats och vid halvårsskiftet 2008 
passerades också mellanpåslaget, vilket naturligtvis 
underlättar en eventuell utrymnings- och 
insatssituation då det på den längsta delsträckan nu 
finns två alternativa riktningar att använda. [1, 2] Vid 
övningstillfället hade mellanpåslaget passerats med ca 
500 meter.  
 
Den totala längden på TBM:en, inklusive servicedel, 
är 250 meter och den väger ca 3200 ton. Borrhuvudet 
längst fram är 12 meter långt och har en diameter på 
10,6 meter. I takt med att berget borras ur kläs 
tunnelns väggar med vattentäta betongsegment – en 
lining. Det nedmalda bergsmaterialet transporteras ut 
och betongsegmenten transporteras in, med hjälp av 
dieseldrivna arbetståg från den södra mynningen vid 
Förslöv. [1, 2] 
 

Brand i tunnel 
Bränder i tunnlar kan lätt utvecklas till komplexa 
situationer, med svåra utrymnings- och 
insatsförhållanden. Räddningstjänsten kan ibland 
behöva förflytta sig i en helt eller delvis rökfylld 
tunnel. Räddningstjänstens aktionssträcka och 
insatsmöjligheter under sådana förhållanden 
begränsas till, i bästa fall, ca 150-200 meter. [3] 
 
Räddningsinsatser i tunnelmiljö är svåra att överblicka 
och många gånger är kommunikationsmöjligheterna 
och begränsade, då räddningstjänstens egen 
radioutrustning normalt inte fungerar under jord. 

fails. During 1996 and 1997 Skanska take over the 
project, but problems arise with leaking water and 
causes shortage in the sources of water supply on the 
ridge. The sealing attempts with Rhoca Gil cause a 
chemical discharge in the sensitive environment on the 
ridge and the tunnel construction is stopped. During 
the whole period 1998 to 2003 the project is examined 
and investigated and efforts are made to take care of 
the damages. A comprehensive program for control 
and safety is developed and after a new building permit 
Skanska-Vinci is ready to re-start the project. A new 
TBM, Åsa, is specially manufactured in Germany and 
2004-2005 the project is re-started. The first train is 
estimated to 2015. [1] 
  
The tunnel through Hallandsås will be 8,6 kilometres 
long. The tunnel will consist of two parallel tubes with 
cross-sections, intended for example for evacuation. 
At the time of the exercise quite half of one of the 
tubes had been bored. At the turn of the half-year 
2008 the mid-adit had been passed, which of course 
ease the situation during evacuation and rescue 
operation in event of a fire, as the longest part of the 
tube now have two alternative directions to use. [1, 2] At 
the time of the exercise the mid-adit had been passed 
with approximately 500 metres. 
 
 
The total length of the TBM, including service area, is 
250 metres and it weighs approximately 3200 tonnes. 
The boring head at the front is 12 metres and has a 
diameter of 10,6 metres. Concurrently with the boring 
of the rock, the tunnel walls are covered with water 
proof concrete segments – a lining. The crushed rock 
is transported out, and the linings are transported in, 
with diesel driven working trains by the south entrance 
at Förslöv. [1, 2] 
 

Fires in tunnels 
Fires in tunnels can easily become complex situations, 
with difficult conditions regarding evacuation and 
rescue operations. The rescue services can sometimes 
have to move in a partly or fully smoke filled tunnel. 
The operating range of the rescue services during such 
conditions is limited to, under best premises, 
approximately 150-200 metres. [3] 
 
Rescue operations in a tunnel environment are difficult 
to survey and many times the possibilities for 
communication are limited, as the rescue services own 
radio equipment normally not is working under- 



 

 

Räddningstjänstens inriktning vid bränder i tunnlar 
kan delas in i två huvudstrategier; en passiv och en 
aktiv. Vid en passiv strategisk inriktning bekämpas 
inte branden, medan vid en aktiv strategisk inriktning 
går ut på att bekämpa branden och på så sätt rädda 
människor och/eller egendom. Räddningsinsatsen kan 
sedan delas in i fem taktiska angreppssätt använda 
enskilt eller i kombination med varandra, beroende på 
val av strategisk inriktning. De fem taktiska 
angreppssätten kan kort sammanfattas; 
- att bekämpa branden inifrån tunneln och på så sätt 
rädda personer utsatta för fara eller egendom. 
- att assistera personer inne i tunneln och sätta dem i 
säkerhet. 
- att kontrollera brandgaserna för att på så sätt skapa 
en bättre miljö för de utrymmande, eller för att 
underlätta räddningsinsatsen. 
- att bekämpa branden från en säker plats för att 
begränsa konsekvenserna från branden. 
- att assistera personer, som själva utrymt utan hjälp 
från räddningstjänsten, utanför tunneln. [3] 
 
 
Att leda stora räddningsinsatser, med en 
svåröverblickbar miljö och många samverkanspartners 
kräver att räddningsledaren har en förmåga att fatta 
beslut på ett ibland ofullständigt underlag. 
Informationshanteringen kan lätt bli komplex och 
bristen på information göra att beslut fattas på en inte 
därför avsedd ledningsnivå. Med många 
organisationer och ledningsnivåer att samverka med 
kommer beslutsfattandet inom de olika 
organisationerna och på de olika beslutsnivåerna inte 
alltid att kunna sammanlänkas på en rak tidsaxel 
eftersom parallella beslut, som påverkar varandra 
inbördes, har fattats utifrån olika tidsramar. Då ett 
beslut fattats kan det vara fattat på underlag som, på 
grund av ett parallellt beslut inom en annan 
organisation, redan blivit inaktuellt. Därför är det av 
största vikt att de olika samverkande organisationerna, 
i möjligaste mån, har en samstämmig uppfattning om 
händelseutvecklingen och det aktuella läget. [4,5] 
 
Relativt mycket forskning har bedrivits inom olika 
delområden gällande färdiga tunnlar. [exempelvis 6,7] Dock 
har nästan ingen forskning bedrivits om förhållandena 
för brandförlopp, ventilation, utrymning och 
räddningsinsats i tunnlar under byggnation. Under 
byggnationstiden saknas ofta de system för säkerhet 
som finns projekterade för den färdigställda tunneln.  
 

ground. The aim of the rescue operation can be 
divided into two main strategies; one defensive and 
one offensive. A defensive strategy is not to fight the 
fire, while an offensive strategy is to fight the fire in 
order to save persons or property. There are five 
different tactical approaches, single used or in 
combinations, to handle the fire situation in tunnels. 
These different tactical approaches can be combined 
in different ways depending on the choice of strategy.  
The five tactical approaches can be summarized; 
-to fight the fire from the inside of the tunnel, with the 
purpose to put out the fire and by this save the people 
in danger.  
-to assist or rescue the people in danger from the 
inside the tunnel and take them to a safe environment.  
-to control the airflow in the tunnel in order to take 
the smoke away from the people in danger or to 
support the fire fighting operation.  
-to fight the fire from a safe position to reduce the 
consequences of the fire.  
-to treat and take care of the people that without 
assistance rescued themselves to a safe environment 
 
To command large rescue operations, with a difficult 
situation to survey and many partners to collaborate 
with, demand that the incident commander has an 
ability to come to a decision, sometimes, based on an 
un-complete foundation. The handling of information 
can easily become complex and the lack of 
information do that decisions are made at the wrong 
management level. With many organizations and levels 
for collaboration, decision-making within the different 
organizations and levels, can be difficult to link to a 
straight time axis as parallel decisions that interact, has 
been based on different time frames. When a decision 
is made, it can be based on a foundation that, due to a 
parallel decision within another organization, already is 
out of date. It is therefore of great importance that the 
different organizations, as far it is possible, have a 
concordant opinion of the course of events and the 
present position. [4,5] 
 
 
A good deal of research has been performed, regarding 
different fields of fire safety, for already existing 
tunnels. [for example 6,7] For tunnels under construction 
almost no research has been performed regarding fire 
development, ventilation, evacuation or rescue 
operations. During the construction phase, the safety 
installations that are planned for the ready tunnel, 
often is not yet in operation. 



 

 

Innan genomslaget, då tunneln har två 
utrymningsriktningar, är också vägen för utrymning ur 
tunneln ofta mycket långa och möjligheterna till att 
aktivt bekämpa branden kan vara begränsade. 
Brandbelastningen och därmed det troliga 
brandförloppet är också väsentligen skilt från de 
förutsättningar som sedan råder i den färdiga tunneln. 
En litteraturstudie och en inventering av 
bergarbetsfordon har dock utförts inom ramen för 
det parallella projektet Koncept för skydd mot brand och 
brandgasspridning i gruvor. [8]  
 
Personskyddet för arbete under mark finns dock 
reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrift om bergarbete. 
[9] I föreskriften finns reglerat om både tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att förhindra personskada 
till följd av exempelvis brand. 
 
 
 

Förutsättningar och syfte för 
nödlägesövning 
Nödlägesövningen 081107 genomfördes som en 
oannonserad övning och endast ett fåtal personer 
inom de berörda organisationerna hade vetskap om 
när övningen skulle genomföras, det aktuella scenariot 
eller omfattningen av övningen. Övningen ingick som 
en planerad del i Skanska-Vincis arbetsmiljöplan och 
var tänkt att ge räddningstjänsten tillfälle att samöva 
men samverkansorganisationerna såsom Banverket, 
Skanska-Vinci och ambulanssjukvården. [10]   
 
 
Syftet med övningen var att upptäcka de eventuella 
tekniska eller organisatoriska brister som fanns i 
tunneln och inom eller mellan de olika 
organisationerna.  Observatörer fanns på plats i 
tunneln på TBM:en, vid skadeplatsen, vid 
arbetstunnelns anslutning mot tunnelröret, på 
ledningsplatsen ovan jord och inom nödlägesgruppen. 
Lunds tekniska högskola hade egna observatörer på 
TBM:en för att övervaka utrymningsfasen, 
Mälardalens högskola hade observatörer vid skade- 
och ledningsplats, medan övriga observatörer 
utgjordes av personal från Banverket och Skanska-
Vinci. [10]   
 
De delmoment som observerades djupare var 
larmkedja, räddningstjänstens insats och 
ledningsfunktion, samverkan inom och mellan 
organisationer, evakuering från TBM:en till 

Before the break-through, when the tunnel has two 
directions for evacuation, the distance for evacuation 
can be very long and the possibilities for the rescue 
services to reach the fire limited. The fire load, and the 
probable fire development, is also essentially 
distinguished from the conditions in the ready tunnel. 
A literature survey and an inventory of tunnel and 
mining vehicles have though been performed within 
the parallel project Concept for Fire and Smoke Spread 
Prevention in Mines. [8] 
 
 
The protection of personnel working under ground is 
regulated in the provision and general 
recommendations issued by the Swedish National 
Board of Occupational Safety and Health. [9] In the 
provision both technical and organizational measures 
to prevent for example injuries caused by fire, are 
described.  
 

Conditions and objectives for 
emergency exercise 
The emergency exercise the 7th of November 2008 was 
performed as an unannounced exercise and only a 
limited number of persons had knowledge of when the 
exercise was to be performed, the specific case or the 
full extent of the drill. The exercise was a planned part 
of Skanska-Vinci’s work environment plan and aimed 
to give the rescue services an opportunity to practice 
together with the co-operation organizations like the 
Swedish Rail Administration, Skanska-Vinci and the 
paramedics. [10]   
 
The objective of the exercise was to detect any 
technical or organizational shortages in the tunnel, 
within or between the different organizations. 
Observers were located in the tunnel at the TBM and 
at the scene of the accident, at the tunnel entrance at 
mid-adit, at the passage between the working tunnel 
and the main tunnel, at the on scene command centre 
and in the emergency group. Lund university had own 
observers at the TBM to supervise the evacuation 
phase, Mälardalen university had at the scene of the 
accident and at the on scene command centre, while 
the rest of the observers consisted of personnel from 
the Swedish Rail Administration and Skanska-Vinci. [10]   
 
The parts that were studied deeper were the alarm 
chain, the rescue operation, the collaboration between 
different organizations, evacuation from the TBM to 
the rescue chambers, smoke distribution and fire 



 

 

räddningskamrarna, brandgasspridning och 
brandtekniska installationer. Utrymningen berörs 
endast översiktligt i denna rapport då denna 
behandlas utförligare i redovisningen från Lunds 
tekniska högskola. [11]   
 
Det övade scenariot var en kollision med arbetståg 
med efterföljande brand och strömbortfall. 
Kollisionen inträffade strax söder om mellanpåslaget 
(mid-adit). [10]   
 

Instruktioner vid nödläge 
För projekt Hallandsås söder har Skanska-Vinci en 
skriftlig handlingsplan för nödläge [12] samt en 
nödlägespärm [13] innehållande bland annat 
förteckningar över personal och funktioner, 
räddningsmateriel, planer för handhavande av 
tekniska installationer och checklistor och 
organisatoriska åtgärder såsom information, 
samverkan och krishantering. Checklistor för brand i 
tunnel (röd del) innehållande allmänna åtgärder skall 
vara känd av alla personer som arbetar i tunneln 
medan arbetsledande personal skall ha kännedom om 
de checklistor som berör personspecifika och 
övergripande åtgärder (gul och grön del). 
 
En nyckelperson vid akuta händelser är Yard 
Foreman (YF). YF är den person som har det bästa 
informationsläget på TBM:en och är väl förtrogen 
med TBM:ens uppbyggnad, aktuell personalstatus på 
TBM:en och tunnelns beskaffenhet. YF:s arbete och 
befogenheter regleras i en skriftlig arbetsbeskrivning 
[14], där YF ytterst har rätt att avbryta arbete som kan 
skada arbetarnas hälsa, äventyra säkerheten och/eller 
miljön samt inte uppfyller de ställda kvalitetskraven. 
 

Händelseförlopp 
Nedan beskrivs händelseförloppet under övningen. 
Beskrivningen bygger på händelse- och 
observatörsloggar, ljud- och bildupptagningar under 
övningen samt intervjuer med vissa nyckelpersoner. 
[15-31] Under varje delmoment redovisas händelserna i 
tidsordning, utan att närmare analyseras. Upptäckta 
brister och förlag till förbättringar diskuteras istället 
sammanhållet under en separat punkt i rapporten. 
 
 

Larmkedja 
11:52 slår lokföraren larm till YF via 
kommunikationsradion att det inträffat en allvarlig 
tågkollision och att en brand har utbrutit i loket i 

technical installations. The events and conclusions 
from the evacuation part is only an outline in this 
report, as the full report is presented separately by 
Lund University. [11]   
 
 
The exercise scenario was a collision with a work train 
with a following fire and power supply failure. The 
collision was located close south of mid-adit. [10]   
 
 

Instructions in case of emergency  
For the Hallandsås project Skanska-Vinci has a written 
emergency response plan [12]  as well as a emergency 
response file [13] containing for example registers of 
personnel and functions, emergency and rescue 
materiel,  plans for management of technical 
installations and check-lists and organizational 
measures as information, collaboration and crisis 
management. The check-lists for fire in tunnel (red 
part) containing general measures should be known by 
all personnel working in the tunnel, while personnel in 
management position should have knowledge about 
the check-lists regarding function specific and overall 
measures (yellow and green parts). 
 
One of the key functions is the Yard Foreman (YF). 
YF is the person with the best information position on 
the TBM and is familiar with the construction of the 
TBM, present status of TBM personnel and the 
condition of the tunnel. YF’s work and authority is 
regulated in a written job description [14], where the YF 
ultimately has the right to stop work that can risk the 
workers’ health, risk the safety and/or the 
environment or does not fulfill the quality demands. 
 

Course of events 
The course of events during the exercise is described 
below. The description is based on event- and 
observation logs, sound- and film recordings during 
the exercise and interviews with some of the key staff. 
15-31] Under every part the course of events is 
accounted for, without further analyzes. Detected 
shortcomings and suggestions of improvements is 
instead discussed united in a separate part of the 
report. 
 
Alarm chain 
At 11:52 am the engine driver alarms the YF via the 
communication radio that a serious train collision has 
occurred and that a fire has started in the engine in the 



 

 

huvudtunneln. [20] Besked ges också att en polsk 
medarbetare är skadad. YF kontaktar vakten och ber 
dem att larma räddningstjänsten. [27] Securitasvakten är 
vid larmtillfället av en händelse vid mellanpåslagets 
mynning och försöker att kontakta SOS Alarm via sin 
mobiltelefon. Detta lyckas inte först, utan larmet 
fördröjs ca två minuter utan att han får kontakt med 
SOS Alarm. För att inte fördröja larmet ytterligare 
överräcker Rolf Andreasson, ur övningsledningen, sin 
mobiltelefon till Securitasvakten som på så sätt larmar 
SOS. Vid samtalet med SOS vidareförmedlas den 
förvanskade informationen att det är en brand på 
TBM:en samt att en person är skadad och en person 
saknas. [24] Trots att personer med flera olika 
modersmål är inblandade i larmkedjan förflyter dock 
samtalen utan större problem och all kommunikation 
på engelska är begriplig även för utomstående 
lyssnare. Dock förs en del kommunikation på 
svenska. 
 
SOS Alarm larmar deltidsstyrkorna i Båstad (331) och 
Förslöv (351) samt FIP (första insatsperson), från 
respektive ställe (338 samt 358) och insatsledare från 
Laholm. FIP 358 åker på denna övning tillsammans 
med 351, då bilen är på reparation. På väg i bilen mot 
Hallandsås ber insatsledaren från Laholm att fiktivt 
larma en styrka från räddningstjänsten i Laholm till 
ordinarie tunnelmynning, samt vakthavande 
brandingenjör. Insatsledaren ber också SOS att skarpt 
meddela insatsledare från Halmstad att täcka upp för 
Laholm i och med övningen. [22] Ambulans larmas till 
platsen via SOS Alarm. Då sjukvårdsteamet varit på 
plats under dagen för en planerad utbildning är dessa 
på plats vid mellanpåslaget redan innan larmet. 
Sjukvårdsledaren avvaktar dock till efter 
räddningstjänstens ankomst innan de fiktivt anländer 
till platsen. 
 
Både YF och TBM Piloten efterlyser checklistor i 
händelse av ett nödläge, främst gällande de tekniska 
åtgärder som kan behöva vidtas. Piloten kände inte till 
att det fanns en nödlägesberedskapsplan i Shift Leader 
Office. [17]   
 
Utrymning 
I samband med insatsövningen den 7 november 2008 
genomfördes också en utrymningsövning i själva 
tunnelborrmaskinen. Eftersom TBM:en var flera 
hundra meter från insatsövningen kunde ingen 
observera att övningen inletts och larmet om brand 
kommer därför via telefon till piloten. När piloten får 

main tunnel. [20] Information is also given that a Polish 
worker is injured. The YF contacts the guard and ask 
them to alarm the rescue services. [27] The Securitas 
guard is at the time of the alarm, by chance, at the 
tunnel entrance at mid-adit and tries to contact SOS 
Alarm by his cell phone. This is at first not successful, 
so the alarm is delayed by approximately two minutes 
without any contact with SOS Alarm. To avoid further 
delay, Deputy Fire Chief Rolf Andreasson from the 
exercise management, hand over his own cell phone to 
the guard, who then can alarm SOS. At the dialogue 
with SOS the misleading information about fire on the 
TBM, one person injured and one person missing is 
passed on. [24]  In spite of the fact that persons with 
different native languages is involved in the alarm 
chain, the conversations run smoothly and all 
communication in English is understandable for an 
outside listener. Some conversation is though held in 
Swedish. 
 
SOS alarms the part-time rescue forces in Båstad (331) 
and in Förslöv (351), the FIP (“First Operation 
Person”), from the two locations (338 and 358) as well 
as an officer from Laholm. FIP 358 is at this exercise 
going with 351, as the car in on service. In the car, on 
the way from Laholm to Hallandsås, the officer asks 
SOS to fictitiously alarm a force from Laholm to the 
main tunnel entrance and fire engineer of the guard. 
The officer also asks SOS to live inform an officer 
from Halmstad to cover for himself during the 
exercise. [22] Ambulances are sent to the location by 
SOS Alarm.  As the paramedics have been at the site 
during the day, for a planned education, they are at the 
mid-adit already before the alarm. The Paramedic 
Command Officer though await the arrival of the 
rescue services before the fictitiously arrive at the 
location. 
 
Both the YF and the TBM pilot make inquiries for 
check-lists in case of an emergency, foremost 
regarding the required technical measures. It is not 
known to the pilot that there is an emergency response 
plan in the Shift Leader Office. [17]   
 
Evacuation 
In connection to the emergency exercise the 7th of 
November 2008 an evacuation exercise at the TBM 
was performed. As the TBM was a couple of hundred 
meters away from the scene of the fire, no one could 
observe that the exercise had started, and the alarm 
therefore reaches the pilot by phone. When the pilot 



 

 

besked om att brand utbrutit i tunneln aktiverar han 
TBM:ens utrymningslarm klockan 11:55.[11]   
 
 
Vid larmtillfället finns cirka 23 personer utöver 
piloten. På platsen finns dessutom ett antal 
observatörer vilka är utplacerade på strategiska 
positioner bl a inne hos piloten och vid 
räddningskamrarna i bakre delen av TBM:en. Det 
exakta antalet personer (observatörerna oräknade) är 
inte känt men 23 av de anställda personerna är de som 
senare samlas i räddningskamrarna. Det är troligt att 
det inte finns fler personer i maskinen än dem som 
sedan utrymt till någon av räddningskamrarna. Piloten 
blir av säkerhetsskäl kvar på sin arbetsplats på order 
av en av observatörerna. Han ska annars också lämna 
sin plats och sätta sig i säkerhet i en av 
räddningskamrarna.[11]    
 
Utrymningsövningen dokumenterades med i förväg 
monterade videokameror och med hjälp av enkäter till 
dem som samlades i räddningskamrarna. Identiska 
enkäter på svenska, engelska och franska användes.  
 
 
Kortfattad sammanfattning av viktiga tidsangivelser: 
(minuter:sekunder) 
0:10 Personal vid borriggen och uppehållsutrymme 
lämnar arbetsplatsen. En person går mot borriggen. 
Det är oklart varför detta sker. 
1:00 De första personerna anländer till mobila 
räddningskammaren och förbereder den för att ta sig 
ut ur tunneln. De gör något framför och i främre 
delen av räddningskammaren. 
1:15 Första person kommer in i den mobila 
räddningskammaren. 
3:00 Alla 23 personer har anlänt till 
räddningskamrarna.[11]   
  
Av dem som utrymmer går de flesta ner till 
tunnelborrmaskinens nedre delar och går längs rälsen 
mot räddningskamrarna. Personerna väljer troligen 
den vägen eftersom det är enklare att förflytta sig på 
den nivån jämfört med smalare gångar högre upp i 
maskinen.[11]  
  
När de kommer fram till de två räddningskamrarna 
förbereds den mobila för att kunna köra ut ur 
tunneln. De lägger också om växeln för att kunna 
köra ut på spåret. Kraftmatningen behålls inkopplad 
under hela förloppet. Totalt gick nitton personer in i 

gets informed that a fire had broken out in the tunnel 
he activates the evacuation alarm on the TBM at 11:55 
am.[11]   
  
At the time for the alarm approximately 23 persons, 
besides the Pilot, are located at the TBM. At the TBM 
there also are a number of observers located at 
strategic places, like at the Pilot and at the rescue 
chambers at the rear of the TBM. The exact number 
of personnel (observers un-counted) is not known, but 
it is 23 personnel that later assembles in the rescue 
chambers. It is likely that no more personnel are at the 
TBM than the ones evacuating to the rescue chambers. 
The Pilot is remaining at the TBM for safety reasons, 
on request of one of the observers. He should 
otherwise also put himself into safety and evacuate to 
the rescue chambers.[11]    
 
 
The evacuation exercise was documented by, in 
advance placed, video cameras and questionnaires for 
the personnel gathered in the rescue chambers. 
Identical Swedish, English and French questionnaires 
were used.  
 
Brief summary of important moments: 
(minutes:seconds) 
0:10 Personnel at the boring head and domicile 
facilities leave their location. One person move 
towards the boring head. It is un-clear why. 
1:00 The first persons arrive at the mobile rescue 
chamber and prepare to leave the tunnel. They 
perform something in from of and in the front part of 
the rescue chamber. 
1:15 The first person enters the mobile rescue 
chamber. 
3:00 All 23 persons have arrived to the rescue 
chambers.[11]   
 
Most of the evacuees descend to the lower parts of the 
TBM and walk along the tracks to the rescue 
chambers. The plausible reason for this is that it is 
easier to walk and move at that level compared to 
narrower paths higher in the TBM.[11]  
 
 
When they arrive at the two rescue chambers the 
mobile chamber is prepared to leave the tunnel. The 
also reverse the switches to be able to drive the rescue 
chamber onto the track. The power supply is kept 
connected during the whole course of events. Totally 



 

 

den mobila räddningskammaren och fyra personer 
satte sig i den fasta kammaren. Efter någon minut 
kom en av observatörerna in i den mobila kammaren 
och satt där tills övningen avslutades. Ingen av 
personerna verkade ha några besvär av att sitta i 
räddningskammaren. Övningen avslutades i 
tunnelborrmaskinen ca 35 minuter efter larmet 
startat.[11]   
 
Från enkätsammanställningen kan en del slutsatser 
dras om hur personerna uppfattar säkerhetsrutiner 
och sin egen kunskap kring brand och utrymning. 
Totalt erhölls tio svenska enkäter, sju engelska och tre 
franska.[11]    
 
I princip alla noterade att de skulle utrymma via 
informationen från brandlarmet. Alla angav att det 
hördes ganska tydligt eller mycket tydligt. När larmet 
startade angav ca 80 % att de direkt började gå mot 
räddningskammaren. Några inledde med att tala med 
en kollega för att få bekräftelse på vad de skulle göra. 
En person uppger att han kontrollerar att andra går 
mot räddningskammaren. En person anger också att 
han först talar med Shift Leader. Alla anger att de 
uppfattar larmsignalen som något som har med 
utrymning, brand eller fara att göra. En majoritet 
anger att de tycker att det är viktigt med 
utrymningsövningar och att de inte tar värdefull tid 
från annat. Personalen uppgav också i enkäterna att 
de tar brandsäkerheten på allvar.[11]   
  
 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att 
utrymningen skedde mycket snabbt utan onödig 
fördröjning och att förhållandena under utrymningen 
var goda, dvs. inget hinder orsakades av branden.[11]    
 
Räddningsledning 
Vid mellanpåslaget anländer de båda styrkorna från 
Båstad och Förslöv vid exakt samma tidpunkt, vilket 
initialt skapar en viss förvirring med två 
räddningsledare. Efter att de tillsammans lokaliserat 
containern med räddningsmateriel bestäms att 338 
stannar vid tunnelmynningen och 358 följer med 
styrkorna ner till uppställningsplatsen vid genomslaget 
mot huvudtunneln. [21, 24]  
 
Insatsledaren från Laholm begär förstärkning med 
rökskydd på väg i bilen till mellanpåslaget och håller 
sig under hela resan uppdaterad genom kontakt med 

nineteen persons entered the mobile chamber and four 
entered the stationary chamber. After a few minutes 
one of the observers entered the mobile chamber and 
stayed until the exercise was over. No one of the 
evacuees seemed to have any trouble with remaining in 
the rescue chamber. The exercise in the TBM was 
terminated approximately 35 minutes after the alarm 
had been activated.[11]   
 
From the questionnaires some conclusions can be 
drawn about how the personnel apprehend safety 
routines and their own knowledge about fire safety 
and evacuation. In total ten Swedish, seven English 
and three French questionnaires were received.[11]    
 
In principle everybody noted that they should 
evacuate, based on the information from the fire 
alarm. Everybody stated that they heard the alarm 
quite clearly or very clearly. 80 % of the personnel 
stated that the directly when they heard the alarm 
started to move towards the rescue chambers. Some 
persons started with talking to a colleague to get 
confirmation of what to do. One person stated that he 
first checked that the others moved to the rescue 
chambers and one person first talked to the Shift 
Leader. All state that they apprehend the alarm signal 
as something that has to do with evacuation, fire and 
danger. A majority of the personnel sais that they think 
it is important with evacuation exercises and that it is 
not taking valuable time away from other tasks. They 
also state in the questionnaires that they take the fire 
safety seriously.[11]   
 
To sum up, the fact that the evacuation was performed 
quickly and without unnecessary delays, can be stated. 
The condition during the evacuation was favourable, 
i.e. no obstacles were caused by the fire. 
 
Command and control 
At mid-adit the two forces from Båstad and Förslöv 
arrive exactly at the same time, which initially causes 
some confusion with two officers in command. After 
together having located the container with the rescue 
equipment it is decided that 338 stay at the tunnel 
entrance at mid-adit as incident commander and that 
358 follow the forces down to the passage to the main 
tunnel. [21, 24]  
 
The officer from Laholm asks for reinforcement of 
breathing apparatuses as he travels by car towards the 
mid-adit. He keeps himself updated during the whole 



 

 

SOS och räddningsledaren på plats, 338. Han ber 
också 338 att knyta till sig en arbetsledare från 
projektet, vilket 338 då redan har gjort. 
 
 
När insatsledaren anländer från Laholm orienterar 
han sig först på platsen och övertar sedan funktionen 
som räddningsledare från 338. [21, 24]   
 

Räddningsinsats och tekniska 

installationer 
Securitasvakten stannar vid mellanpåslaget efter larm 
för att kunna släppa in räddningstjänsten när de 
anländer. [29] Styrkorna åker, efter att ha försett sig med 
objektets egen radioutrustning, ner i tunneln. Vid 
uppställningsplatsen går en första rekognosering 
relativt obehindrat. För säkerställande av 
vattenförsörjningen inne i huvudtunneln måste dock 
styrkorna dra slang från bilarna, eftersom de 
brandposter som finns med jämna mellanrum inne i 
huvudtunneln inte finns lokaliserade till brandslussens 
närhet. Närmaste brandvattenuttag finns ca 150-200 
meter bort från slussen. Då tomrör för brandvatten 
saknas genom brandslussen mot huvudtunneln 
tvingas styrkorna till slangdragning genom båda 
brandslussens dörrar, vilket innebär att 
uppställningsplatsen snart rökfylls. [21, 25]   
 
Väl inne i tunneln gör bristen på belysning det svårt 
för räddningstjänsten att röra sig i den okända miljön. 
Den nödbelysning som finns utplacerad på jämna 
avstånd i tunneln räcker inte för att kunna vägleda 
räddningstjänsten och trots IR kamera missas initialt 
de skadade i tågets personvagn. [20, 21, 25] Relativt mycket 
ansträngning ägnas åt att försöka återuppliva den 
döde lokföraren innan vidare sökning påbörjas. 
Brandsläckningen klaras utan större ansträngning, 
men sikten gör räddningsinsatsen ändock 
svårhanterlig. 
 
 
Trappan mot brandslussen upplevs som brant främst 
av sjukvårdarna, men också av brandmännen. [20, 21, 25, 
30] Då fläktarna har stängts av blir miljön vid 
uppställningsplatsen snabbt besvärlig för personal 
utan andningsskydd. Sjukvårdspersonal åker ner till 
uppställningsplatsen 12.30, men tvingas att evakuera 
12.54 pga den dåliga miljön. Beslut att slå på 
ventilationen ges 12:38 och det tar ca 10 minuter 
innan ventilationen ger effekt på sikt och miljö i 
tunneln. [20, 21, 25]   

journey through contact with SOS Alarm and the 
incident commander, 338. He also asks 338 to 
establish contact with a foreman from the project, 
which 338 at the time of request already had done. 
 
When the officer from Laholm arrives he informs 
himself on the location and thereafter overtakes the 
function as incident commander from 338. 
 
Rescue operation and technical 

installations 
The Securitas guard stays at mid-adit to be able to let 
the rescue services in through the fence when they 
arrive. [29] The forces drive down at mid-adit, when they 
have provided themselves with the project’s radio 
communication devices.  At the passage a first 
recognition is performed without any obstructions.  
To ensure the water supply the forces though have to 
place hoses from the fire trucks, through the passage 
and to the main tunnel, as the fire hydrants inside the 
tunnels are located 150-200 meters away from the 
passage. As dry pipes not are installed in the passage 
the rescue services are forced to pull the hoses through 
both passage doors, which relatively quickly fill the 
space where the fire trucks and ambulances are parked. 
[21, 25]   
 
 
Inside the tunnel the lack of efficient emergency 
lightning make it difficult for the rescue services to 
move in the un-known environment. The emergency 
lightning that is placed at regular intervals inside the 
tunnel is not enough to guide the rescue services and 
in spite of the use of IR camera the injured victims in 
the passenger compartment is not initially found. [20, 21, 
25] Relatively much effort is put into trying to bring the 
dead engine driver back to life before further search is 
begun. The fire is extinguished without much effort, 
but the poor visibility still makes the rescue operation 
difficult to manage. 
 
The stairs to the passage is experienced as steep, 
especially of the paramedics, but also of the fire 
fighters. [20, 21, 25, 30] As the ventilation is turned off the 
environment at the mid-adit side of the passage 
quickly gets troublesome for personnel without 
breathing apparatus. The paramedics drive down to 
the passage at 12.30 pm, but is forced to evacuate 
12.54 pm due to poor environment conditions. The 
decision to use the ventilation is taken 12:38 pm but it 
takes approx 10 minutes before it gives effect. [20, 21, 25]     



 

 

Nödlägesgruppen 
Samtliga personer i nödlägesgruppen har tillgång till 
en nödlägespärm, där respektive arbetsuppgifter 
beskrivs. Extra exemplar av nödlägespärmarna finns 
också i nödlägesrummet. [13] Gruppen samlades snabbt 
efter larmet och framstår som samövade i alla 
observatörsrapporter. [15, 16, 18-20] Instruktionerna och 
checklistorna i nödlägespärmen följdes i stort och 
nödlägesgruppen verkar vara väl förtrogen med 
uppgifterna. Loggboken är lätt att följa och 
kommunikationen inom gruppen har i stort fungerat. 
 
 
 
Mycket tid lades på att utreda huruvida personer var 
kvar inne i tunneln. Personer fanns inregistrerade 
sedan flera dygn och kontaktuppgifter till personer 
visade sig vara felaktiga, när en kontakt med dem 
försökte etableras. Eftersom registreringen av 
personer i tunneln sker automatiskt vid den ordinarie 
södra tunnelmynningen och manuellt vid 
mellantunnelpåslaget kan personer med id-tag passera 
in vid den södra mynningen för att senare passera ut 
vid mellanpåslaget utan att avregistreras. Dock 
utgjorde en del av differensen av observatörer och 
övningsledning, vilket bör noteras till nästa 
övningstillfälle. 
 
Viss felaktig information når nödlägesgruppen och 
bristen på information upplevs tidvis som 
påfrestande. En relativt lång diskussion uppstod om 
hur anhöriga skulle kontaktas. Inga klara rutiner för 
hur kontakter med eventuella utländska medborgare 
eller personer ej bosatta i närområdet fanns. [16]   
 
 
Kommunikation och samverkan 
Redan innan övningen berättar både Piloten och Shift 
Leader att radion inte fungerar inne på TBM:en, 
sedan en längre tid tillbaka. Yarden har också bytt till 
Centrex, vilket upplevs som ett problem av TBM 
personalen, då YF inte kan kontaktas om det är 
upptaget på linjen. [17]    
 
Vid hämtningen av projektets 
radiokommunikationsutrustning från containern för 
räddningsmateriel, vid mellanpåslaget, upptäcktes att 
en av radioapparaterna inte fungerade. [21, 24, 25]   
 
 
 

Emergency group 
All persons in the emergency group have access to an 
emergency response file, where all tasks are described. 
Extra copies of the emergency response file are also 
located in the emergency response room. [13] The 
emergency group was collected quickly after the alarm 
and appears well practiced, according to all 
observation notes. [15, 16, 18-20]  The instructions and the 
check-lists were followed by the large and the 
emergency group seems to be familiarized with the 
tasks. The internal observation log is easy to follow 
and the communication within the group has generally 
speaking worked well. 
 
A lot of time was spent to investigate if there were 
persons still left in the tunnel. Personnel were 
registered since several days and contact information 
showed out of date, when a contact was tried to be 
established. As the registration of people is performed 
automatically at the normal south entrance and 
manually at mid-adit is it possible for people with id-
tags to get registered at the south entrance 
automatically and later leave at mid-adit without 
getting deregistered. Some of the difference was 
though exercise management and observers, which 
should be taken into consideration for future exercises. 
 
 
Some misleading information reached the emergency 
group and the lack of information was sometimes 
trying. A relatively long discussion was held about how 
relatives should be contacted. There were no clear 
routines for how contact with foreign citizens or for 
people not living in the immediate surroundings, 
should be taken. [16]   
 
Communication and co-operation 
Already before the exercise both the Pilot and the 
Shift Leader tell that the radio is not working inside 
the TBM, since some time. The Yard has also changed 
to Centrex, which is apprehended as a problem, as the 
YF not can be contacted if the line is engaged. [17]    
 
 
At the collecting of the project’s radio communication 
devices from the container at mid-adit it was 
discovered that one of the devices was out of order. [21, 
24, 25]   
 
 
 



 

 

Under kommunikationen internt inom 
räddningstjänsten har en viss begreppsförvirring 
uppstått. Ur ett juridiskt perspektiv finns endast en 
funktion fastställd, vilken är räddningsledaren. Uttryck 
för arbetsbefattningar som exempel insatsledare 
används ibland tillsammans med 
funktionsbenämningar som FIP, skadeplatschef och 
sektorchef.  
 
 
Nere vid uppställningsplatsen mot huvudtunneln är 
miljön bullrig och kommunikation mellan olika 
ledningsnivåer inom räddningstjänsten, samt ut mot 
övriga samverkanspartners försvåras.  
 

Synpunkter och förslag till åtgärder 
Nedan ges en sammanställning av de observationer 
som gjordes i samband med övningen, och i 
förekommande fall förslag på lösningar. 
Uppräknandet av brister och förslag har inte 
rangordnats efter vikt, utan följer rapportens tidigare 
struktur; 
 
Larmning 
1. Larmkedjan är för lång och varje enskild person 
som upptäcker en brand bör kunna larma SOS Alarm 
utan fördröjning. Lydelsen av larmet förvrängdes på 
vägen från att ha varit ”brand i tåg i tunneln” till att 
bli ”brand i TBM:en”. 
 
Utrymning  
2. Rutiner för att ta på flyktmask vid utrymning bör 
diskuteras och utvärderas. [11, 17]    
3. Kommunikation bör kunna ske mellan 
räddningskamrarna. [11] 
4. Mer information om händelseförloppet bör ges till 
dem som utrymt och sitter i räddningskamrarna. [11] 
 
Räddningstjänst 
5. Räddningstjänsten hade ej kod till grinden vid 
infarten till mellanpåslaget. 
6. Vakt vid grinden behövs vid ett skarpt läge. [16]   
7. Tiden för räddningstjänsten att avancera från 
mellanpåslagets tunnelmynning till brandplatsen 
upplevdes som lång av vissa. Det är dock tveksamt 
om den, med beaktande av arbetsmiljölagstiftningen, 
kan kortas. 
8. Viss begreppsförvirring fanns gällande befattningar 
och funktioner inom räddningstjänstens organisation. 
Flera uttryck kan användas för samma person, vilket 
skapar en osäkerhet i kommunikationen mot andra 

During the internal communication within the rescue 
services a certain amount of confusion about the 
conception of functions has been noted. From a 
juridical perspective only the function as incident 
commander is regulated. Expressions for job 
descriptions, like Fire Operations Officer are used 
together with function descriptions like  FIP (“First 
Operation Person”), Incident Site Officer and Sector 
Commander. 
 
At the passage to the main tunnel the environment is 
noisy and communication between different command 
levels within the rescue services, as well as to other 
collaboration partners, is made more difficult. 
 

Remarks and suggested measures 
Below an outline of the observations is presented, and 
where appropriate suggested improving measures, is 
presented. Shortcomings accounted for and suggested 
measures are not placed in order of precedence, but 
follow the earlier structure of the report. 
 
 
Alarm 
1. The alarm chain is too long and all personnel should 
be able to alarm SOS Alarm without delay. The 
meaning of the alarm was misrepresented during the 
way from “fire in train in tunnel” to “fire at TBM”. 
 
 
Evacuation  
2. Routines to use smoke hoods/evacuation masks 
should be discussed and evaluated. [11, 17]    
3. Communication should be possible between the two 
rescue chambers. [11] 
4. More information should be given the evacuees 
sitting in the rescue chambers. [11] 
 
Rescue services 
5. The rescue services did not have the entrance code 
to the gate at mid-adit. 
6. A guard at the gate is needed in a real-life 
accident.[16]  
7. The time for the rescue services to advance from 
the tunnel entrance to the scene of the fire was 
apprehended as long by some persons. It is though 
uncertain if the time can be shortened with respect to 
the Swedish Work Environment Act. 
8. A certain amount of confusion about the 
conception of functions for the rescue services has 
been noted. More than one description is used for the 



 

 

organisationer, men också internt inom den egna 
organisationen. Detta har även observerats vid andra 
övningar och insatser. 
9. Överhopp över ledningsnivåer och beslutsfattande 
på därför inte avsedd ledningsnivå gör att brist på 
aktuell information kan påverka senare beslut inom 
organisationen. Exempelvis på grund av svårigheterna 
med radiokommunikation i kombination med den 
bullriga miljön uppstod ibland ett 
”informationsvakuum” hos vissa ledningsnivåer eller 
hos den operativa styrkan. Vid dessa tillfällen tas 
ibland beslut på lägre nivå utan att kommuniceras 
uppåt och ibland begärs hjälp eller information från 
samverkande organisationer utan att följa den strikt 
hierarkiska struktur, som ledningsorganisationen är. 
Detta innebär att vissa ledningsnivåer hoppas över i 
informationsflödet och att därför senare 
beslutsfattande kan påverkas. Dock påverkar det inte 
alltid resultatet av insatsen i stort, men vid en så 
komplex situation, som en brand i tunnel innebär är 
det viktigt att alla har aktuell information och samsyn 
på det aktuella läget. Denna observation är dock inget 
unikt för just denna övning, utan har noterats vid 
andra liknande övningar och räddningsinsatser. 
 
Tekniska installationer 
10. Ingen satte igång vattengardinerna när dessa 
passerades på väg till räddningskammaren. [17]   
11. Rutiner för avstängning och start av ventilation 
bör ses över. 
12. Trappan vid brandslussen upplevdes som brant.  
13. Nödbelysningen i tunneln fungerade inte 
tillfredsställande. 
14. På grund av slangdragning genom brandslussen 
spreds röken till uppställningsplatsen. Slussen bör 
förses med tomrör och anslutningar på ömse sidor av 
slussen. 
15. Anslutningspunkter för befintligt brandvatten i 
huvudtunneln bör monteras i anslutning till 
brandslussen. 
 
Organisation och nödlägesgrupp 
16. Rutiner för registrering av personal inne i tunneln 
bör ses över. 
17. Kontaktlistor till personal bör uppdateras. 
18. Rutiner för kontaktande av anhöriga vid skada 
eller dödsfall bör ses över, främst med avseende på 
hur utländska medborgares anhöriga kontaktas. 
19. Checklistor för YF och Pilot i händelse av brand 
ses över. [17, 27]   
20 Förteckning över risker som hänvisas till från 

same person, which caused confusion both internally 
and externally to other organisations. This has also 
been observed at other exercises. 
9. “Over-jump” over managerial levels and decision-
making on a not intended level can cause lack of 
information, which can influence later decisions within 
the organization. For example caused the difficulties 
with radio communication in combination with the 
noisy environment, sometimes an “information 
vacuum” at some levels or the rescue force. At those 
occasions sometimes decisions are made at a lower 
level without communication upwards and sometimes 
support or information is requested from collaborative 
organizations without following the strict hierarchic 
structure the rescue management is supposed to be. 
This means that some levels can lack of information 
and therefore later decision-making be affected. This 
does not always affect the rescue operation at large, 
but such a complex situation that a tunnel fire 
represents, it is of great importance that everybody has 
got information that is up to date and a joint picture of 
the current situation. This observation is though not 
unique for this exercise and has been noticed at other 
similar exercises and real life rescue operations. 
 
Technical installations 
10. No one started the water curtains when they where 
passed on the way to the rescue chambers. [17]    
11. Routines for shutting off and starting the 
ventilation should be examined and evaluated. 
12. The stairs at the passage was experienced as steep. 
13. The emergency lightning is insufficient. 
14. Due to that the water hoses had to be placed 
through the passage, the smoke spread to mid-adit. 
The passage should be equipped with dry pipes with 
necessary connections on both sides of the passage. 
15. The fire hose system inside the tunnel should be 
equipped with complementary connection adjacent the 
passage. 
 
 
Organization and emergency group 
16. Routines for registration of persons inside the 
tunnel should be evaluated.  
17. Contact lists for personnel should be up-dated. 
18. Routines for contacting relatives should be 
evaluated, mainly regarding how contact is established 
with non-Swedish citizens. 
19. Check-lists for YF and Pilot should be evaluated. 
[17, 27]   
20. The register over risks that are addressed in the 



 

 

handlingsplanen för nödläge daterad 080828 bör 
uppdateras. Förteckningen är daterad 060926. 
 
Kommunikation 
21. Radiokommunikationen fungerade ej 
tillfredsställande på TBM:en. Enligt senare uppgifter 
lagades dock detta senare under dagen. [26] Dock finns 
flera kanaler att välja bland vilket innebär att TBM 
piloten inte automatiskt har kontakt utanför tunneln. 
22. Yarden har bytt till Centrex, vilket upplevs som ett 
problem av TBM personalen, då YF inte kan 
kontaktas om det är upptaget på linjen. 
23. Om inte ”oranga” knappen på radion används för 
larmning hörs ingen ”larmsignal” i radion. Rutiner för 
larmning bör ses över. 
24. Bristen på mobiltäckning vid mellanpåslaget 
försenade larmningen. 
25. Larmning bör ske enbart på engelska för att alla 
skall kunna förstå vid överhörning. 
26. Radiokommunikationsutrustningsenhet vid 
containern vid mellanpåslaget fungerade inte. 
 
 

Samverkan 
27. Periodvis brist på information till sjukvårdsledare 
och nödlägesgrupp gjorde beslutsfattande svårt och 
skapade osäkerhet. 
28. Samma begrepp inom olika organisationer kan 
betyda olika saker. Under övningen användes som 
exempel begreppet ”livräddning” vid 
räddningsinsatsen inne i huvudtunneln. Med detta 
begrepp menas inom brandförsvaret att en aktivitet, 
ofta rökdykning, som genomförs i syfte att rädda 
människoliv. Under övningen uppfattade sjukvården 
istället detta som aktiv HLR. [24, 25, 30] Detta kan 
avhjälpas genom information och gemensamma 
övningar. 
29. Vid objekt som Hallandsås, med många 
inblandade aktörer, är det viktigt att alla inblandade i 
möjligaste mån har samma tidsuppfattning och bild av 
händelseförloppet. 
30. Den samverkansperson, som vid övningen 
utgjordes av TBM Engineer, utgjorde en värdefull 
resurs som stöd till räddningsledningen och som länk 
mot nödlägesgruppen. Samverkanspersonen hade ett 
gediget tekniskt och organisatoriskt kunnande om 
projektet och hanterade de uppkomna frågorna väl. 
Räddningstjänsten hade inte innan övningen vetskap 
om tillgången till denna resurs. [21, 24]   

 
 

plan of action for emergencies, dated 080828 should 
be up to date. The register is dated 060926. 
 
Communication 
21. The radio communication on the TBM was not 
working sufficiently. According to later information 
this was mended later the same day. [26] There are 
though more channels to choose among, which means 
that the Pilot not automatically has contact outside the 
tunnel. 
22. The Yard has changed to Centrex, which is 
apprehended troublesome as the YF not can be 
contacted if the line is busy. 
23. If the orange colored button not is used for the 
alarm, no “alarm signal” is heard in the radio system. 
Routines for alarm should be evaluated. 
24. The lack of mobile coverage at mid-adit delayed 
the alarm. 
25. Alarm calls should only be done in English, so 
everybody can understand. 
26. One of the radio communication devices at the 
rescue container was out of order. 
 
Co-operation 
27. Periodical lack of information to the Incident 
Medical Officer and the Emergency group made 
decision-making difficult and created uncertainty.  
28. Same words within different organizations can 
mean different things. During the exercise was for 
example the word “livräddning” (life saving activity) 
used at the rescue operation in the tunnel. With this 
expression the rescue services means an activity, 
usually BA rescue, with the aim to save lives. During 
the exercise the paramedics instead understood this as 
HLR-rescue. [24, 25, 30] This can be made clear by 
information and joint exercises. 
29. At objects as the Hallandsås project, with many 
involved partners, it is important that everybody, as far 
as it is possible, have the same time perception and 
picture of the occurred event. 
30. The co-operation staff, that at the exercise was 
represented by the TBM engineer, represented a 
valuable resource to support the Incident Commander 
and as a link to the Emergency Group. The TBM 
engineer had a profound technical and organizational 
knowledge and handled the raised questions well. The 
rescue services had not before the exercise knowledge 
of this resource. [21, 24]   
 

 
 



 

 

Övningstekniska synpunkter 
I stor fungerade övningen bra och gav många 
värdefulla erfarenheter både till Projekt Hallandsås 
och till forskningsprojektet om bränder under 
byggnation av tunnlar. Dock kan främst två 
erfarenheter lyftas fram och hanteras annorlunda till 
nästkommande tillfälle. Den första är behovet av 
separat registrering av övningsledning och 
observatörer inne i tunneln. Vid nödlägesövningen 
utgjorde en del av den differensen som fanns mellan 
registrerade och verkliga personer i tunneln av 
exempelvis observatörer. Vid manuell registrering bör 
det på tavlan tydliggöras vilka personer som tillhör 
själva övningen och vid automatisk registrering bör 
nödlägesgruppen förses med en lista över 
övningsdeltagare.  
 
Den andra aspekten som bör beaktas vid efterföljande 
övningstillfällen är hur olika organisationers 
verksamheter påverkar varandra rent övningstekniskt. 
Vid detta tillfälle utgjorde räddningstjänsten 
nödvändiga agerande att sjukvårdsteamet istället inte 
kunde genomföra så många av de tänkta momenten, 
då miljön i tunneln inte tillät oskyddad vistelse där. 
Detta kan exempelvis hanteras genom att vissa 
moment särövas. [21, 30]   
 

Slutord 
Många inom de olika organisationerna har varit djupt 
engagerade i att delge sina erfarenheter från övningen. 
Övningen har påvisat vissa tekniska och 
organisatoriska brister som bör åtgärdas. Samtliga 
organisationer har visat en öppen attityd och en vilja 
att lära av det inträffade. En sådan inställning gör att 
säkerhetsnivån kan höjas och hållas på en hög nivå. 
Det är bättre att lära vid en övning än av en skarpt 
inträffad händelse. 

 

Drill-technical aspects 
At large the exercise worked well and gave many 
valuable experiences both to the Hallandsås Project 
and to the research project regarding fire safety during 
construction of tunnels. There are though two specific 
experiences that should be handled differentially to the 
next exercise. The first is to pay attention to the need 
for separate registration of exercise management and 
observers inside the tunnel. At this occasions some of, 
but not all of, the difference between registered 
persons and actual persons in the tunnel was 
represented by staff involved in the exercise. At 
manual registration the exercise staff should be 
registered clearly and separately, and at automatic 
registration the emergency group should be provided 
with a list over exercise participants. 
 
The second issue that should be paid attention to at 
following exercises is how the different organizations 
interact at the exercise. At this occasion necessary 
actions performed by the rescue services made it 
impossible for the paramedics to perform their 
planned tasks, as the environment inside the tunnel did 
not allow unprotected appearance. This can for 
example be dealt with through separate exercises for 
some of the different actions. [21, 30]  
 

Closing words 
Many within the different organizations have been 
deeply involved in sharing their experiences from the 
exercise. The exercise has shown a number of 
technical and organizational shortcomings that have to 
be dealt with. All organizations have shown an open 
attitude and a wish to learn from the occurred events. 
Such points of view create possibilities to increase the 
safety level and maintain it at high standards. It is 
better to learn from exercises than from real accidents. 
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