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Abstract 

The last decades a number of successful research projects have been 
performed in Europe and in the rest of the world regarding fire in 
tunnels. These projects mainly deal with the conditions for newly built 
or already existing tunnels. 

During the construction phase most of the fire technical installations 
designed for the ready tunnel not yet are in operation, the evacuation 
and response routes can be very long and the fire load essentially dif-
ferent from the ready tunnel. This report describes the basic problems 
with rescue operations in tunnels and discusses the possibilities and 
limitations for rescue operations during construction. Examples are 
given for chosen type tunnels and recommendations are given. The 
Swedish national legislation is analyzed and discussed. Finally recom-
mendations for the contingency planning and the interaction between 
the fire and rescue services and the tunnel contractor are made. 
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Introduction 

The project “Tunnelbyggaren” – Accident Management during Con-
struction of Tunnels, has been funded by the Swedish Civil Contin-
gencies Agency (former the Swedish Rescue Services Agency). The pro-
ject was carried out during 2008 to 2010 under management of the 
Swedish Technical Research Institute (SP) in cooperation with Lund 
University (LU) and Mälardalen University (MU). The three organiza-
tions have each been responsible for a main research area; fire devel-
opment (SP), evacuation (LU) and fire and rescue operations (MU). 

Joint tunnel visits have been carried out at the tunnel construction 
sites at the North Link and City Line in Stockholm, the Hallandsås 
tunnel in Båstad and the Terminal Storage for nuclear waste in Onkalo 
in Finland. Exercises and tests have been performed and/or observed 
in the North Link, the Törnskog tunnel, the Stockholm City Line, the 
Hallandsås tunnel and a former working tunnel to the South Link. In 
addition to these occasions tests have been coordinated with the 
“Gruvan” project, funded by the Swedish Knowledge Foundation, in 
Sala Silver Mine and the Falun Mine.[1] 

The tests, surveys, tunnel visits and interviews[2, 3, 4] that have been 
performed that have been performed during the project are the foun-
dation for the calculations, the analysis and the conclusions presented 
later in this report. 
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Background 

The fire and rescue services have limited possibilities to perform fire 
and rescue operations in tunnels due to long response routes, complex 
environments and sometimes lack of information. 

Operations in tunnels are in general a difficult task, where many 
times unknown parameters directly can influence the outcome of the 
fire and rescue operation. In tunnels, during construction, the envi-
ronment can alter day by day, the escape and response routes can be 
very long – sometimes only give possibilities to escape in one direc-
tion. 

Many different organizations and entrepreneurs can be represented 
at the tunnel construction site. The complex situation raises high de-
mands of knowledge and skills on the Incident Commander (IC) and 
sometimes the need of special equipment that can be used as tactical re-
sources in case of a fire is essential for performing any result at all. 

Many successful research projects[1, 5–10] about fire in tunnels have 
been carried out the latest decades, but they have mainly dealt with 
tunnels already in use. The environment in tunnels under construction 
can be essentially different from already finished tunnels and raise ad-
ditional demands on the tunnel proprietor, the tunnel contractor or 
the fire and rescue service. 



The tunnel environment 

12 

The tunnel environment 

The tunnel environment under construction is under constant change, 
which affects both the evacuation situation and the fire and rescue op-
eration. The fire and rescue service’s break points and the possibilities 
to reach the tunnel get affected when entrances to the tunnel or the 
tunnel system change. The establishing of cabins can obstruct the way 
to the tunnel entrance and multi-storey cabins, with portals to allow 
vehicular traffic, can make passing with higher fire and rescue vehicles 
impossible. 

At tunnel sites in urban environment redirection of the surrounding 
traffic can affect the fire and rescue services path to the working site. 
All changes at or close to the tunnel site should therefore be carefully 
communicated with the fire and rescue services. Tunnel construction 
projects in urban environments can create complex access routes for 
the fire and rescue services and updated maps is an absolute condition. 

 
Picture 1: Entrance to A86 in Paris dur-

ing construction 2006. 
Photo: Paris Fire Brigade. 

 
Picture 2: Entrance to the Stock-

holm City Line during 
construction 2010. 
Photo: Mia Kumm. 
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The two main phases 

From an evacuation and fire and rescue operation perspective the tun-
nel under construction can be divided into two main phases; before or 
after break-through. Before the break-through, while evacuation only 
can be made in one direction, the evacuation and response routes often 
are long and the fire and rescue services way in is the same as the way 
out for the smoke and the return air from the ventilation system, the 
possibilities to perform a fire and rescue operation is limited. Apart 
from in the metropolitan areas the lack of resources for BA-operations 
in objects with long response routes can make fire and rescue opera-
tions even after the break-through difficult to perform. The fire and 
rescue operation should therefore be seen as a complement to a self-
evacuation and not as a first-hand choice at the safety planning. 

 
Picture 3: The different phases of a tunnel under construction. 

Drawing: Anna Andersson. 

Risk objects inside the tunnel 

In addition to the constantly changing environment a tunnel under 
construction can contain combustible material, vehicles, unattached 
material and equipment that can make evacuation and fire and rescue 
operations more difficult. Current up-date of this information is a hard 
but important task in the preventive work. The fire load inside the 
tunnel should be kept low and the path for evacuation and fire and 
rescue operations kept free. Support for this can be found both in the 
legislation[11,12] and in the regulation and general advice published by 
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the Swedish Work Environment Authority and the Swedish Civil 
Contingencies Agency (former Swedish Rescue Services Agency).[13, 14] 
The tunnel visits,  the experiences from occurred fires, studies of the 
companies’ incident reports, questionnaire surveys and interviews per-
formed within the project though show that the reality not always fol-
low the regulations even though the intensions many times are good. 

During certain periods, for example during casting of floor struc-
tures, platforms or staircases, form work, reinforcement and yet not 
set concrete will make evacuation and fire and rescue operation diffi-
cult or impossible certain distances. 

 
Picture 4: Stored material and un-

attached gas cylinder. 
Photo: Mia Kumm. 

 
Picture 5: Casting concrete and 

reinforcement. 
Photo: Mia Kumm. 

 
Picture 6: Construction waste. 

Photo: Mia Kumm. 

 
Picture 7: Storage of explosives. 

Photo: Mia Kumm. 

As a tunnel construction site involves equipment that can put the 
emergency services at risk, for example gas cylinders, storage depots in-
side the tunnel or the construction vehicles itself it is very important 
that the contingency plans also include drawings and maps where the 
risks as well as the rescue routes, the evacuation routes and eventual 
rescue chambers are marked. One of the bigger challenges for the main 
contractor is to keep these plans updated. 
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Experiences from tunnel visits and exercises 

In connection with the performed tunnel visits within the project the 
tunnel proprietor, the tunnel contractor and where it was possible, the 
appropriate fire and rescue service were give the opportunity to answer 
questions on beforehand. The questions are shown in appendix 4 to-
gether with a summary of the answers. In some cases the questions 
were answered before the visit and complemented during the visits and 
in some cases the questions were answered by email after the tunnel 
visit had been performed. At all tunnel visits joint notes have been tak-
en.[4] 

Summary of experiences and findings; 

1. The free mobility within the European Union has opened for an in-
ternationalization of tunnel contractors, which raises the demands 
on the main contractor and the tunnel proprietor for co-
ordination.[15]  At all visited sites there were tunnel contractors 
and/or sub-contractors with different nationalities. This meant that 
a common language, usually English, for the alarm-chain and com-
munication with the emergency service centre and the fire and res-
cue services had to be used. At several places not all tunnel workers 
had skills enough in the English language to be able to communi-
cate a fire or accident well enough. If necessary cards in pocket size 
can be developed to remind about the correct phrases and infor-
mation to pass on to the emergency service centre. 

2. A tunnel construction site is the working site for many persons and 
as the construction of the tunnel is a large project, it is not uncom-
mon that it is divided into smaller contracts, with many different 
contractors. In divided or parallel contracts the different sites many 
times have no contact or connections before the break-through of 
the different tunnel sections. After the break-through the different 
contractors can work closely in the tunnel where the conditions of 
neighboring areas influence the possibilities for evacuation and res-
cue for the individual contractors. In general the awareness level on 
risk objects was higher before the break-through as long as only one 
organization was involved. 
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3. In the construction of the North Link in Stockholm Internet based 
rescue charts have been developed.[4, 15] All the contractors have ac-
cess to the website and can make necessary changes within their 
own contract area and study and print the full rescue chart. The 
emergency services likewise have read-only access to the rescue 
charts and can study the plan in advance or via their mobile Inter-
net connection in the fire appliances and in the command unit on 
the way to the site. In case of a fire the responsible contact person at 
the actual construction site print the updated charts and meet up 
with the rescue services. At the time for the two tunnel visits at the 
North Link the full benefit of the system had not yet been obtained 
as both the system and the tunnel contractors ability to continuous-
ly fill in correct information still suffered from some “teething 
problems”. 

Regular exercises are also of great importance. The exercises give the 
tunnel proprietor, the tunnel contractors and the emergency services 
an opportunity to test their routines before an accident has occurred. 
The different organizations, both among the first responders and 
among the contractors, have different qualifications and previous 
knowledge, different routines and many times different vocabular-
ies.[3, 15] In case of a fire all these organizations down to the individual 
person needs to communicate in an efficient way to reach the objective 
of the fire and rescue operation. 

A good example of how the individual persons’ and organization’s 
experiences influence the total safety culture is the Hallandsås project 
and the Skanska-Vinci collaboration. In the evacuation part of the ex-
ercise Lund University found that most of the workers found exercises 
and safety drills as well spent time.[2] Later in the part of the Project ac-
counted for in this report interviews with personnel from Skanska-
Vinci were performed. It was then found out that some of the tunnel 
workers earlier had worked in the A86-tunnel in Paris prior, during 
and after the fire. The importance of fire safety had then been dis-
cussed among the colleagues in Hallandsås and influenced the safety 
awareness not only among the co-workers but the whole organization. 
Due to earlier safety issues in a total different area[3, 4] the safety con-
sciousness at the tunnel proprietor was high and the tolerance level for 
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events that could cause accidents or damage low. Due to the earlier ex-
periences at an earlier working site the proprietor got unexpected good 
help to raise the safety standards. 

The contractor and its responsibility 

As tunnels are under constructions for a long time the fire safety direc-
tions must follow the project as a living document. The establishment 
of local directives and routines and the supervision of its compliance 
should be per-formed with a well-balanced combination between ex-
ternal expertises an in-house knowledge. It is very important that con-
trols and check-ups not only are performed by external resources as 
the knowledge then don’t develop and stay within the organization 
and get implemented and applied in the daily work. 

Due to the complex environment in a tunnel under construction 
work with systematic fire prevention is an important tool to prevent 
fires and to control that the conditions and materiel for evacuation and 
fire extinguishment fulfill the requirement if the fire although occurs. 
National projects underground should, as all other enterprises and 
building projects, follow the regulations regarding adequate fire protec-
tion.[11, 14] The visits that have been performed during the project time 
have shown different systems for control and follow-ups and different 
standards of performance; some more detailed and regular and some 
less frequent with a higher presence of system check-ups than control 
of the actual conditions at the work site. The general advices[14] regard-
ing systematic fire prevention are for natural reasons just general and 
sometimes hard to apply for construction sites under ground. As both 
national and international constructors are represented on the Swedish 
market there is need of definite advices based on the requirements in 
the Swedish legislation. They should be presented in both Swedish and 
English and be detailed enough to secure adequate fire protection 
without being so detailed and complex that the instead not will be 
used. 
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Fires in tunnels under construction from a 
fire and rescue perspective  

Self evacuation and self rescue are always to prefer, but sometimes the 
emergency services possibility to perform a fire and rescue operation 
have a direct influence on the choice of the use or location of, for ex-
ample, rescue chambers. Therefore the tactics, methods and available 
equipment to support a fire and rescue operation are of importance. 

The opportunities for a successful fire and rescue operation can be 
divided into four main parts; 

1. Preparation – adequate contingency planning and relevant exercises 
combined with preparation for adequate situation awareness in case 
if an incident. 

2. Personnel – competence of the emergency services staff and of the 
Incident Commander. 

3. Methods and equipment that are prepared for the situation. 
4. The specific scene of the incident – the location of the fire, the number 

of persons trapped in the tunnel, the fire development and the heat 
release rate, meteorological conditions and the geometries and ap-
pearance of the tunnel. 

According to the Swedish regulation for BA-operations[16] it always 
should precede of a risk judgment based on the conditions at the specif-
ic scene considered to the results that can be achieved with the BA-
operation. A weighty reason to perform a BA-operation is if people are 
trapped inside the tunnel, though a decision not to fight the fire could 
be the chosen strategy if only property is to be saved. 
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The two conditions that have the main influence on the progress of 
the rescue operation are; 

– if the fire occurs before or after the break-through 
– the fire growth and heat release rate. 

These two parameters can sole or in combination decide or change the 
tactical approach of the whole fire and rescue operation. 

Chosen fire scenarios 

For the further work a number of fire scenarios were chosen. The fire 
scenarios are based on the results of the inventory and tunnel visits 
performed within the project. The scenarios are presented below in ta-
ble 1. 
Table 1: Chosen fire scenarios in tunnels under construction. 

The distance to the tunnel face is put to 1700 m. 

Rescue scenario n:o 
(Original 
scenario[4: table 7]) 

Burning 
item 

Position Conditions Remark 

A 
(1, 6) 

Bore rig, 
dumper or 
blasting vehi-
cle. 

Tunnel face.  Before 
break-
through. 

B 
(2–4) 

Bus 
(for visitors). 

In middle of 
tunnel in be-
tween tunnel 
face and en-
trance. 

Visitors in bus or 
visitors in tunnel. 
N:o of visitors: 50. 

Fire development: 
UF, F or M. 

Before 
break-
through. 

C 
(5) 

HGV/trailer or 
dumper. 

In middle of 
tunnel in be-
tween tunnel 
face and en-
trance. 

Only traction vehi-
cle is combustible. 

Before 
break-
through. 

D 
(9) 

Bus 
(for visitors.) 

In middle of 
tunnel. 

Visitors in bus or 
visitors in tunnel. 
N:o of visitors: 50. 
Fire development: 
UF, F or M. 

After 
break-
through. 

E 
(10, 12) 

Cable fire or 
fire in pick-up 
truck. 

In middle of 
tunnel. 

 After 
break-
through. 

F 
(11) 

Large quanti-
ty of combus-
tible tunnel 
isolation. 

¼ from one tun-
nel entrance. 

Openly exposed. After 
break-
through. 
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These scenarios have later been used in the analysis of suitable choice 
of rescue tactic. The scenario that raise the highest standards on both 
the evacuation[2] and the fire and rescue operation have been further 
studied to determine if the fire and rescue services, under given condi-
tions, can reach the people in need of assistance. 
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The fire and rescue services 

Fire and rescue operations in tunnels in general raise demands of high 
standard of knowledge and education on the IC. The IC often needs to 
take decisions on incomplete basic data and information. The condi-
tions at the scene of the fire can change quickly due to reasons out of 
reach of the rescue services. The IC needs to be able to, based on in-
formation from the contractors, the Sector Commanders and the Inci-
dent Site Officer, read the fire and the possible risks to choose a direc-
tion and strategy that do not put the first responders at risk, but still 
make a rescue operation possible.[17–19] 

Severe tunnel fires are statistically infrequent, but can have serious 
consequences. Not all tunnels are built in areas where the IC, due to 
different reasons, has enough emergency response calls to achieve a 
level of attainment so some of these difficult decisions can be made 
based on earlier experiences. To some extent full-scale and table-top 
exercises can provide the IC with experience, but at exercises the con-
ditions and basic information is usually better provided than at real 
fires. 

One of the most important capabilities is the awareness of which 
factors at the scene of the fire or accident that has the largest influence 
of the outcome of the fire and rescue operation. By identifying these 
critical factors the IC can take consideration of, or actions against, the 
conditions that threats the fire and rescue operation. An exhaustive 
understanding of the situation is one of the key factors to reach the ob-
jectives – to save people in danger and if possible minimize the damage 
on the equipment, structure and the surrounding environment. 

In tunnels during construction the safety installations, prior to the 
finished tunnel, many times are not yet installed. In the early stages of 
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the construction phase the tunnel often lack basic installations or con-
ditions such as light and a plane roadway. In tunnels under construc-
tion one of the main issues for the contractor is to keep track on the 
water flow in the tunnel with respect to the quantity allowed in the 
water-rights decision. Depending of the type of tunnel construction 
the ground can partially be uneven and the unevenness filled with wa-
ter. All these conditions can essentially slow down the pace the emer-
gency services can move with inside the tunnel.[4, 15, 19] Also outside 
conditions like weather, wind velocity and direction can support or 
counteract the rescue operation. 

Strategy and tactical approaches 

In fire and rescue operations the rescue services can choose to work 
with either an offensive strategy (to fight the fire) or with a defensive 
strategy (to not fight the fire). These two strategies should not be com-
bined at the same time but can alter from one to the other during the 
time span of a fire and rescue operation in a tunnel.[15, 17–19] There are 
five different tactical approaches to handle a fire in a tunnel. These tac-
tical approaches can be used one by one or in combination with each 
other. The tactical approaches are also depending of the chosen strate-
gy of the fire and rescue operation and the available resources regard-
ing personnel and rescue materiel.[15, 17–19] The five approaches are; 
 
1. Fight the fire from the inside of the tunnel, with the purpose to put 

out the fire and by this save people in danger. 
2. Assist or rescue the people in danger from the inside of the tunnel 

and take them to a safe environment. 
3. Control the airflow in the tunnel in order to take the smoke away 

from the people in danger and/or to support the fire fighting opera-
tion.[15, 17–19] 

4. Fight the fire from a safe position to reduce the consequences of the 
fire. 

5. Treat and take care of the people that without assistance rescued 
themselves to a safe environment. 
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The 6 fire scenarios that are chosen in this project have been analyzed 
regarding strategy and tactical approaches given three different pre-
conditions; 

� Unlimited resources regarding personnel and no mobile fans. 
� Unlimited resources regarding personnel and mobile fans (set of 

low flow/medium flow fans or large lorry mounted high flow 
fan[17]). 

� First fire and rescue unit of 5 fire fighters (which is the lowest num-
ber of fire fighters allowed for BA-operations according to Swedish 
national working environment regulations)[1, 5] and no mobile fans. 

The results of the analysis regarding the tactical approach are presented 
in table 2 below. 
Table 2: Tactical approaches for chosen scenarios. 

Rescue  
scenario 

Unlimited resources/ 
no fans 

Unlimited resources/ 
available fans 

First fire 
and rescue 
unit (5)/ 
no fans 

Scenario 
A 

5 and if fitted vehicle assistance is 
available number 2 or 4. 

5 and if fitted vehicle assistance is 
available number 2 or 4. 

5 

Scenario 
B 

Number 1 in combination with 2 
and 5. 

Number 1 in combination with 2 
and 5. 

5 

Scenario 
C 

Number 1 if the fire development 
is slow and/or if people are 
trapped in a dangerous situation, 
otherwise number 5. 

Number 1if the fire development 
is slow and/or if people are 
trapped in a dangerous situation, 
otherwise number 5. 

5 

Scenario 
D 

Number 1 in combination with 2, 
3 and 5. 

Number 1 in combination with 2, 
3 and 5. 

5 

Scenario 
E 

Number 3 in combination with 1. 5 and if fitted vehicle assistance is 
available number 2 or 4. 

5 

Scenario 
F 

Number 3 in combination with 4. 5 and if fitted vehicle assistance is 
available number 2 or 4. 

5 
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The transportation speed of the fire and 
rescue operation 

The fire and rescue services possibilities to assist or rescue persons in 
the tunnel are depending on their available resources regarding per-
sonnel and equipment but also on the transportation speed to the per-
sons in need of assist or to the fire. 

Within the project tests have been performed to estimate the trans-
portation speed under given conditions. Swedish regulations[16] demand 
“safe water” supply to the BA-operations when operating during fire 
conditions. A risk assessment should always be performed prior the 
BA-operation. The IC can after that decide if safe water supply can be 
achieved another way than by traditional hose lay-out. 

Questionnaire surveys, interviews and discussion within the frame 
of the project though clearly shows, see appendix 1, 2 and 5 (in Swe-
dish) that traditional methods is an element of safety even if the organ-
ization at large and the individual IC knows that the system restricts 
the action span inside the tunnel. 

The tests have been focused on what distances the fire and rescue 
services can cover in the actual environment and test have been per-
formed both with fully developed hose systems and single systems of 
3*hose Ø63 mm plus 3*hose Ø42 mm plus fire nozzle including con-
nection points in order to estimate the transportation speed. 
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Picture 8: Hose lay-out. 

Drawing: Anna Andersson. 

Each single sub-part of the test have later been estimated and used in 
the MatLab mathematical model that is based on the former tests per-
formed within the earlier SRSA-financed road tunnel project.[9] The 
MatLab model has developed regarding for example tunnel inclination, 
load and method for hose lay-out. 

Each fire fighter is calculated to carry BA-systems with 2400 l of air 
of which, for safety reasons, 1600 l are available, with an air consump-
tion of 62 l/min. In the calculations the restriction for the BA-
operation has been the available time to reach the fire or persons in 
need, not the personnel resources. In real life of course the available re-
sources are one of the most important factors. The total possible dis-
tance that can be covered with a primary fire and rescue force of 5 fire 
fighters have though been calculated separately and are shown in table 
4 inside brackets. 

The tests have also taken different fire and rescue material in consid-
eration as a tactical resource and their impact of transportation speed 
and possible covered distance have been analyzed. The parameters that 
have the largest impact on the transportation speed are; 

1. Visibility. 
2. Aid, resources (light lines, thermal images etc.). 
3. Methods for lay-out of the fire hose. 
4. Tunnel elevation. 
5. Ground conditions. 
6. Strain (empty/filled hoses, carried weight, transportation of injured 

etc.). 
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7. Individual physical capacity. 

The transportation speed in the tests varied between 0,05 to 1,5 m/s 
depending of the parameters above and if was the front speed of the 
fire and rescue operation that was measured or the transportation 
speed regarding movement without, or with low, load walking to the 
front or back out of the tunnel. For the calculations measured values 
from the current project have been used as well as values gained in the 
parallel mine project financed by the Knowledge Foundation and the 
earlier SRSA-projects regarding road and rail tunnels.  

 
Picture 9: Stockholm City Line. 

Photo: Mia Kumm. 

 
Picture 10: The Hallandsås tunnel. 

Photo: Benjamin Andreasson. 

 
Picture 11: Former working tunnel to 

the South Link. 
Photo: Anna Andersson. 
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Table 3:  Transportation speed. 

Test (site, city, 
year, condi-
tion) 

Transportation  
speed [m/s] 

Remark Project 

Cable tunnel, 
Stockholm, 2001 

-dark. 

0,08–013 Front speed. 

No water in hose. 

SRSA  
Rail tunnel 
project. 

Masthamn tunnel, 
Stockholm, 2003 

-dark. 

0,2 Front speed. 

No water in hose. 

SRSA 
Road tunnel 
project. 

Botnia Line, 
2008 

-smoke. 

5,0 Transportation speed with rail bound trol-
ley and load 300 kg including personnel. 
NB. Few tests, not secured value due to tun-
nel inclination. 

SRSA/SCCA 
Tunnel 
construction 
project. 

Törnskog, Stock-
holm, 
2008 

-smoke, IR. 

0,25 Front speed. 

Short distance (50 m.) from escape lock. 

SRSA/SCCA 
Tunnel 
construction 
project. 

Hallandsås, Bå-
stad, 2008 

-smoke, dark, IR. 

0,1 Front speed. SRSA/SCCA 
Tunnel 
construction 
project. 

Silver Mine, Sala, 
2009 

-smoke. 

1,5 Walking speed. KKS 

Mine project. 

North Link, 
Stockholm, 2009 

-smoke, IR. 

0,3 Front speed. 

Not full system lay-out. 

SRSA/SCCA 
Tunnel 
construction 
project. 

Falu Copper 
Mine, 

Falun, 2010 
-smoke, dark, IR. 

0,05 Front speed. KKS 

Mine project. 

Stockholm City 
Line 

-smoke, dark, IR. 

0,1 Front speed. SRSA/SCCA 
Tunnel 
construction 
project. 

Working tunnel – 
South Link, 2010 
-smoke, dark, IR. 

0,13 

 

1,2 

 

1,0 

 

0,6 

 

 

0,9 

Front speed. 

-(inclination 10˚, downwards). 

Walking speed 

-(inclination 10˚, downwards). 

Walking speed 
-(inclination 10˚, upwards). 

Walking speed 

-(inclination 10˚, upwards, 
pair, load 80 kg). 

Walking speed 

-(inclination 10˚, downwards, 
load 15 kg). 

SRSA/SCCA 
Tunnel 
construction 
project/ 
METRO. 
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The theoretical maximum distance that can be covered, given the test 
results, are to be measured from the point where the BA-rescue is 
counted to start. The base point for the BA-operation do not have to 
be placed at the tunnel portal, this is decided by the BA-operation 
commander based on the risk assessment, and the “base point” and the 
“point zero” where the BA-operation actually starts do not have to be 
the same. 

This definition is something that needs to be further discussed with-
in the different organizations.  Does the BA-rescue always start at the 
tunnel entrance or can it be moved inside the tunnel if the environ-
ment, naturally or aided by ventilation, is satisfactory? How much or 
little smoke is allowed to take that decision? 

A fire and rescue operation in a tunnel consists of combinations of a 
number of BA-teams, which work alternately on their way to the scene 
of the fire. The front of the BA-teams will work slower in an unknown 
environment, than the following BA-teams, guided by the information 
and equipment provided by the front team.  

 

 

Picture 12: With nightvision. 
Photo: Christer Johansson. 

 

Picture 13: Tests with load, IR image. 
Photo: Christer Johansson. 

  

Picture 14: Hose lay-out, IR image. 
Photo: Christer Johansson. 

Picture 15: BA-operation, IR image. 
Photo: Christer Johansson. 
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Calculation of evacuation vs. rescue 

One of the main responsibilities for the tunnel contractor is to ensure 
a safe working environment for its personnel. As the fire and rescue 
services have limited possibilities to assist persons out from the tunnel 
in case of fire, the contractor has to provide reliable options for evacu-
ation. The first choice is always escape routes out to open air but safe 
havens in form of fixed or mobile rescue chambers can sometimes be 
the only option as secondary evacuation, especially in the phase before 
the break through. 

Swedish Working Environment Legislation demand sufficient evac-
uation[13] with advice regarding maximum distance to rescue chambers 
of 200–300 meters, though with the reservation that the distance is de-
pending on the conditions at the actual site. Handbooks[20] stipulate 
maximum walking distances to escape routes or rescue chambers to be 
determined after a risk analysis, common distance used in new road 
tunnel projects in Sweden is 150 meters, while the EU-directive for 
minimum safety requirements for tunnels in the trans-European road 
network stipulates maximum 500 meters.[21] This distance is also an of-
ten used distance to rescue chambers in mines.  

The main demand is though that people should reach open air safe-
ly, get escorted out from the recue chamber before the air runs out or 
stay in the rescue chamber until the fire has self-extinguished and 
thereafter be able to walk out from the tunnel in a safe environment. 
Fix numbers, like the advice in the Working Environment Legislation, 
easily become an “absolutely truth” while expressions like sufficient or 
necessary often don’t give guidance enough for the individual project, 
especially not for the inexperienced. 
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Discussions during project-time have shown that the faith in the fire 
and rescue services regarding their possibilities to perform a rescue op-
eration and possible distances to cover in dense smoke are considerable 
higher than the real time and distances. 

In order to estimate the real possibilities for fire and rescue service 
aided evacuation in tunnels under construction, the evacuating per-
son’s possibilities to reach a rescue chamber have been calculated[2] and 
compared to the fire and rescue services capacity to reach the rescue 
chamber and escort the people out from the tunnel before the rescue 
chamber runs out of air. Corresponding calculations have been made 
for the case where the people evacuate in the smoke filled tunnel.[2] 
The time for the fire and rescue services to reach the point where the 
evacuating person fall unconscious have been compared to the time 
available before the unconscious person pass away. 

 

 
Picture 16: Evacuation vs. rescue. 

Drawing: Anna Andersson. 

The calculated distance the rescue services could cover where based on 
a smoke filled environment and the transportation speeds from table 3. 
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Table 4:  Evacuation vs. rescue.[2] 

Evacua-
tion sce-
nario[2, 4] 

Variant Levacuation t1 t2 Lrescue ΔLt 

E1: 
Blast hole 
drilling rig 

fire. 

6*7 m. 
0,5 m/s. 
Reaction 
& re-
sponse:  
5 min. 
(= max 
time). 

> 1700 m. - 0 

(FLD) 

No need. - 

E2: 
2 car fire. 

 

6*7 m. 
0,5 m/s. 
Reaction 
& re-
sponse:  
2 min. 
(when 
3 MW). 

680 m. 55 min. 0,66 

(FLD) 

819 m.* 

232 m.** 

(150 m.)*** 

 

201 m.* 

788 m.** 

(870 m.)*** 

E3: 
Articulated 
hauler fire. 

6*7 m. 
0,5 m/s. 

Reaction 
& re-
sponse:  
5 min. 
(= max 
time.) 

764 m. 65 min. 99 min. 655 m.* 

232 m.** 

(150 m.)*** 

 

281 m.* 

704 m.** 

(786 m.)*** 

E4: 
Bus fire. 

6*7 m. 
0,5 m/s. 

Reaction 
& re-
sponse: 

2,5 min. 
(when 
3 MW). 

206 m. 

 

15,5 min. 17,5 min. 20 m. 1474 m. 

Levacuation = The length [m.] the evacuating person can cover until unconscious 
(FED=1,0). 
t1 = The time [min.] for the evacuating person to fall unconscious (FED=1,0). 
t2 = The time [min.] until the unconscious person passes away (FLD=1,0) or value of  
FLD after 2 hours. 
Lrescue = The distance [m.] the rescue services can cover on the time t2. 
ΔLt = The remaining distance [m.] between the rescue services and the person in the 
tunnel at time t2 or 2 hours. The driving time to tunnel set to 10 minutes and the 
time from arrival before entering the tunnel is set to 5 minutes. 
* Distance [m.] if unlimited resources and air supply does not restrict BA-operation 
and first distance is transported in smoke free environment (until the smoke front 
reaches the fire and rescue services). 
** Distance [m.] if use of 2*4 l. of compressed air, 300 bar (2400 l.) of which 1600 
are available, smoke filled environment. 
*** Maximum distance [m.] covered if initial force of 4+1. 
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Experiences from real fires 

Four fires have analyzed according to chosen tactical approach; The 
A86 fire in Paris the 5th of March 2002[22], the fire in the Björnböle tun-
nel at the Botnia Link the 24th of March 2006[4], the fire in the Stock-
holm City Link at the central station the 5th of September 2009[23] and 
the incident with smoke production in a working locomotive at Maria-
torget metro station the 24th of October 2010[24]. 

The fires have been studied according to the occurred events, the 
outcome of the fire and rescue operation and the chosen tactical ap-
proach. The information have been collected by literature studies, in-
terviews with the fire and rescue services in question and studies of in-
ternal reports regarding the fire and rescue operation as well as, in 
some cases, external investigations of the event. In addition to the four 
fires, minor fire incidents and incidents with smoke production in the 
construction site for the new Budapest metro-line have been studied 
during the project time span. The findings regarding choice of tactical 
approach are presented in the table below and the general experiences 
have been implemented in the project and report at large. 

Table 5: Tactical approaches used at some studied fires. 

Occurred fire Burning item Duration of fire Chosen 
tactical ap-
proach 

Remark 

The A86 fire, 
FRA. 

Service train to 
TBM, conveyor 
belt. 

8,5h (to control-
led fire). 

1, 2, 3, 4 & 5 Official close-out 
of operation on-
ly on day 3. 

Björnböle,  
SWE. 

Bore rig. 4h (self-
extinguished.) 

5 No persons left 
in tunnel. 

Stockholm City 
Line, SWE. 

Working  
locomotive. 

10,5h. 1, 3 No effect of 3, 
no persons at 
station. Reignit-
ed due to con-
nected battery. 

Mariatorget, 
Stockholm met-

ro, SWE. 

Working 
locomotive. 

Only smoke due 
to hydraulic oil 
on hot metal sur-
face. 

- FF with BA veri-
fied that there 
were no fire. 
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Equipment as a tactic resource 

To support, or in some cases at all make the fire and rescue operation 
possible, the emergency services can use different equipment as a tactic 
resource at tunnel fires. How much the use of each kind of equipment 
influence the fire and rescue services possibilities to reach inside the 
tunnel is highly depending on the actual conditions at the scene of the 
fire. The equipment described below have been evaluated at the per-
formed tests or discussed in the interviews as possible tactic resources. 
Some of the equipment below need to be further evaluated regarding 
the effect during different conditions and will be transferred on to the 
on-going METRO project WP6 – Rescue operations regarding use in 
metro environments.[25] 

IR-images 

The use of IR-images has the last decade moved from being new and 
untried to be equipment used in the fire-fighters everyday work. At 
fires in tunnels the thermal contrast can be very low on further dis-
tances from the fire. The orientation can therefore be far more difficult 
than in an ordinary building. In the early stages of the tunnel construc-
tion, reference points like for example lighting, are not yet installed. 
Electric lighting can work well as references even if they are turned off 
in a fire as the IR-images clearly show thermal differences on only a 
few degrees. In those cases the water supply to the tunnel face newly 
have been used the water pipes in the tunnel, as well as the fire and 
rescue services own hoses, can make excellent reference points. This 
does not affect the transportation speed appreciably for the first pair of 
BA-fire-fighters, as seeking the tunnel and connecting hoses take time, 
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but have a clear significance for the following fire-fighters moving to 
and from the front. At meetings after exercises and tests this also has 
been stated as a reason to bring own hoses into the tunnel. There is 
need of further education regarding interpretation of IR-images in tun-
nel environments. 

 

 
Picture 17: High thermal contrast – 

enclosure fire. 
Photo: Christer Johansson. 

 
Picture 18: Low thermal contrast – 

tunnel fire. 
Photo: Christer Johansson. 

Light lines 

The tests that have been performed within the project clearly shows 
that the walking speed for the single fire-fighter increases if a light-line 
can be followed on the way to the front of the fire and rescue opera-
tion. De single walking speeds have increased with up to 50% and have 
in some cases shown to be as effective as following the water hose with 
IR-images. The difference is though that the fire-fighter only “sees” 
straight forward. As the main initial risk for a fire-fighter in a smoke 
filled environment is to lose orientation and run out of breathing air, 
in difference to the risk of flash-over in an enclosure fire, the light-line 
can be a valuable resource to ensure a safe way out of the tunnel. The 
use of light-lines as aid and as a possible alternative for hose lay out for 
a first reconnaissance-team should be further investigated. The light-
line should though be equipped with a photo luminescent function as 
well as an electrical, so an eventual cable breakdown not endangers a 
safe way out. Further studies of use in rail tunnel environment are 
transferred to the on-going METRO project. 
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Distance measurements 

One of the main tasks for the BA-operations officer is to see to that the 
fire-fighters start the retreat in time to leave the tunnel before they run 
out of breathing air. The distance determination of how far the BA-
operation has moved inside the tunnel is usually done by counting the 
25 meter lengths of fire hoses used. That system though not take “tan-
gles” or loops or the fact that hoses after a whiles usage sometimes no 
longer are 25 meters, into consideration. These parameters though 
make the calculations on the safe side. There is a need for a simple al-
ternative system to determine how far in the tunnel system the fire-
fighters have moved. 

Transport wagons 

In tunnels the transportation distance to the fire can be very long. To 
save the effort to carry equipment to the scene of the fire, where it is 
needed, and any kind of transportation vehicle will be very helpful. 
This will both increase the transportation speed and reduce the air 
consumption. 

The vehicle can be a simple hand-driven wagon, similar to the one 
used in the Botnia Line tests[26–27], but preferably possible to use both 
on track and road. The wagon can transport ventilators, foam liquid, 
rescue equipment or any kind of equipment needed at the scene. If the 
wagon is large enough it also will be helpful to transport injured per-
sons back to the tunnel entrance. The tests performed in the Kalldal 
tunnel at the Botnia Line[26] shows that the transportation speed are 
considerably increased. It should though be noted that few repeated 
tests were performed and that more systematic tests should be carried 
out regarding transportation of equipment and injured persons both 
for rail and road environments. Further studies of use in rail tunnel 
environment are transferred to the on-going METRO project. 
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Picture 19: Light-line. 

Photo: Lystech 

 
Picture 20: Rail trolley. 

Photo: Per Rohlén. 

 
Picture 21: Evacuation vehicle. 

Photo: Iveco Magirus. 

 
Picture 22: Set of medium flow fans 

on wagon. 
Photo: Mia Kumm. 

 
Picture 23: Medium flow fans with sup-

porting cover. 
Photo: Anders Bergqvist. 

 
Picture 24: Trailer mounted high flow 

fan. 
Photo: Anders Bergqvist. 

 
Picture 25: Lorry mounted high flow fan. 

Photo: Haukur Ingason. 

Transport vehicles 

In some of the European road tunnels there are special designed evacu-
ation vehicles for transporting fire-fighters into the tunnel and persons 
in need out of the tunnel. In Sweden these kinds of vehicles not yet 
have been used. As the fire and rescue services have limited possibilities 
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to reach rescue chambers far in the tunnel system, especially before the 
break-through, and large resources have to be taken into account if 
persons should be escorted out of the tunnel manually, an emergency 
vehicle should make it easier to reach the evacuees. The vehicle has to 
be electrical or hybrid powered as combustion engines not will work 
in a smoke filled environment. In tunnels under construction the vehi-
cle also need to be able to drive on not finished roadways. As evacua-
tion vehicles already are on the market it is only a question of cost and 
benefit. Evacuation vehicles are mainly a question for the metropolitan 
areas. 

Ventilation 

One of the most important tasks to facilitate the fire and rescue opera-
tion is to make the tunnel as free from smoke as possible and to mini-
mize the heat exposure on the fire fighters. If the tunnel is free from 
smoke the transportation speed to the fire scene increases and fire and 
rescue operations can be performed at larges distances into the tunnel. 
If the heat exposure on the fire fighters is lowered, the time the fire 
fighters can perform a fire and rescue operation prolongs, given that 
the air supply does not limit the available time. 

In tunnels during construction, before the break through, ventila-
tion of the tunnel is an impossible task, with other methods than using 
the fixed installation in the tunnel. These ventilation systems provide 
the tunnel face with fresh air, using a duct of fabric or simple plate, 
and use the tunnel itself for return air. If the fire occurs before the 
tunnel face the duct will most likely burn off above the fire, depending 
on duct material and size of fire. To be able to use the fixed ventilation 
system as a tactic resource in case of fire the IC need access to person-
nel with good knowledge of the design and function of the ventilation 
system. 

After the break-through mobile fans can be an alternative. Earlier 
tests have shown different possibilities to use mobile ventilation. 
Summed up following alternatives can be used[17, 26, 28]; 
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1. Lorry-mounted high flow fan (>30 m3/s, high pressure). 
2. High flow fan (>30 m3/s, medium pressure) mounted on trailer or 

caterpillar treads, with or without supporting cover. 
3. Medium flow fans (≈8–9 m3/s) in parallel combination with sup-

porting cover. Possible tunnel length and cross-section depending 
on number of fans. 

4. Medium flow fans (≈8–9 m3/s) in parallel combination without 
supporting cover, placed in middle of cross-section. This system 
works only in shorter tunnels (<250 m, <30 m2) without inclina-
tion and no counteracting wind. 

5. Fan systems with water injection in air stream. Few scientific publi-
cations are available but practical tests have shown promising re-
sults. 

Lorry-mounted fans can with advantage be used in tunnels under con-
struction as suitable roads are built to the tunnel opening for other rea-
sons. For these large fans suitable and available roads are required to 
make the system a possible alternative. Systems with a supporting cov-
er are depending of air tightness between the cover and the tunnel 
wall, which in full scale tests have shown difficult with totally mobile 
versions.[26, 28] In model scale tests the system has proven to work well, 
but needs to be developed further for full scale mobile use. The system 
can though with advantage be adapted to fixed installations, for exam-
ple in combination with smoke screens inside the tunnel system. 

The cutting extinguisher 

In tunnels with a small cross-section (<30 m2) or at larger fires (bus, 
lorry) earlier[9] tests and complementary calculations have shown it dif-
ficult for the fire and rescue services to reach the fire. The restricting 
parameters are the heat radiation the fire-fighter is exposed to in com-
bination to the possibilities to apply water on the fire without hitting 
the tunnel roof. In tunnels with a small cross-section (≈10 m2), for ex-
ample cable or distribution tunnels, this is a major concern. Maximum 
heat radiation a fire-fighter is estimated to be exposed for[9], without 
reducing possible working time, is 5kW/m2. In discussions within the 
project the possibilities to use the cutting extinguisher for water injec-
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tion in the air stream of mobile fans have been discussed. This has not 
been studied within this project but should be investigated further. 

Fixed fire hydrants 

In most tunnels under construction there is water supplied to the rock 
works at the tunnel face. On the supplying water pipe fire hydrant 
outlets could, and often are, be placed. The required water pressure is 
often higher for the rock works than for the fire hydrants. The oppo-
site can though have to be considered in cases where the tunnel is built 
much below the ground water level. In those cases the water pressure 
instead can be too high. The interviews carried out during the project 
indicate that the fire and rescue services are insecure to use the fixed 
fire hydrants inside the tunnel at an initial state as there are concerns if 
they can be found safe and fast enough. The visits performed at tunnel 
sites show that many hydrants lack of sufficient sign-posts. 

BA-apparatuses 

In Sweden traditionally compressed air is used at BA-operations. Inter-
nationally oxygen often is used at sites with long response routes. The 
use of oxygen instead of compressed air prolongs the possible action 
time, but leads to other problems for example the lack of possibilities 
to support other fire-fighters with breathing air. Possibilities and risks 
with the different systems should though be discussed and evaluated 
further. The choice should be based on the results from the evaluation 
instead of based on traditions. 
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Discussion and conclusions 

The results from the project clearly show that fire and rescue service 
aided evacuation in tunnels under construction not is an option in 
longer tunnels. 

In many of the chosen cases, especially before the break-through, the 
fire and rescue services do not reach the persons in the tunnel in time. 
In some cases even if the persons in the tunnel have evacuated to rescue 
chambers placed close to the tunnel face. The conclusions from the 
project can therefore be summarized; 

1. Swedish regulations regarding BA-operations require safe water 
supply when working during fire conditions. The regulations are 
based on the conditions in compartment fires and not in tunnel en-
vironments. The risk in tunnels is mainly not a flash-over but to 
lose track and run out of breathing air. The regulations should 
therefore be given an overhaul regarding the need of “safe water 
supply” for all fire fighters, for example reconnaissance-teams. Al-
ternative fire and rescue material, like thermal images and light 
lines, could provide the same level of safety for the fire fighters and 
allow faster response in to the tunnel. This specific regulations main 
aim is not the outcome of the fire and rescue operation, but to en-
sure the fire fighter’s safety when performing BA-operations. The 
regulations should though give more specific guidance to the IC re-
garding risk assessment in complex constructions and definitions of 
the conception “safe water supply”.[16] 

2. Recommendations regarding locations of rescue chambers and air 
supply should be overhauled.[29] 

3. Alternative systems for lay-out of fire hoses should be evaluated. 
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4. The use of thermal images at fire and rescue operations in tunnels 
under construction can be very helpful, though can the low heat 
differences between the walls and the not yet finished roadway 
make it difficult to determine the path. In the early stages the tun-
nel often lack of installations, like for example lighting, which can 
be used as reference points. In cases when the smoke is relatively 
cold the thermal images can therefore be slightly less useful than in 
ready tunnels, as the images can be difficult to interpret. There is 
therefore a need for further education regarding the use of IR-
images in tunnel environment. 

5. Systematic tests of the fire and rescue services transportation speed 
in different tunnel environments should be investigated. The use of 
alternative transportation, like different types of vehicles, should al-
so be investigated. 

6. Larger numbers of visitors in tunnels under construction is not to 
recommend, especially not before the break-through, as the fire and 
rescue services not will be able to assist them in case of fire and the 
rescue chambers in the tunnels are dimensioned for construction 
personnel and not visitors. 

The interaction between the tunnel constructor, the fire and rescue 
services and other first responders, are of great importance during the 
fire and rescue operation. The cooperation should start with a joint 
contingency planning, be exercised to discover shortages and restart 
with learning from the experiences gained from exercises, incidents 
and accidents.[3, 15, 19] 
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Future research and development 

During the project some specific areas, where further, or new, research 
need to be performed have been identified. In some parts need of edu-
cation or development have been noted. These areas are briefly stated 
below; 

1. There is a need for a handbook for tunnel contractors giving simple 
and resolute advice regarding for example systematic fire preven-
tion, emergency preparedness, risk identification, emergency plan-
ning and crisis management. 

2. A discussion should be held within the fire and rescue services re-
garding the definition of “point zero” in the tunnel. During which 
conditions can it be decided that some parts of the tunnel only are a 
transportation distance and where does the BA-operation start? Dis-
cussions should also be held regarding the use of breathing air vs. 
oxygen for BA-operations. 

3. There is need of further education regarding interpretation of IR-
images in tunnel environments. 

4. The use of light lines as aid and as a possible alternative for hose lay 
out for a first reconnaissance-team should be further investigated. 

5. There is a need for a simple alternative system to determine how far 
in the tunnel system the fire-fighters have moved. 

6. During discussions within the project the possibilities to use the 
cutting extinguisher for water injection in the air stream of mobile 
fans have been discussed. This has not been studied within this pro-
ject but should be investigated further. 

7. Complementary research is needed regarding transportation speed 
and evaluation hose lay-out methods are needed. 
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Sammanfattning 

Under de senaste decennierna har ett antal framgångsrika forsknings-
projekt utförts i Europa och i andra delar av världen när det gäller 
brand i tunnlar. Dessa projekt handlar främst om förutsättningarna för 
nybyggda eller redan befintliga tunnlar. Medan tunnlar byggs är de 
flesta brandtekniska installationer som är avsedda för den färdiga tun-
neln ännu inte i drift. Dessutom kan utrymnings- och insatsvägar vara 
mycket långa och brandbelastningen annorlunda än den färdiga tun-
nelns. 

Denna rapport beskriver några grundläggande problem med rädd-
ningsinsatser i tunnlar under byggnation och diskuterar möjligheter 
och begränsningar för räddningsinsatser. Exempel på och rekommen-
dationer för några valda typer av tunnlar ges. Den svenska nationella 
lagstiftningen analyseras och diskuteras. Avslutningsvis följer rekom-
mendationer för beredskapsplanering samt för samspelet mellan rädd-
ningstjänst och tunnelentreprenör. 

 



Inledning 

48 

Inledning 

Projektet ”Tunnelbyggaren” – Olyckshantering under byggnation av 
tunnlar – har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap (MSB, tidigare Räddningsverket). Projektet har pågått från 
2008 till 2010 under ledning av Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) 
i samarbete med Lunds tekniska högskola (LTH) och Mälardalens hög-
skola (MDH). De tre organisationerna har haft ansvar för varsitt hu-
vudområde; brandförlopp (SP), utrymning (LTH) och räddningstjänst 
(MDH). 

Gemensamma tunnelbesök har genomförts vid byggarbetsplasterna 
vid Norra Länken och Citybanan i Stockholm, Hallandsåstunneln i 
Båstad, och Slutförvaret för kärnbränsle i Onkalo i Finland. Övningar 
och försök har också genomförts och/eller följts i Norra Länken, 
Törnskogstunneln, Citybanan, Hallandsåstunneln och en tidigare ar-
betstunnel till Södra Länken. Utöver detta har försök samordnats med 
det närliggande KKS-finansierade forskningsprojektet ”Gruvan” i Sala 
Silvergruva och Falu gruva.[1] 

Testerna, undersökningarna, tunnelbesöken och de intervjuer[2, 3, 4] 
som genomförts inom ramen för projektet är grunden för de beräk-
ningar, den analys och de slutsatser som senare presenteras i denna 
rapport. 
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Bakgrund 

Räddningstjänsten har begränsade möjligheter att genomföra rädd-
ningsinsatser i tunnlar. Insatsvägarna är ofta långa, miljön komplex och 
det kan vara svårt att få tillräckligt med tillförlitlig information. 

Räddningsinsatser i tunnlar är generellt en svår uppgift där okända 
parametrar direkt kan påverka räddningsinsatsens slutresultat. I tunn-
lar under byggnation kan tunnelmiljön variera dag för dag och både 
utrymnings- och insatsvägar kan vara långa – ibland ges bara möjlighet 
för utrymning i en riktning. 

Många olika organisationer och entreprenörer kan vara inblandade i 
ett tunnelbyggnadsprojekt. Den komplexa situationen ställer höga krav 
på räddningsledaren (RL) och kan ibland kräva tillgång till speciell ut-
rustning som taktisk resurs för att alls lyckas med räddningsinsatsen. 

Många framgångsrika forskningsprojekt[1, 5–10] om bränder i tunnlar 
har genomförts de senaste decennierna, men de har i huvudsak handlat 
om tunnlar som redan är i drift. I tunnlar under byggnation kan mil-
jön vara väsentligen skild från redan färdiga tunnlar och ytterligare 
ställa krav på byggherren, entreprenören och räddningstjänsten. 
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Tunnelmiljön 

Tunnelmiljön under byggnation förändras ständigt vilket påverkar så-
väl utrymningen som räddningsinsatsen. När infarter till tunneln eller 
tunnelsystemet förändras kan detta påverka både räddningstjänstens 
brytpunkter och möjligheterna att nå tunneln. Etableringar med bygg-
bodar kan försvåra åtkomsten till tunneln och byggbodar i flera plan, 
där portaler gjorts för fordonstrafik på körvägar där räddningstjänsten 
behöver tillträde, kan omöjliggöra genomfart för räddningstjänstens 
högre fordon.  

Vid etableringar i stadsmiljö kan också omdirigering av den omgi-
vande trafiken påverka räddningstjänstens väg till tunnelarbetsplatsen 
och alla förändringar på eller i arbetsplatsens närhet måste kommuni-
ceras med räddningstjänsten. Tunnelbyggprojekt i stadsmiljö kan ge 
komplexa tillträdesvägar för räddningstjänsten och en uppdaterad in-
satsritning är en förutsättning. 

 
Bild 1: Ingången till A86 i Paris under 

bygget 2006. 
Foto: Paris brandkår. 

 
Bild 2: Ingången till Citybanan I 

Stockholm under bygget 
2010. 
Foto: Mia Kumm. 
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Tunnelbyggnationens två huvudfaser 

Ur utrymnings- och räddningsperspektiv kan tunneln under byggnat-
ion delas in i två huvudfaser; före och efter genomslag. Innan genom-
slaget -– när utrymning endast kan ske i en riktning, utrymnings- och 
insatsvägarna ofta är långa och räddningstjänstens insatsväg är den 
samma som vägen ut för brandgaserna och ventilationens återluft – är 
möjligheterna till räddningsinsats begränsade. Bortsett från i storstads-
regionerna kan också bristen på resurser för rökdykning i objekt med 
långa inträngningsvägar göra även räddningsinsatser efter genomslaget 
svåra att genomföra. Räddningstjänstens insats ska därför ses som ett 
komplement till självutrymning och inte som ett förstahandsval vid 
säkerhetsplaneringen 

 
Bild 3: De olika faserna i tunnelbygget. 

Illustration: Anna Andersson. 

Riskobjekt i tunneln 

Förutom miljön som ständigt förändras kan det i en tunnel under 
byggnation finnas brännbart material, fordon, löst material och ut-
rustning som kan försvåra utrymning och räddningsinsats. Löpande 
uppdatering av var dessa risker finns är en svår men viktig del av det 
förebyggande arbetet. Brandbelastningen i tunneln skall hållas låg och 
vägen för utrymning och räddningsinsats fri. Lagstöd för detta finns 
både i lagstiftningen[11, 12], Arbetsmiljöverkets föreskrifter och i MSB:s 
(tidigare Räddningsverket) föreskrifter och allmänna råd.[13, 14] De tun-
nelbesök som gjorts, erfarenheter från inträffade bränder, de studier av 
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företagens incidentrapportering, enkäter och intervjuer som genom-
förts under projektets gång visar dock att det trots goda föresatser inte 
alltid ser ut så i verkligheten. 

Under vissa perioder, exempelvis vid gjutning av betongbjälklag, 
plattformar eller trappor, kommer formar, armering och ännu ej fär-
digbrunnen betong försvåra eller omöjliggöra utrymning och rädd-
ningsinsats vissa vägar eller sträckor. 

 
Bild 4: Löst material och 

gasflaska. 
Foto: Mia Kumm. 

 
Bild 5: Betonggjutning 

och armering. 
Foto: Mia Kumm. 

 
Bild 6: Byggavfall. 

Foto: Mia Kumm. 

 
Bild 7: Förvaring av spräng-

ämnen. 
Foto: Mia Kumm. 

Eftersom det på en tunnelarbetsplats finns en mängd utrustning och 
material som kan utgöra en risk för räddningstjänsten, till exempel gas-
flaskor, materialupplag eller tunnelfordon är det av yttersta vikt att in-
satsplaner och insatskort också visar risker likväl som insatsvägar, ut-
rymningsvägar och eventuella räddningskammare. En av de större ut-
maningarna för huvudentreprenören är således att hålla dessa planer 
kontinuerligt uppdaterade. 

Erfarenheter från tunnelbesök och övningar 

I samband med de tunnelbesök som gjordes inom projektet gavs bygg-
herren, tunnelentreprenören och där det var möjligt, aktuell rädd-
ningstjänst, tillfälle att besvara frågor på förhand. Frågorna redovisas i 
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bilaga 4 tillsammans med en sammanställning av svaren och syn-
punkterna gällande räddningstjänst, nödlägesberedskap och insatspla-
nering. I några fall besvarades frågorna innan besöken och komplette-
rades på plats och i några fall besvarades frågorna per mail efter att 
tunnelbesöket genomförts. Vid varje tunnelbesök har gemensamma 
minnesanteckningar skrivits.[4] 

Sammanfattning av erfarenheter och slutsatser; 
 
1. Den fria rörligheten inom Europa har öppnat upp för en inter-

nationalisering an tunnelentreprenörer. Detta ställer ökade krav 
på samordning från byggherre och huvudentreprenör.[15] På 
samtliga besökta platser fanns tunnelentreprenörer och/eller un-
derentreprenörer med olika nationaliteter. Detta innebar att det 
krävdes ett gemensamt språk för utlarmning och kommunikat-
ion med SOS Alarm och räddningstjänst i händelse av brand, oft-
ast engelska. På flera platser hade inte alla tunnelarbetare tillräck-
liga kunskaper i engelska för att effektivt kunna kommunicera 
en brand eller ett olycksfall. Om det behövs kan med fördel kort 
i fickformat tas fram för att påminna om korrekta uttryck för 
larmning och vilken information SOS Alarm behöver. 

2. En tunnelentreprenad är en arbetsplats för många människor 
och eftersom den är ett stort projekt i sig delas den inte sällan 
upp i mindre delentreprenader. I delade eller parallella entrepre-
nader kan de olika entreprenaddelarna ha obefintlig kontakt 
med varandra innan genomslaget. Efter genomslaget kan de olika 
entreprenörerna arbeta nära varandra i tunneln och där de när-
liggande entreprenaderna påverkar möjligheterna till utrymning 
och räddningsinsats för en enskilde tunnel entreprenören. Gene-
rellt var medvetandenivån gällande risker i tunneln högre innan 
genomslag, så länge som endast en tunnelentreprenör var in-
blandad.  

3. I Norra Länken-projektet i Stockholm har Internetbaserade in-
satsplaner utvecklats.[4, 15] Alla entreprenörer har tillgång till 
webbsidan där de löpande kan göra nödvändiga ändringar inom 
sitt eget entreprenadområde. De har också tillgång till hela tun-
nelsystemets insatsplaner, dock enbart med möjligheter att stu-
dera och skriva ut. Räddningstjänsten har motsvarande möjlig-
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heter med ”read-only” funktion på hela tunnelsystemet där de 
kan skriva ut insatsplanerna i förväg eller studera dem via den 
mobila Internetuppkopplingen i släckbil eller ledningsfordon. I 
händelse av brand ska den ansvarige kontaktpersonen på objek-
tet skriva ut den senast uppdaterade versionen och möta upp 
räddningstjänsten. Vid tillfällena för de två tunnelbesöken hade 
inte full nytta av det Internetbaserade systemet uppnåtts, då både 
systemet självt och tunnelentreprenörernas förmåga och moti-
vation att löpande fylla i aktuella uppgifter led av ”barnsjukdo-
mar”. 

Regelbundna övningar är av stor betydelse. Övningarna ger byggher-
ren, tunnelentreprenören och räddningstjänsten möjlighet att testa ru-
tiner innan olyckan har inträffat. De skilda organisationerna, både 
inom räddningstjänst, polis och ambulans, men också mellan de olika 
tunnelentreprenörerna har olika kvalifikationer, olika erfarenheter, 
olika rutiner och många gånger olika sätt att uttrycka sig på.[3, 15] I hän-
delse av en brand ska alla dessa organisationer ner till den enskilda in-
dividen kunna kommunicera effektivt för att på så sätt lättare uppfylla 
målsättningen med räddningsinsatsen. 

Ett gott exempel på hur enskilda individers erfarenheter kan påverka 
säkerhetskulturen hos en hel organisation är projekt Hallandsås och 
samarbetet Skanska-Vinci. I den enkät som Lunds tekniska högskola 
utförde i samband utrymningsdelen av övningen fann det att majorite-
ten av personalen tyckte att utrymningsövningar var väl spenderad 
tid.[2] Senare i de intervjuer som genomfördes med personal från 
Skanska-Vinci i den del som redovisas i denna rapport upptäcktes att 
flera ur personalstyrkan arbetat i A86-projektet i Paris före, under och 
efter branden. Betydelsen av ett bra brandskydd hade naturligt diskute-
rats av kollegorna och påverkat säkerhetsmedvetenheten både hos kol-
legor och organisation. På grund av tidigare säkerhets relaterade frågor 
inom Hallandsåsprojektet inom ett totalt skiljt område[3, 4], är säker-
hetsmedvetenheten hög i projektet. Toleransnivån för händelser som 
kan orsaka olyckor eller skador är låg och på grund av tunnelarbetar-
nas tidigare erfarenheter fick byggherren oväntad draghjälp att höja sä-
kerhetsnivån. 
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Entreprenören och dess ansvar 

Eftersom tunnlar byggs under lång tid behöver projektets brandsäker-
hetsdirektiv och rutiner följa projektet som ett levande dokument. 
Upprättande av lokala direktiv och rutiner samt kontroll av dess efter-
levnad bör ske med en väl avvägd kombination av extern experthjälp 
och den kunskap som finns, utvecklas och stannar inom organisation-
en. Det är viktigt att kontroller inte enbart sker med hjälp av externa 
resurser eftersom kunskapen då inte implementeras och nyttjas i det 
dagliga arbetet. 

Beroende på den komplexa miljön i en tunnel under byggnation är 
det systematiska brandskyddsarbetet ett viktigt verktyg för att före-
bygga bränder och kontrollera förutsättningar och utrustning för ut-
rymning och brandsläckning om olyckan ändå inträffar. Nationella 
projekt under mark skall, liksom övrig verksamhet både under bygg-
nation och i drift, följa de krav som ställs på ett skäligt brand-
skydd.[11, 14] De besök som utförts inom ramen på projektet har visat på 
olika system för kontroll och uppföljning och olika nivåer på utfö-
rande; allt från detaljerade och regelbundna till mindre frekventa och 
mer kontroll av system än de faktiska förhållandena ute på själva ar-
betsplatsen. De allmänna råd[14] som avser systematiskt brandskyddsar-
bete är av naturliga skäl allmänt hållna och svårare att applicera på an-
läggningar under mark i konstruktionsstadiet. Eftersom både nation-
ella och internationella entreprenörer finns representerade på den 
svenska marknaden finns ett behov av handfasta råd som bygger på 
kraven i svensk lagstiftning, som finns presenterade både på svenska 
och engelska och som är tillräckligt detaljerade för att säkerställa ett 
skäligt brandskydd utan att vara så detaljerade och komplexa att de 
istället blir övermäktiga att använda. 
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Bränder i tunnlar under konstruktion ur 
ett räddningstjänst-perspektiv 

Självutrymning och självräddning är alltid att föredra, men ibland kan 
ändå räddningstjänstens möjligheter att genomföra en räddningsinsats 
ha inflytande på exempelvis räddningskammares placering eller beslut 
om de alls skall användas. Taktiska beslutsunderlag, metoder och kun-
skap om tillgänglig utrustning för att stödja en räddningsinsats är där-
för viktiga. 

Parametrar som påverkar möjligheterna för en lyckosam räddnings-
insats kan bli indelade i fyra huvudområden: 

1. Förberedelse – tillfredsställande beredskapsplanering, relevanta och 
genomtänkta övningar i kombination med ett högt säkerhetsmed-
vetande inom organisationen. 

2. Personal – väl utbildad och kompetent brandpersonal och rädd-
ningsledare. 

3. Metoder och utrustning som är avpassade för den aktuella situation-
en. 

4. Förutsättningarna vid den aktuella insatsen – brandens placering, ut-
rymmande i behov av assistans, brandförlopp, tunnelns geometri 
och yttre väderförhållanden 

Enligt det svenska regelverket för rök- och kemdykning[16] ska alltid en 
riskbedömning genomföras innan rökdykning påbörjas där riskerna 
skall vägas mot det som kan uppnås med insatsen. Ett tungt vägande 
skäl till att genomföra en rökdykarinsats är om det finns utrymmande 
i behov av assistans inne i tunneln, medan ett beslut att inte bekämpa 
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branden kan bli vald strategi om enbart egendomsvärden finns att 
rädda. 

De två enskilda förutsättningar som har den största påverkan på 
framgången hos en räddningsinsats är; 

– om branden inträffar före eller efter genomslaget 
– brandens tillväxthastighet och HRR (heat release rate). 

Dessa två parametrar kan ensamma eller i kombination bestämma eller 
ändra den taktiska inriktningen på hela räddningsinsatsen 

Valda brandscenarier 

För det fortsatta arbetet inom projektet valdes ett antal representativa 
brandscenarier baserade på resultaten från de inventeringar och tunnel 
besök som utförts. Dessa scenarier presenteras nedan i tabell 1. 
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Tabell 1: Valda brandscenarier i tunnlar under byggnation.  
Avståndet från stuff till tunnelns mynning, alt. tunnelns längd, har 
bestämts till 1700 m. 

Brandscenario 
(Ursprungs-
scenario[4: tabell7]) 

Brinnande föremål Position Förhållanden Anm. 

A 
(1, 6) 

Borrigg, dumper eller 
transportfordon för 
explosiva ämnen. 

Stuff.  Innan 
genomslag. 

B 
(2–4) 

Buss (för besökare). I mitten av 
tunnel, mellan 
stuff och 
mynning. 

Besökare i buss i 
tunnel eller besökare 
i tunnel. 

Antal besökare: 50. 

Brandutveckling: UF, 
F eller M. 

Innan 
genomslag. 

C 
(5) 

Lastbil eller dumper. I mitten av 
tunnel, mellan 
stuff och 
mynning. 

Endast dragfordonet 
var brännbart. 

Innan 
genomslag. 

D 
(9) 

Buss (för besökare). I mitten av 
tunnel. 

Besökare i buss i 
tunnel eller besökare 
i tunnel. 

Antal besökare: 50. 

Brandutveckling: UF, 
F eller M. 

Efter 
genomslag. 

E 
(10, 12) 

Kabelbrand eller 
brand i pickup. 

I mitten av 
tunnel. 

 Efter 
genomslag. 

F 
(11) 

Stora mängder 
brännbar tunnelisole-
ring. 

¼ från tunnel-
mynning. 

Öppet lagrat. Efter 
genomslag. 

Dessa scenarier har sedan använts i den analys av taktikval som genom-
förts. Det scenario som också ställer de högsta kraven på såväl de ut-
rymmande[2] som räddningstjänstens insats har studerats vidare för att 
se om räddningstjänsten under de givna förutsättningarna kan nå de 
nödställda. 
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Räddningstjänsten 

Räddningsinsatser i tunnlar ställer generellt höga krav på räddningsle-
darens kunskap och utbildning. Räddningsledaren behöver ofta ta be-
slut baserade på otillräcklig information och osäkra uppgifter. Förut-
sättningarna vid en tunnelbrand kan förändras snabbt på grund av an-
ledningar som räddningstjänsten inte kan påverka. Räddningsledaren 
behöver ta beslut grundade på information från tunnelentreprenören, 
sektorchefer och skadeplatschef, läsa av brandförloppet, bedöma möj-
liga risker och välja en strategisk inriktning på insatsen som gör en 
räddningsinsats möjlig att genomföra med lyckat resultat utan att för-
sätta rökdykarna i fara.[17–19] 

Allvarliga bränder i tunnlar är statistiskt sett ovanliga, men kan få 
allvarliga konsekvenser när de väl inträffar. Inte alla tunnlar byggs i 
områden där räddningsledaren, av olika anledningar, får tillräcklig er-
farenhet av räddningsinsatser i den komplexa miljön så dessa svåra be-
slut kan baseras på tidigare erfarenheter. Till viss utsträckning kan full-
skaliga övningar, eller table-top övningar, förse räddningsledaren med 
kunskap och erfarenheter. Dock är ofta basinformationen och förhål-
landena vid övningar bättre än i det verkliga fallet. 

En av de mest värdefulla egenskaperna är medvetenheten om vilka 
faktorer på olycksplatsen som kan få den största påverkan på utfallet 
av räddningsinsatsen. Genom att identifiera dessa kritiska faktorer kan 
räddningsledaren ta hänsyn till, och förebygga, att dessa faktorer på-
verkar räddningsinsatsen i negativ riktning. En ingående förståelse för 
situationen är en av nyckelförutsättningarna för att nå målen med 
räddningsinsatsen – att rädda personer i fara och om möjligt minimera 
skadorna på utrustning, tunnelkonstruktionen eller den omgivande 
miljön. 
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I tunnlar under byggnation är de brandskyddstekniska installationer 
som är avsedda för den färdiga tunneln oftast inte ännu i drift. I tidiga 
skeden av projektet kan grundläggande funktioner som exempelvis be-
lysning och plana körbanor saknas. I tunnlar under byggnation är en 
av tunnelentreprenörens huvudsakliga frågor att hålla de tillåtna vat-
tenflöden som getts i projektets vattendom. Beroende på typ av tunnel 
och konstruktion kan marken vara ojämn och dessa ojämnheter till 
vissa delar vattenfyllda. Alla dessa förutsättningar kan väsentligen göra 
att förflyttningshastigheten inne i tunneln försämras.[4, 15, 19] Denna typ 
av tunnlar är också känsliga för påverkan av yttre väderförhållanden 
och vindriktningen kan antingen hjälpa eller motverka räddningsinsat-
sen. 

Strategi och taktisk inriktning 

Vid en räddningsinsats kan räddningstjänsten arbeta med antingen en 
offensiv strategisk inriktning (att bekämpa branden) eller en defensiv 
strategisk inriktning (att inte bekämpa branden). Dessa två strategier 
kan inte kombineras samtidigt med kan naturligtvis ändras från den 
ena till den andra under räddningsinsatsens gång.[15, 17–19] Det finns fem 
olika taktiska inriktningar att för att hantera bränder i tunnlar. Dessa 
taktiska inriktningar kan användas var för sig men också i kombinat-
ion med varandra. De taktiska inriktningarna är också beroende av den 
valda strategin för räddningsinsatsen och de tillgängliga resurserna gäl-
lande bemanning och utrustning.[15, 17–19] De fem taktiska inriktningar-
na är: 

1. Bekämpa branden från en plats inne i tunneln i syfte att släcka 
branden och därigenom rädda personer i fara. 

2. Hjälpa eller rädda personer i fara i tunneln och ta dem till det fria 
eller annan säker plats. 

3. Kontrollera ventilationen i tunneln och därigenom ta bort röken 
från personer i fara och/eller stödja räddningsinsatsen.[15, 17–19] 

4. Bekämpa branden från en säker plats och därigenom minska bran-
dens konsekvenser. 

5. Hjälpa och behandla personer som utan hjälp tagit sig ut i det fria 
eller till annan säker plats. 
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De 6 brandscenarier som hav valts i detta projekt har analyserats med 
avseende på strategi och möjlig taktisk inriktning, givet tre grundförut-
sättningar; 

� Obegränsade personella resurser, men inga mobila fläktar. 
� Obegränsade personella resurser, men tillgång till mobila fläktar 

(kombinationer av små lågkapacitetsfläktar/mediumkapacitets-
fläktar eller stor lastbilsmonterad högkapacitetsfläkt[17]). 

� Initial styrka om 5 man (4+1) och ingen tillgång till mobila fläktar. 

Resultatet av analysen presenteras i tabell 2 nedan. 

Tabell 2: Taktiska tillvägagångssätt för valda scenarier. 

Räddnings-
scenario 

Obegränsade resurser/ 
inga fläktar 

Obegränsade resurser/ 
fläktar tillgängliga 

Första brand- och 
räddningsenhet (5)/ 
antal fläktar 

Scenario A 5 och om anpassad fordons-
transport är möjlig, nr 2 eller 
4. 

5 och om anpassad for-
donstransport är möjlig, nr 
2 eller 4. 

5 

Scenario B Nr 1 i kombination med 2 
och 5. 

Nr 1 i kombination med 2 
och 5. 

5 

Scenario C Nr 1 om brandutvecklingen 
är långsam och/eller nöd-
ställda personer finns inne i 
tunnel, annars nr 5. 

Nr 1 om brandutveckling-
en är långsam och/eller 
nödställda personer finns 
inne i tunnel, annars nr 5. 

5 

Scenario D Nr 1 i kombination med 2, 3 
och 5. 

Nr 1 i kombination med 
2, 3 och 5. 

5 

Scenario E Nr 3 i kombination med 1. 5 och om anpassad for-
donstransport är möjlig, nr 
2 eller 4. 

5 

Scenario F Nr 3 i kombination med 4. 5 och om anpassad for-
donstransport är möjlig, nr 
2 eller 4. 

5 
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Räddningsinsatsens förflyttningshastighet 

Räddningstjänstens förutsättningar att hjälpa eller rädda personer inne 
i tunneln beror på vilka tillgängliga resurser gällande bemanning och 
utrustning men också räddningsinsatsens transporthastighet in till 
brandplatsen eller personer i behov av assistans inne i tunneln. 

Inom ramen för projektet har försök utförts för att uppskatta rädd-
ningstjänstens förflyttningshastighet i givna situationer. Regelverket[16] 
kräver säker vattenförsörjning vid rökdykarinsatser vid brand, eller 
risk för brand. Rökdykarinsatsen skall alltid föregås av en riskbedöm-
ning och räddningsledare kan göra bedömningen att ”säkert vatten” 
kan uppnås på annat sätt än via slangutlägg och brandvatten på tradit-
ionellt sätt. 

Dock visar de enkäter, intervjuer och diskussioner som förts med 
räddningstjänsten (se appendix 1, 2 och 5) att traditionell slangutlägg-
ning i en okänd och föränderlig miljö är en trygghetsfaktor trots att 
man som organisation och individ vet att begränsningarna med detta 
upplägg gör att aktionssträckan inne i tunneln blir kort. 

Försöken har fokuserat på att bestämma de sträckor som räddnings-
tjänsten kan tillryggalägga under vissa givna förutsättningar. Tester har 
utförts dels med utlägg av hela slangsystem, dels med enkla delsystem 
med 3*grovslang Ø63 mm plus 3*smalslang Ø42 plus strålrör och 
kopplingspunkter (kyrka) för att bestämma tider för olika delmoment. 
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Bild 8: Slangsystemets uppbyggnad. 

Illustration: Anna Andersson. 

Varje delmoment har sedan bestämts utifrån resultatet på testerna och 
använts i den matematiska MatLab-modell som bygger på de tidigare 
testerna utförda inom ramen för det Räddningsverksfinansierade väg-
tunnelprojektet.[9] Modellen har vidareutvecklats gällande exempelvis 
påverkan av markens lutning, belastning och metod för slangutlägg-
ning. 

Varje rökdykare förutsätts bära luft motsvarande 2400 l varav 1600 l 
är tillgängligt för insatsen, med en luftförbrukning om 62 l/minut. I 
jämförelsen har den begränsande faktorn varit tillgänglig tid att nå de 
utrymmande inte de personella resurserna. Vid en skarp insats är dock 
de tillgängliga resurserna en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn 
till. Den längsta möjliga sträcka som kan tillryggalägga med en initial 
styrka om 5 man (4+1) är beräknad separat och visas nedan i tabell 4 
inom parentes. 

De utförda testerna har också innefattat studier av olika typer av ut-
rustning som taktisk resurs vid räddningsinsatsen och dess påverkan på 
förflyttningshastigheten. De parametrar som har störst inverkan på 
förflyttningshastigheten är: 

1. Sikt. 
2. Hjälpmedel (lyslina, IR-kamera m.m.). 
3. Metod för slangutläggning. 
4. Tunnelns lutning. 
5. Markförhållanden. 
6. Belastning (tom/fylld slang, buren vikt, transport av skadade etc.). 
7. Individuell fysisk kapacitet. 
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Förflyttningshastigheten i testerna varierade mellan 0,05 m/s till 
1,5 m/s beroende på parametrarna ovan och om hela räddningsinsat-
sens fronthastighet mättes eller om det gällde förflyttning utan eller 
med låg belastning i avseende att förflytta sig till fronten eller tillbaka 
ut ur tunneln. För beräkningarna har dels mätvärden från detta projekt 
använts, dels mätvärden från det parallella KKS-finansierade gruvpro-
jektet och det tidigare Räddningsverksprojekten om väg- och spårtunn-
lar. 
 

 
Bild 9: Citybanan i Stockholm. 

Foto: Mia Kumm. 

 
Bild 10: Hallandsåstunneln. 

Foto: Benjamin Andreasson. 

 
Bild 11: Södra länkens tidigare ar-

betstunnel. 
Foto: Anna Andersson. 



Räddningsinsatsens förflyttningshastighet 

65 

Tabell 3: Förflyttningshastighet. 

Test (anlägg-
ning, ort, år, 
förhållanden) 

Förflyttnings-
hastighet 
[m/s] 

Anmärkning Projekt 

Kabeltunneln 
Stockholm 2001 

-mörkt. 

0,08–013 Fronthastighet. 
Ej vattenfylld slang. 

SRV 

Spårtunnelprojektet. 

Masthamnstuneln 
Stockholm 2003 

-mörkt. 

0,2 Fronthastighet. 
Ej vattenfylld slang. 

SRV 

Vägtunnelprojektet. 

Botniabanan 
2008 
-rök. 

5,0 Transporthastighet med spår-
bunden tralla, last 300 kg 
inkl. personal Not: Ej säker-
ställt värde p.g.a. få tester och 
tunnellutning. 

SRV/MSB 

Tunnelbyggarprojektet. 

Törnskog 
Stockholm 2008 

-rök, IR. 

0,25 Fronthastighet. 
Kort avstånd (50m) till ut-
rymningssluss. 

SRV/MSB 

Tunnelbyggarprojektet. 

Hallandsåsen 
Båstad 2008 

-rök, mörkt, IR. 

0,1 Fronthastighet. SRV/MSB 

Tunnelbyggarprojektet. 

Silvergruvan 
Sala 2009 

-rök. 

1,5 Gånghastighet. KKS 

Gruvprojektet. 

Norra länken 
Stockholm 2009 

-rök, IR. 

0,3 Fronthastighet. 
Ej fullt slangutlägg. 

SRV/MSB 

Tunnelbyggarprojektet. 

Falu koppargruva 
Falun 2010 

-rök, mörkt, IR. 

0,05 Fronthastighet. KKS 

Gruvprojektet. 

Citybanan 
Stockholm 

-rök, mörkt, IR. 

0,1 Fronthastighet. SRV/MSB 

Tunnelbyggarprojektet. 

Tidigare arbetstun-
nel, Södra länken 

2010 
-rök, mörkt, IR. 

0,13 

 

1,2 

 

1,0 

 

0,6 

 

 

0,9 

Fronthastighet 

-(lutning 10˚, nedåt). 

Gånghastighet 

-(lutning 10˚, nedåt). 

Gånghastighet 
-(lutning 10˚, uppåt). 

Gånghastighet 

-(lutning 10˚, uppåt, 
par, last 80 kg). 

Gånghastighet 

-(lutning 10˚, nedåt, 
last 15 kg). 

SRV/MSB 

Tunnelbyggarprojektet/ 
METRO. 
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Den maximala teoretiska sträcka som kan tillryggaläggas, givet resulta-
tet från testerna, är räknade från den punkt där rökdykarinsatsen på-
börjas. Baspunkten för rökdykarinsatsen behöver inte placeras vid 
tunnelmynningen, baspunktens placering bestäms av rökdykarledaren 
baserat på den genomförda riskbedömningen. ”Baspunkten” och 
”punkten noll” där rökdykarinsatsen börjar behöver nödvändigtvis 
inte innebära samma sak. 

Denna definition är något som behöver diskuteras vidare inom re-
spektive organisationer. Börjar alltid rökdykarinsatsen i tunnelmyn-
ningen om det ryker ur tunneln? Kan startpunkten för rökdykarinsat-
sen flyttas in i tunneln om miljön, med eller utan hjälp av ventilation-
en, är tillfredsställande? Hur mycket eller lite rök får det vara för att 
miljön ska anses som tillfredsställande? 

En rökdykarinsats i en tunnel innefattar kombinationer av flera RD-
grupper, som arbetar växelvis för att flytta räddningsinsatsens front 
framåt. Fronten kommer att arbeta långsammare än efterföljande rök-
dykarpar som gagnas av information och utrustning tillhandahållen av 
tidigare rökdykare. 

 

Bild 12: Med night-vision. 
Foto: Christer Johansson. 

 

Bild 13: Test med last, IR-kamera. 
Foto: Christer Johansson. 

  

Bild 14: Slangutläggning, 
IR-kamera. 
Foto: Christer Johansson. 

Bild 15: Rökdykare, IR-kamera. 
Foto: Christer Johansson. 
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Beräkning av utrymning vs räddning 

En av tunnelentreprenörens främsta skyldigheter är att försäkra sig om 
en trygg och säker arbetsmiljö för de anställda. Eftersom räddnings-
tjänsten har begränsade möjligheter att rädda personer ur tunneln i 
händelse av brand, måste tunnelentreprenören tillse att det finns tillför-
litliga alternativ för utrymning. I första hand innebär detta utrym-
ningsvägar direkt ut till det fria, men också fasta eller mobila kan 
komma ifråga som sekundär utrymningsväg, framförallt i fasen före 
genomslaget. 

Arbetslagstiftningen kräver erforderlig utrymning i händelse av 
brand, där nya AFS 2010:01 Berg- och gruvarbete[16] ger råd om maxi-
malt 200–300 meter till räddningskammare, med reservation om att av-
ståndet beror på de förhållanden som råder i det aktuella fallet. Hand-
böcker[20] rekommenderar max gångavstånd till utrymningsväg eller 
räddningskammare baserade på riskanalyser, avståndet 150 meter an-
vänds ofta i nya nationella vägtunnelprojekt, medan maxavståndet 500 
meter regleras i EU-direktivet om tunnlar på det transeuropeiska väg-
nätet.[21] Avståndet 500 meter är också ett ofta använt mått till rädd-
ningskammare i gruvor. 

Huvudkravet är dock att människor inne i tunneln kan utrymme till 
det fria eller till räddningskammare innan kritiska förhållanden upp-
står samt sedan eskorteras ut alternativt själva lämna tunneln i en säker 
miljö efter att branden slocknat. Måttangivelser, som till exempel i 
rådstexten till AFS 2010:01 kan lätt bli ”absoluta sanningar” medan 
utryck som erforderlig eller nödvändig ofta inte ger den oerfarne till-
räcklig vägledning i det enskilda projektet. 

Diskussioner med byggherrar och entreprenörer under projekttidens 
gång visar att förväntningarna på räddningstjänstens kapacitet att rädda 
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personer inne i tunneln är avsevärt högre än de verkliga tider och av-
stånd som räddningstjänsten kan förflytta sig i tät rök. 

För att bättre kunna bestämma möjligheterna till utrymning med 
hjälp av räddningstjänsten i tunnlar under byggnation har de utrym-
mandes förmåga att nå en räddningskammare beräknats[2] och jämförts 
med räddningstjänstens förmåga att nå räddningskammaren och sedan 
eskortera personerna ut innan luften i räddningskammaren tagit slut. 
Motsvarande beräkningar har också gjorts för det fall då personen ut-
rymmer i den rökfyllda tunneln.[2] Tiden för räddningstjänsten att nå 
den punkt där den utrymmande har fallit ned medvetslös har jämförts 
med den tid där den utrymmande omkommer av exponeringen från 
den toxiska röken. 

 
Bild 16: Utrymning vs räddning. 

Illustration: Anna Andersson. 

Räddningstjänstens förflyttningshastighet och möjliga sträckor att till-
ryggalägga är baserad på rökfylld miljö och gånghastigheter från tabell 
3. 
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Tabell 4: Utrymning vs räddning. 

Utrymnings-
scenario[2, 4] 

Variant Lutr t1 t2 Lrtj ΔLt 

E1: 
Brand i borrigg. 

6*7 m. 
0,5 m/s. 
Reaktion och 
respons:  
5 min. 
(= max tid). 

> 1700 m. - 0 

(FLD) 

Behövdes ej. - 

E2: 
Bilbrand (2 bilar). 

 

6*7 m. 
0,5 m/s. 
Reaktion och 
respons: 
2 min. 
(vid 3 MW). 

680 m. 55 min. 0,66 

(FLD) 

819 m.* 

232 m.** 

(150 m.)*** 

 

201 m.* 

788 m.** 

(870 m.)*** 

E3: 
Brand i dumper. 

6*7 m. 
0,5 m/s. 

Reaktion och 
respons: 
5 min. 
(= max tid). 

764 m. 65 min. 99 min. 655 m.* 

232 m.** 

(150 m.)*** 

 

281 m.* 

704 m.** 

(786 m.)*** 

E4: 
Bussbrand. 

6*7 m. 
0,5 m/s. 

Reaktion och 
respons: 

2,5 min. 
(vid 3 MW). 

206 m. 15,5 min. 17,5 min. 20 m. 1474 m. 

Lutr = Sträckan [m.] en utrymmande kan förflytta sig innan medvetslöshet (FED=1,0). 
t1 = Tiden [min.] för en utrymmande person att bli medvetslös (FED=1,0). 
t2 = Tiden [min.] innan en utrymmande omkommer (FLD=1,0), alt. värdet på FLD ef-
ter 2 timmar. 
Lrtj = Sträckan [m.] räddningstjänsten kan förflytta sig på tiden t2. 
ΔLt = Kvarvarande sträcka [m.] mellan räddningstjänsten och den utrymmande vid ti-
den t2 alt. 2 timmar. Framkörningstiden är satt till 10 minuter och tiden från fram-
komst tills räddningstjänsten går in i tunneln 5 minutes. 
* Sträcka [m.] om obegränsade räddningsresurser finns tillgängliga och luftförbruk-
ningen ej begränsar insatsen, samt att första delen av insatsen görs i rökfri milljö (tills 
dess att röken möter räddningstjänsten). 
** Sträcka [m.] om 2*4 l. komprimerad luft, 300 bar (2400 l.) används där 1600 l. är 
tillgängligt för räddningsinsatsen, rökfylld miljö. 
*** Maximal förflyttad sträcka med en insatsstyrka om 4+1. 
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Erfarenheter från inträffade bränder 

Fyra bränder har studerats avseende val av taktisk inriktning för rädd-
ningsinsatsen; branden i A86-tunneln i Paris den 5:e mars 2002[22], bran-
den i Björnböletunneln på Botniabanan den 24:e mars 2006[4], branden i 
ett arbetslok i Citybanan vid T-centralens tunnelbanestation den 5:e 
september 2009[23] och rökutvecklingen i ett arbetslok på Mariatorgets 
tunnelbanestation den 24:e oktober 2010[24]. 

Bränderna har främst studerats avseende den inträffade branden, ut-
fallet av räddningsinsatsen och vald taktisk inriktning. Informationen 
om händelserna har insamlats genom litteraturstudier, intervjuer med 
aktuell räddningstjänst och studier av insatsrapporter och eventuella 
externa utredningar. Utöver dessa fyra bränder har inträffade brandin-
cidenter och händelser med rökutveckling som inträffat under pro-
jektperioden på Budapests nya tunnelbanelinje under konstruktion 
studerats och analyserats. Resultaten gällande val av taktisk inriktning 
finns presenterade i tabellen nedan medan generella slutsatser har an-
vänds och implementerats i projektet och rapporten som helhet. 

Tabell 5: Tillämpad taktik vid några studerade bränder. 

Förekommen 
eldsvåda 

Brinnande 
föremål 

Brandens 
varaktighet 

Vald taktiskt till-
vägagångssätt 

Anmärkning 

Branden i A86, 
Frankrike. 

Servicetåg till 
TBM, transport-
band. 

8,5 tim. 
(till kontrollerad 
brand). 

1, 2, 3, 4 & 5 Räddningstjänst 
avslutad först 
på dag 3. 

Björnböle,  
Sverige. 

Borrigg. 4 tim. 
(självslocknad). 

5 Inga personer 
kvar i tunneln. 

Citybanan i 
Stockhholm, 

Sverige. 

Arbetslok. 10,5 tim. 1, 3 Ingen effekt av 
3. Inga perso-
ner på station-
en. Återtände 
p.g.a. kopplad 
batteriladdning. 

Mariatorget, 
Stockholms tun-

nelbana, 
Sverige. 

Arbetslok. Enbart rökut-
veckling p.g.a. 
hydraulolja på 
varm metallyta. 

- Rökdykare kon-
staterade rökut-
veckling, ingen 
brand. 
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Utrustning som taktisk resurs 

För att stödja, eller i vissa fall över huvud taget göra insatsen möjlig, 
kan räddningstjänsten använda olika typer av räddningsmateriel som 
en taktisk resurs vid bränder i tunnlar. Hur mycket användandet av re-
spektive utrustning påverkar räddningstjänstens förmåga att nå in i 
tunneln är starkt beroende av de aktuella förhållandena på brandplat-
sen. Utrustningen som beskrivs nedan har alla antingen använts och 
utvärderats vid de genomförda försöken eller diskuterats vid intervjuer 
inom ramen för projektet, som möjliga taktiska resurser i händelse av 
en brand. En del av utrustningen behöver utvärderas vidare för olika 
rådande förutsättningar och kommer att föras över till det pågående 
METRO-projektets WP6 – Räddningsinsatser gällande användning i 
tunnelbanemiljö.[25] 

IR-kamera 

Användandet av IR-kamera har det senaste decenniet gått från att vara 
nytt och oprövat till att ingå i räddningstjänstens normala utrustning. 
Vid bränder i tunnlar kan värmekontrasterna vara mycket låga på 
längre avstånd från brandplatsen och därför göra orienteringen svårare 
än vid brand i en vanlig byggnad. I de tidiga faserna i tunnlar under 
byggnation saknas ofta de referenspunkter, exempelvis belysningsar-
maturer, som även om de slagits ifrån vid branden kan utgöra en refe-
rens eftersom IR-kameran tydligt registrerar värmeskillnader på bara 
någon grad. I de fall då vattenförsörjningen fram till stuff nyligen har 
använts kan dock vattenledningen i sig utgöra en referens, liksom 
räddningstjänstens egna slangar. Detta påverkar inte det främre rök-
dykarparet nämnvärt eftersom avsök och kopplingsmoment tar tid i 
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anspråk, men har en klar betydelse för gånghastigheten för efterföl-
jande rökdykare. Vid genomgångar i samband med övningar har också 
detta framförts som ett motiv till att ta med eget vatten in i tunneln. 
De övningar och tester som genomförts visar också att ett behov av vi-
dareutbildning av rökdykare gällande tolkning av IR-bilder i tunnel-
miljö föreligger. 

 
Bild 17: Hög termisk kontrast – 

rumsbrand. 
Foto: Christer Johansson. 

 
Bild 18: Låg termisk kontrast – 

brand i tunnel. 
Foto: Christer Johansson. 

Lystråd 

De försök som utförts inom ramen för projektet har visat att gånghas-
tigheten för de enskilda brandmännen ökar markant då en lystråd kan 
följas på vägen in mot fronten. De enskilda gånghastigheterna har ökat 
med upp till 50% och har i vissa fall visat sig vara lika effektivt som att 
följa slangen med IR-kamera, dock med den skillnaden att rökdykarna 
inte kan ”se” annat än vägen framåt. Då den huvudsakliga initiala ris-
ken för rökdykare i en rökfylld tunnelmiljö är att tappa orienteringen 
och få slut på andningsluft, till skillnad från risken för övertändning 
vid en brand i byggnad, kan lystråd vara en värdefull resurs för att 
säkra rökdykarens väg ut ur tunneln. Användandet av lystråd som 
hjälpmedel och som eventuellt alternativ till slangdragning för en 
första rekognosceringsstyrka bör utredas närmare. Dock bör lystråden 
förses med en kombination av elektrisk och efterlysande funktion så 
att ett eventuellt kabelbrott inte äventyrar möjligheterna för en säker 
vägvisning ut. Vidare studier för användning i spårmiljö överförs till 
det pågående METRO-projektet. 
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Avståndsmätning 

En av rökdykarledarens uppgifter är att tillse att rökdykarna påbörjar 
reträtten i tid för att hinna ut ur tunneln innan andningsluften tar slut. 
Avståndsmätningen gällande hur långt rökdykarna har förflyttat sig in 
i tunneln görs i huvudsak genom att räkna använda slanglängder om 25 
meter. Det systemet tar dock inte hänsyn till eventuella ”trassel” och 
loopar eller att slanglängderna efter en tids brukande inte alltid är 25 
meter, dock påverkar dessa båda parametrar säkerhetsmässigt av-
ståndsbedömningen åt rätt håll. Ett behov finns för ett enkelt alterna-
tivt system för att bestämma hur långt in i tunnelsystemet rökdykarna 
befinner sig. 

Transportvagnar 

I tunnlar kan transportsträckan fram till branden eller de nödställda 
vara lång. För att undvika att brandmännen måste bära utrustning 
fram till brandplatsen kan fordon eller manuella vagnar underlätta ar-
betet och därigenom dels öka förflyttningshastigheten, dels minska 
luftförbrukningen. 

Vagnen kan vara manuellt framdriven, liknande den som testades på 
Botnia banan[26–27], men bör kunna användas både på spår och plan 
mark. Vagnen kan användas till att transportera fläktar, skumvätska, 
räddningsmateriel eller vilken annan utrustning som kan behövas vid 
insatsen. Om vagnen är tillräckligt stor kan också vagnen användas till 
att transportera skadade personer ut ur tunneln på vägen tillbaka. För-
söken i Kalldalstunneln på Botniabanan[26] visar att förflyttningshastig-
heten ökar avsevärt, dock skall noteras att få upprepade försök utför-
des i det aktuella fallet och att mer systematiska studier gällande trans-
port av utrustning och skadade bör göras både gällande användning av 
spårbunden vagn och vagn för väg. Vidare studier för användning i 
spårmiljö överförs till det pågående METRO-projektet. 
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Bild 19: Lystråd. 

Foto: Lystech. 

 
Bild 20: Transportvagn. 

Foto: Per Rohlén. 

 
Bild 21: Utrymningsfordon. 

Foto: Iveco Magirus. 

 
Bild 22: Mellankapacitetsfläktar 

uppställda på vagn. 
Foto: Mia Kumm. 

 
Bild 23: Mellankapacitetsfläktar 

med tunneltäckning. 
Foto: Anders Bergqvist. 

 
Bild 24: Högkapacitetsfläkt 

monterad på trailer. 
Foto: Anders Bergqvist. 

 
Bild 25: Högkapacitetsfläkt monterad på lastbil. 

Foto: Haukur Ingason. 

Transportfordon 

I flera av de längre europeiska vägtunnlarna finns specialdesignade eva-
kueringsfordon för intransport av rökdykare och uttransport av nöd-
ställda och skadade. I Sverige har sådana fordon ännu inte använts. Då 
räddningstjänsten har små möjligheter att nå räddningskammare place-
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rade långt in i tunnelsystemen, framförallt innan genomslaget, och det 
tar mycket resurser i anspråk att eskortera nödställda manuellt ut ur 
tunneln skulle liknande fordon göra det möjligt att lättare undsätta 
nödställda i tunneln. För tunnlar under byggnation gäller dock utöver 
kravet på batteri eller hybriddrift, eftersom förbränningsmotorer ej 
kommer att kunna användas i rökfylld miljö, att fordonen kan ta sig 
fram på ännu ej färdigställda vägbanor. Eftersom sådana fordon redan 
finns på marknaden handlar det främst om en vidare diskussion om 
kostnad respektive nytta av ett sådant fordon, främst i storstadsregion-
erna. 

Ventilation 

En av de viktigaste uppgifterna för att underlätta en räddningsinsats i 
en tunnel är att göra tunneln så fri från rök som möjligt för att under-
lätta avsökning och förflyttning inne i tunneln samt att i brandens 
närområde undvika värmebelastning på brandmännen. Om tunneln är 
fri från rök kommer räddningsinsatsens fronthastighet att öka och 
räddningstjänsten kan nå längre in i tunneln. Om brandmännen inte 
utsätts för värmebelastningen från branden kan de arbeta längre tid 
inne i tunneln givet att det är värmestrålningen och inte lufttillgången 
som begränsar tiden inne i tunneln. 

I tunnlar under byggnation, innan genomslag, är ventilering av tun-
neln en omöjlig uppgift med andra metoder än den normala miljöven-
tilation som finns installerad. Dessa ventilationssystem bygger på tilluft 
fram till stuff via kanal, ofta av väv, i tunneltaket och återluft i själva 
tunnelröret. Om branden inträffar innan stuffen kommer kanalen med 
stor sannolikhet, beroende på brandens storlek och kanalmaterial, att 
brinna av. För att den fasta ventilationen skall kunna användas som en 
taktisk resurs under räddningsinsatsen krävs att räddningsledaren har 
tillgång till personal på plats med god kunskap om ventilationssyste-
mets funktion och utformning. 

Efter genomslaget kan mobila fläktar vara ett alternativ. Tidigare 
försök har visat på flera olika möjligheter med mobila fläktlösningar. 
Sammanfattningsvis kan sägas att följande alternativ finns[17, 26, 28]; 
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1. Lastbilsmonterad högkapacitetsfläkt (>30 m3/s, hög tryckuppsätt-
ning). 

2. Högkapacitetsfläkt (>30 m3/s, lägre tryckuppsättning) placerad på 
släp eller larvfötter, med eller utan stödjande avskärmning. 

3. Mellankapacitetsfläktar (≈8–9 m3/s) i parallell kombination med 
stödjande avskärmning. Möjlig tunnellängd och tvärsnitt är bero-
ende på antal fläktar. 

4. Mellankapacitetsfläktar (≈8–9 m3/s) i parallell kombination place-
rade på fläktvagn mitt i tunneltvärsnittet, utan stödjande avskärm-
ning. Detta system fungerar endast i korta tunnlar (<250 m, 
<30 m2) utan lutning och utan motverkande vind. 

5. Fläktsystem med vatteninjektering i luftströmmen. Få vetenskap-
liga försök finns men praktiska övningar har gett lovande resultat. 

Lastbilsmonterade fläktar fungerar bra tunnlar under byggnation då 
det finns farbar väg fram till tunnelmynningen vilket är en förutsätt-
ning för att alternativet skall fungera. System med stödjande avskärm-
ning är beroende av att avskärmningen är tät mot tunnelväggen, vilket 
vid tester har visat sig vara svårt vid helt mobila lösningar.[26, 28] I mo-
delltester fungerar systemet väl, men behöver vidareutvecklas för mo-
bil användning. Systemet kan dock med fördel anpassas mot fasta in-
stallationer, exempelvis i kombination med rökavskiljningar inne i 
tunnelsystemet. 

Skärsläckaren 

I tunnlar med litet tvärsnitt (<30 m2) eller vid större bränder (buss, 
lastbil) har tidigare[9] försök och kompletterande överslagsberäkningar 
visat att det är svårt för räddningstjänsten att nå fram till branden. De 
begränsande faktorerna är den strålningsvärme brandmannen utsätts 
för i kombination med möjligheterna till vattenpåföring utan att vatt-
net slår i taket utan att nå själva branden. I tunnlar med litet tvärsnitt 
(≈10 m2), exempelvis kabel- och distributionstunnlar, är detta ett 
mycket stort problem. Max strålningsvärme en brandman förväntas 
kunna exponeras för under arbetet[9], utan att möjlig arbetad tid redu-
ceras, är 5kW/m2. I diskussioner under projektet har möjligheten att 
använda skärsläckaren för vatteninjektering i luftströmmen från mo-
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bila fläktar diskuterats. Detta har inte undersökts inom ramen för detta 
projekt, men bör utredas närmare. 

Brandvattenuttag 

I de flesta tunnlar under byggnation finns vatten framdraget till berg-
arbetet vid stuffen och på vattenledningen i tunneln sätts ofta brand-
vattenuttag för räddningstjänsten. Tryckbehovet för bergarbetet är ofta 
högre än det för brandvatten, dock kan det omvända behöva beaktas i 
objekt långt under grundvattennivå, då trycket istället kan bli för högt. 
De intervjuer som gjorts visar dock på att räddningstjänsten känner sig 
osäker att initialt nyttja dessa brandvattenuttag eftersom man är rädd 
att inte finna dessa tillräckligt snabbt och säkert. De besök som genom-
förts under projektet har visat på att brandvattenuttag på många platser 
är dåligt uppmärkta och skyltade. 

Andningsskydd 

I Sverige används traditionellt andningsluft och inte syrgasapparater 
vid rökdykning medan det internationellt ofta används syrgasapparater 
för rökdykning vid långa inträngningsvägar. Användandet av syr-
gasapparater förlänger aktionstiden inne i tunneln, men har andra 
nackdelar exempelvis möjligheterna att understödja andra rökdykare 
med andningsluft. Möjligheter och risker med de olika systemen bör 
dock utredas vidare och beslut tas utifrån dessa resultat. 
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Diskussion och slutsatser 

Resultaten från projektet visar tydligt att utrymning med hjälp av 
räddningstjänsten i längre tunnlar under byggnation inte är möjlig. 

I många av de valda scenarierna, speciellt före genomslaget, når inte 
räddningstjänsten de nödställda i tid. I vissa fall, nära stuffen, även om 
utrymning skett till räddningskammare. Slutsatserna från projektet 
kan därför sammanfattas; 

1. Enligt det svenska regelverket skall rökdykare, för sitt eget skydd, 
ha säker tillgång till släckvatten vid brand eller risk för brand. Re-
gelverket bygger på erfarenheter från bränder i normala byggnader 
och inte i tunnelmiljö. Den största risken i tunnlar är främst att 
tappa orienteringen och att sedan få slut på andningsluft. Regelver-
ket bör därför ses över med avseende på behovet av säker tillgång på 
släckvatten för alla rökdykare, exempelvis rekognosceringsstyrkor.  
Alternativa metoder och material, exempelvis IR-kamera och lys-
tråd, kan ge samma nivå av säkerhet och möjliggöra en snabbare in-
sats i tunneln. Den aktuella föreskriften har inte som främsta mål 
att möjliggöra insatser i tunnlar utan är avsedd att reglera rökdyka-
rens arbetsmiljö och säkerställa att rökdykaren inte skadas när rök-
dykning väl sker. I rådstexten bör dock bättre ledning ges gällande 
riskbedömningar i komplexa miljöer och definitioner av uttrycket 
”säker tillgång på släckvatten”.[16] 

2. Rekommendationer gällande placering av räddningskammare och 
luftbehov bör ses över.[29] 

3. Alternativa system för slangutläggning bör utvecklas och utvärde-
ras. 
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4. Användning av IR-kamera vid bränder i tunnlar under byggnation 
kan vara mycket värdefullt. Dock kan de låga värmekontrasterna 
mellan exempelvis väggar och den ännu inte färdiga vägbanan göra 
det svårt att bestämma vägen. I tidiga faser av tunnelbyggnationen 
saknas ofta installationer, exempelvis belysning, som skulle kunna 
utgöra referenspunkter. I fall med kall rök kan därför IR-kameran 
vara något mindre användbar än i färdiga tunnlar, eftersom bilden 
är mer svårtolkad. Det finns därför ett behov av vidareutbildning 
gällande användning av IR-kamera i tunnelmiljöer. 

5. Systematiska tester avseende räddningstjänstens förflyttningshastig-
heter i olika tunnelmiljöer bör studeras vidare. Användandet av al-
ternativa förflyttningsmetoder, som olika former av vagnar, bör 
också studeras. 

6. Större mängder besökare i tunnlar under byggnation rekommende-
ras ej, speciell inte innan genomslag, eftersom räddningstjänsten inte 
kommer att ha möjlighet att assistera dem ut ur tunneln i händelse 
av brand. Räddningskamrarna är vanligtvis dimensionerade för 
bergarbetarna, inte besökare. 

Samspelet mellan entreprenören, räddningstjänsten, polis och sjukvård 
är mycket viktigt vid en räddningsinsats. Samarbetet bör börja med en 
gemensam insatsplanering, följas av övningar för att upptäcka brister 
och följas upp med erfarenhetsåterföring från övningar, tillbud och 
olyckor.[3, 15, 19] 

 



Forsknings- och utvecklingsbehov 

80 

Forsknings- och utvecklingsbehov 

Under projektets gång har områden upptäckts där vidare, eller ny 
forskning, behövs. Inom vissa delområden har också ett utvecklings- el-
ler utbildningsbehov konstaterats. Dessa punkter redovisas kort nedan; 

1. Det finns behov av en handbok för tunnelentreprenörer, där enkla 
och handfasta råd ges gällande exempelvis systematiskt brand-
skyddsarbete, beredskapsplanering, riskinventering, nödlägesbered-
skap och krishantering. 

2. Det bör föras en diskussion inom räddningstjänsten gällande var 
”punkten noll” i tunneln är. Under vilka förhållanden kan man be-
sluta att delar av tunneln bara är en transportsträcka och var börjar 
den egentliga rökdykningen? Diskussioner bör också föras avseende 
användandet av luft respektive syrgas. 

3. Det finns ett utbildningsbehov gällande användning av IR-kamera i 
tunnelmiljöer. 

4. Användandet av lystråd som hjälpmedel och som eventuellt alterna-
tiv till slangdragning för en första rekognosceringsstyrka bör utre-
das närmare. 

5. Ett behov finns för ett enkelt alternativt system för att bestämma 
hur långt in i tunnelsystemet rökdykarna befinner sig. 

6. I diskussioner under projektet har möjligheten att använda skär-
släckaren för vatteninjektering i luftströmmen från mobila fläktar 
diskuterats. Detta har inte undersökts inom ramen för detta pro-
jekt, men bör utredas närmare. 

7. Kompletterande forskning gällande förflyttningshastigheter och ut-
värdering av metoder för slangutlägg behövs. 
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Tack till… 

Författaren vill rikta ett stort tack till alla som gjort detta arbete möj-
ligt. Ett speciellt tack till Storstockholms Brandförsvar, speciellt City-
styrkan och Kungsholmens brandstation samt Christer Johansson, 
Räddningstjänsten Sala-Heby, Räddningstjänsten i Båstad och Rädd-
ningstjänsten Dala-Mitt för värdefulla diskussioner, hjälp med försök 
och tester och noggrant arbete med enkäter och intervjuer. Alla inter-
nationella kollegor och vänner på brandstationer runt om i Europa, 
speciellt i Budapest, Paris och Zürich, som tålmodigt diskuterat frå-
gorna från ett internationellt perspektiv – ni har alla varit mycket upp-
skattade. Många organisationer har bidragit till arbetet beskrivet i 
denna rapport; Skanska-Vinci i Hallandsåsprojektet, Skanska och 
Veidekke i Stockholmsprojekten, Trafikverket och Stockholms lokal-
trafik bland andra. Sist men inte minst ett stort tack till Anders Ber-
gqvist, Arne Brodin och Per Rohlén för korrekturläsning och för att 
de alltid delar med sig av sina erfarenheter och till Sören Lundström på 
MSB för att han alltid står och fryser i kalla tunnlar tillsammans med 
oss trots att han inte måste. 
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Appendix 1 –  
Enkät räddningstjänst 

Denna enkät genomförs inom ramen för forskningsprojektet “Tunnel-
byggaren”. Vi är tacksamma om Du kan ta dig tid att besvara frågorna 
nedan. Du är välkommen att ringa eller maila oss om Du har några 
frågor. Svaren kan lämnas digitalt eller per post maria.kumm@mdh.se 
eller Mälardalens högskola, Mia Kumm, HST, Box 883, 721 23  Väs-
terås. Det går bra att scanna ett handskrivet svar på mailadressen ovan 
eller att skicka ett mail till oss så skickar vi gärna frågorna i wordfor-
mat så att det går att skriva direkt i dokumentet. 

Tack på förhand! 

Mia Kumm 
 

1. Vilken befattning och vilka uppgifter har du normalt vid en rädd-
ningsinsats? 

2. Hur många skarpa insatser med brand eller rökutveckling i en tun-
nel har du varit med på? 

3. Hur många övningar i tunnelmiljö har du varit med på? 
4. Vad tycker du har varit mest värdefullt vid de övningar i tunnel-

miljö du har medverkat i? 
5. Hur tolkar du begreppet ”säker vattenförsörjning” enligt AFS 

2007:07 vid en tunnelbrandsituation? 
6. Spelar det någon roll för din tolkning om tunneln ifråga har fasta 

installationer som exempelvis; 
-brandvattenledning? 
-angreppsvägar längs tunnelns sträckning? 
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7. Spelar det någon roll för din tolkning om tunneln är i drift eller om 
tunneln är under byggnation? Varför/varför inte? 

8. Vilka risker ser du med en räddningsinsats i en ”färdig” tunnel? 
9. Vilka risker ser du med en räddningsinsats under byggnation? 
10. Hur långt in i en tunnel i en brandsituation tror du erfarenhets-

mässigt att räddningstjänsten där du arbetar skulle kunna komma 
för att rädda utrymmande eller att släcka en brand? 

11. Vilken typ av slangutlägg brukar ni använda vid insatser i tunnel-
miljö? 

12. Har du erfarenheter av att använda lyslina vid rökdykning i en tun-
nel? Berätta. 

13. Har du erfarenheter av att använda IR-kamera vid rökdykning i en 
tunnel? Berätta. 

14. Har du erfarenheter av att använda mobila fläktar vid rökdykning i 
en tunnel? Berätta. 

15. Har du vid övning eller skarp insats någon gång prövat förflyttning 
med hjälp av fordon eller trasporthjälpmedel, mekaniska eller ma-
nuella? 

16. Vet du om någon utrustning som du vet eller har hört fungera bra i 
tunnelmiljöer? Har du några egna idéer? 

17. Vad tycker du är viktigast när ni kommer till en tunnelbyggarbets-
plats och ska göra en räddningsinsats i en rökfylld tunnel? Vilken 
information tycker du är viktigast? 

18. Hur vill du ha informationen presenterad? 
19. Vad tycker du är viktigt på en insatsplan? Hur mycket, eller lite, in-

formation ska det vara? Hur ska den se ut? 
20. Får vi ringa upp dig för att ställa kompletterande frågor? 
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Appendix 2 –  
Sammanfattning av väsentligaste syn-
punkterna – räddningsinsatser i tunnlar 
under byggnation (in Swedish only) 

Enkäten skickades ut till 35 personer varav 23 svarade. Av dessa har 
fördjupade diskussioner hållit med 7 personer. 

� Det är svårt att överblicka situationen i en tunnel under byggnat-
ion. Även om man varit på plats tidigare och övat vet man inte hur 
det ser ut den aktuella dagen. 

� Eftersom det i princip alltid finns för lite information är det svårt 
att göra en riskbedömning – ibland blir det både hängslen och liv-
rem. 

� Man har för lite erfarenhet, det händer ”för sällan” för att man ska 
hinna bli bra på det. 

� I tunnlar under byggnation finns oftast bara en tunnelmynning att 
använda som insatsväg. Det är svårt att veta var det finns brandpos-
ter inne i tunneln. Tänk om man inte hittar dem?  

� Det är ett svårt beslut att låta rökdykare gå in i tunneln utan säkert 
vatten, även om man vet att de blir för långsamma när ett helt sy-
stem behöver byggas upp. 

� Det finns ett behov av en ”medelväg” mellan fullt utbyggt system 
och inget vatten alls. 

� Det vore intressant att se om en uppbyggnad av ett modulsystem – 
där vissa bara transporterar fram utrustning medan andra avancerar 
framåt – skulle göra att hastigheten in i tunneln ökar. 
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� Det finns ett behov av transportutrustning eller lättare fordon. Det 
tar för mycket kraft att transportera in materiel och ut skadade med 
handkraft. 

� Som rökdykarledare kan det ibland vara svårt att veta hur långt in 
killarna avancerat. Det är inte alltid det räcker att bara räkna slang. 
Man skulle ha ett bättre system för att mäta detta. 

� Stora tunnelsystem behöver sektioneras för att vi ska ha en chans 
att nå långt in i tunneln. 

� I tunnlar under byggnation är det ibland nästan omöjligt att trans-
portera sig framåt när det ligger saker i vägen (kommentaren gällde 
stationsmiljö – Mias kommentar) 

� Det är svårt att använda radioutrustning som man inte är van med 
när det är så mycket annat att tänka på samtidigt. Ibland har men 
inte heller en hand över. 

� Lyslina är lättare att följa tillbaka än slangen. 
� Det är viktigt att tunnelentreprenören har koll på hur många som 

finns inne i systemet och var de är. 
� Det skulle vara bra att ta upp diskussionen om luft- kontra syrgas-

användning vid långa inträngningsvägar. 
� Det behövs bättre underlag för luftförbrukning under olika förhål-

landen. 
� Det är svårt att göra en riskbedömning om hur säker tunneln är för 

ras i samband med en större brand. Vi har inte den kunskapen.  
� Det är svårt att resursmässigt ta sig in längre i tunneln än 180-200 

meter i en skarp situation om man tvingas att börja rökdykarinsat-
sen redan vid tunnelmynningen. 

� Det är värdefullt att som räddningsledare alltid ha någon att fråga 
som är väl förtrogen med systemet. 

� Det skulle vara bra att ha en riktigt stor fläkt. 
� Vi övar generellt sett för lite, speciellt i komplexa miljöer. 



Appendix 3 

93 

Appendix 3 –  
Diskussionsfrågor efter brand / Questions 
to fire and rescue services after occurred 
fires 

Tidigt i projektet bestämdes det att föröka att följa de händelser som 
inträffar under projektperioden samt att försöka att få kompletterande 
information om en del tidigare händelser. Frågorna nedan utgör de 
grundfrågor som diskuterats med aktuell räddningstjänst, tunnelentre-
prenör eller tunnelägare/byggherre. 

Följande händelser har studerats; 
-Tidigare brand i A86 (2002) – Paris brandförsvar 
-Tidigare brand i Björnböletunneln (2006) – Räddningstjänsten 

Örnsköldsvik 
-Mindre brandtillbud och rökutveckling, byggandet av Metro 4 

(2008-2010) – Budapest brandförsvar 
-Brand i arbetslok, Citybanan T-centralen (2009) – Stockholms 

brandförsvar 
-Rökutveckling i arbetslok, Mariatorget (2010) – Storstockholms 

brandförsvar 
 

1. Redogörelse av händelseförloppet 
2. Tillgång till insatsrapportering och eventuell utredning 
3. Reflektioner över egen räddningsinsats 
4. Reflektioner över vald taktisk inriktning 
5. Svårigheter och risker 
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6. Samarbete mellan olika räddningsaktörer (brandkår, ambulans och 
polis) samt mellan räddningstjänst och tunnelentrepre-
nör/tunnelägare/byggherre. 

 

Early in the project it was decided to try to follow incidents and acci-
dents occurring during the project period. It was also decided to try to 
get complementary information about some earlier occurred fires. The 
questions below are the main themes discussed with the fire and rescue 
service of interest, the tunnel contractor and the tunnel owner/tunnel 
proprietor. 

Following events have been studied; 
-Earlier fire in A86 (2002) – Paris Fire Department 
-Earlier fire in the Björnböle tunnel (2006) – Örnsköldsvik Fire and 

Rescue Services 
-Minor fire incidents and smoke production, the construction of  

Metro 4 (2008-2010) – Budapest Fire Department 
-Fire i working locomotive, Citybanan T-centralen (2009) – Stock-

holm Fire Department 
-Smoke production in working locomotive, Mariatorget (2010) –

Greater Stockholm Fire Brigade 
 

1. Account of course of events 
2. Access to reports regarding the fire and rescue operation and inves-

tigations 
3. Reflection over own fire and rescue operation 
4. Reflection over chosen tactical approach 
5. Difficulties and risks 
6. Cooperation between first responders and between the fire and res-

cue services and the tunnel contractor/tunnel owner/tunnel pro-
prietor 
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Appendix 4A –  
Frågeställningar vid tunnelbesök 

1. Hur skulle ni själva beskriva riskbilden vid en brand i er anlägg-
ning? How would you describe the risk factors in case of a fire at 
your construction site?  

2. Hur lång är insatstiden till er anläggning? How long is the response 
time for the fire and rescue services to your construction site? 

3. Med hur stor styrka anländer räddningstjänsten vid ett larm från er 
anläggning? How large is the initial task force that will arrive at the 
construction site in case of a fire? 

4. Hur lång tid skulle det ta innan den initiala styrkan kan få förstärk-
ning och vilka resurser finns då att tillgå? How long time would it 
take to receive reinforcement for the initial task force and what re-
sources can be counted with? 

5. Vilka fasta installationer, exempelvis fläktar, finns i tunnelsystemet? 
Which fixed installations, for example fans, are installed in the tun-
nel system? 

6. Finns det någon annan räddningsutrustning på plats, exempelvis bå-
rar, lyslinor, radioapparater eller transportfordon som är avsedd för 
räddningstjänsten? 

7. Hur mycket har räddningstjänsten övat med denna utrustning? Vet 
räddningstjänsten väl hur utrustning fungerar och vilken effekt man 
kan förvänta sig på räddningsinsatsen i olika situationer?  

8. Vilken kapacitet har det ordinarie fläktsystemet och finns det fläkt-
systemets funktion vid brand beskrivet? 

9. Finns det någon utarbetad strategi för hantering av röken i händelse 
av en brand? 

SWE 
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10. Hur ser utrymningsstrategin ut för er anläggning? 
11. Har utrymningsstrategin utarbetats i samverkan med räddnings-

tjänsten? 
12. Vilka möjligheter till livräddning anser du att räddningstjänsten har 

i er anläggning? 
13. Finns det några delar i er anläggning dit räddningstjänsten inte kan 

nå genom en rökdykarinsats? 
14. Hur stor brand tror du att räddningstjänsten skulle klara i er an-

läggning? 
15. Hur arbetar ni med att hålla insatsinformationen uppdaterad? Hur 

kommuniceras detta med räddningstjänsten? 
16. Finns insatsinformationen digitalt? 
17. Hur arbetar ni med nödlägesberedskap? 
18. Finns det namngivna personer eller funktioner som är avdelade att 

möta upp och hjälpa räddningsledaren i händelse av brand? 
19. Hur arbetar ni med systematiskt brandskyddsarbete? 
20. Har ni speciella nedskrivna regler gällande brandskydd i er anlägg-

ning?
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Appendix 4B –  
Questions asked at tunnel visits  

1. How would you describe the risk factors in case of a fire at your 
construction site?  

2. How long is the response time for the fire and rescue services to 
your construction site? 

3. How large is the initial task force that will arrive at the construc-
tion site in case of a fire? 

4. How long time would it take to receive reinforcement for the in-
itial task force and what resources can be counted with? 

5. Which fixed installations, for example fans, are installed in the 
tunnel system? 

6. Are there any other equipment at the site, for example stretch-
ers, light-lines, radio equipment or transportation vehicles in-
tended for the fire and rescue services? 

7. How much have the fire and rescue services exercised with the 
existing equipment? Do the fire and rescue services know what 
effect the equipment could be counted to give at the fire and res-
cue operations for given scenarios? 

8. What capacity does the ordinary ventilation system have? Are 
there and plans or descriptions of how your ventilation system 
should function in case of fire? 

9. Are there any prepared strategies for smoke control in your 
tunnel system? 

10. What strategies do you have for evacuation from your tunnel 
systems? 

ENG 
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11. Is the evacuation strategy prepared together with the fire and 
rescue services?  

12. What possibilities for rescue operations do you think the fire 
and rescue services have in your tunnel system? 

13. Are there any parts of your tunnel system that cannot be 
reached by a BA-operation? 

14. How large fires do you think the fire and rescue services can 
cope with in your tunnel system? 

15. How do you organize the work to keep your contingency plan-
ning up to date? How do you communicate this with the fire 
and rescue services? 

16. Do you have your contingency charts digitally? 
17. How do you work with emergency preparedness plans? 
18. Are there named persons or functions who are intended to meet 

and help the Incident Commander in case of fire? 
19. How do you work with systematic fire prevention? 
20. Do you have special written rules regarding fire safety for your 

tunnel system? 
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Appendix 5 –  
Sammanfattning av synpunkter efter för-
sök och övningar 

Endast synpunkter på organisatoriska åtgärder till nytta för fler än en 
enskild organisation eller åtgärder gällande räddningstjänst redovisas 
(Summary of views after tests and exercises – in Swedish only) 

Hallandsås 2008-11-07 

� Larmkedjan är för lång och varje enskild person som upptäcker en 
brand bör kunna larma SOS Alarm utan fördröjning.  

� Rutiner för att ta på flyktmask vid utrymning bör diskuteras och 
utvärderas. 

� Kommunikation bör kunna ske mellan räddningskamrarna. 
� Mer information om händelseförloppet bör ges till dem som utrymt 

och sitter i räddningskamrarna. 
� Räddningstjänsten hade ej kod till grinden vid infarten till mellan-

påslaget. Vakt vid grinden behövs vid ett skarpt läge. 
� Tiden för räddningstjänsten att avancera från mellanpåslagets tun-

nelmynning till brandplatsen upplevdes som lång av vissa inblan-
dade. Det är dock tveksamt om den, med beaktande av arbetsmiljö-
lagstiftningen, kan kortas. 

� 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 organisationer, men också internt inom den egna organi-
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sationen. Detta har även observerats vid andra övningar och insat-
ser. 

� 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 svårig-
heterna med radiokommunikation i kombination med den bullriga 
miljön uppstod ibland ett ”informationsvakuum” hos vissa led-
ningsnivåer 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 informat-
ionsflödet 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 no-
terats vid andra liknande övningar och räddningsinsatser. 

� Det upptäcktes vid övningen att checklistor, handlingsplaner och 
kontaktlistor behöver uppdateras. 

� Rutiner för registrering av personal inne i tunneln bör ses över. Ef-
tersom det finns två parallella system, ett automatiskt och ett ma-
nuellt, kan det uppstå missförstånd. 

� Rutiner för kontaktande av anhöriga vid skada eller dödsfall bör ses 
över, främst med avseende på hur utländska medborgares anhöriga 
kontaktas. 

� Radiokommunikationen fungerade ej tillfredsställande på TBM:en. 
Enligt senare uppgifter lagades dock detta senare under dagen. Dock 
finns flera kanaler att välja bland vilket innebär att TBM piloten 
inte automatiskt har kontakt utanför tunneln. 

� Yarden har bytt till Centrex, vilket upplevs som ett problem av 
TBM personalen, då YF inte kan kontaktas om det är upptaget på 
linjen. Om inte ”oranga” knappen på radion används för larmning 
hörs ingen ”larmsignal” i radion. Rutiner för larmning bör ses över. 

� Bristen på mobiltäckning vid mellanpåslaget försenade larmningen. 
� Larmning bör ske enbart på engelska för att alla skall kunna förstå 

vid överhörning. 
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� En radiokommunikationsutrustningsenhet vid containern vid mel-
lanpåslaget fungerade inte. 

� Periodvis brist på information till sjukvårdsledare och nödläges-
grupp gjorde beslutsfattande svårt och skapade osäkerhet. 

� 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 genom-
förs i syfte att rädda människoliv. Under övningen uppfattade sjuk-
vården istället detta som aktiv HLR. Detta kan avhjälpas genom in-
formation och gemensamma övningar. 

� Vid objekt som Hallandsås, med många inblandade aktörer, är det 
viktigt att alla inblandade i möjligaste mån har samma tidsuppfatt-
ning och bild av händelseförloppet. Den samverkansperson, som 
vid övningen utgjordes av TBM Engineer, utgjorde en värdefull re-
surs som stöd till räddningsledningen och som länk mot nödläges-
gruppen. Samverkanspersonen hade ett gediget tekniskt och organi-
satoriskt kunnande om projektet och hanterade de uppkomna frå-
gorna väl. Räddningstjänsten hade inte innan övningen vetskap om 
tillgången till denna resurs. 

Norra Länken 2009-09-28 

� SOS gav räddningstjänsten fel adress vilket ledde till att första styr-
kan åkte fel och insatsen fördröjdes. 

� En person skickades för att ta emot brandförsvaret men denne vän-
tade vid brytpunkt inne på området och inte vid infarten vilken 
gjorde att de inte hittade varandra på grund av fel adressangivelse. 
Räddningstjänsten passerade den aktuella infarten vid tre tillfällen. 

� På utrymningsledarens väst stod det ”Räddningsledare” vilket skap-
ade en del förvirring initialt. Räddningsledare är en juridisk term 
enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Korrekt text på väs-
ten bör vara ”Utrymningsledare”. 

� Personalen som skulle övas borde inte ha känt till så stora delar av 
övningsupplägget innan själva övningen. Personalen som skulle 
samverka med räddningstjänsten svarade ibland på frågor från rädd-
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ningsledaren utifrån kunskaper om övningsupplägget och inte uti-
från den kunskap de fått från oinformerade kollegor vid övningstill-
fället. Vid vissa tillfällen ”filtrerades” och rättades felaktig informat-
ion innan den gavs till räddningsledaren. 

� Felaktig information gavs till räddningsledaren angående vilket for-
don den skadade befann sig i och det var osäkerheter kring hur 
andra fordon i tunneln var utrustade och uppbyggda gällande ex-
empelvis brännbara/brandfarliga vätskor. Det påvisar klart behovet 
om på förhand upprättade informationslistor om fordon som kan 
befinna sig i tunnelsystemet. Det är en viktig uppgift för räddnings-
tjänsten att få reda på brandbelastning och riskobjekt i tunneln. 

� Det är viktigt att kontaktpersonen delegerar uppgifter som behöver 
utföras och inte utför dem själv. Räddningsledaren kan behöva ny 
information och då är det viktigt att det finns någon att fråga. 

� Det tog nästan en halvtimme innan räddningsledaren fick tillgång 
till en aktuell karta över tunnelsystemet. Det finns rutiner att hämta 
senaste uppdaterade insatskarta från det webbaserade systemet men 
både ifyllandet av uppgifter och rutiner kring överföringen av in-
formation i ett skarpt läge lider ännu av lite barnsjukdomar. Istället 
hämtades en annan karta, vilken inte fullt stämde överens med in-
satskartan. 

� Räddningsledaren fick sent under insatsen reda på vilken larmknapp 
som larmat i tunneln. Varken entreprenören eller SOS Alarm vida-
rebefordrade denna information initialt. 

� Det fanns räddningsutrustning på plats som kunde ha varit till nytta 
för insatsstyrkan om de hade haft kunskap om att de fanns att tillgå. 

Norra Länken 2009-09-30 

� Vid larmningen angavs korrekt att branden inträffat vid ”NL33 Ro-
slagsvägen” och larmoperatören frågade då vilken brytpunkt rädd-
ningstjänsten skulle åka till. Detta är inte något byggpersonalen kan 
förväntas att veta. 

� Den larmoperatör som tog emot övningslarmet kände inte till SOS 
Alarms interna rutiner vid övningslarm utan frågade istället ”in-
ringaren” vad han ville skulle göras. Detta torde dock inte påverka 
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något vid ett skarpt larm, men skapade viss diskussion vid själva 
övningen. 

� En vägvisare mötte denna dag upp vid infarten vilket gjorde att de 
första bilarna snabbt hittade rätt väg. Dock lämnade vägvisaren se-
dan platsen vilket gjorde att vakthavande BI som anlände senare inte 
hittade lättaste väg in till olycksplatsen. 

� Vid överlämnandet av räddningsledarrollen övergick den initiala RL 
till att vara skadeplatschef. Dock fortsatte den ”gamla RL” att ta 
vissa beslut utan att informera den ”nya RL”. Dessa ”överhopp av 
ledningsnivåer” har dock observerats vid flertalet övningar och kan 
innebära att RL fattar beslut på gamla uppgifter. 

� RL var inte vid alla tillfällen den i räddningstjänstens organisation 
som var den mest välinformerade eftersom allt inte kommunicera-
des bakåt. Det är viktigt att alla ledningsnivåer har samma lägesbild 
samtidigt. 

� Räddningstjänsten klagade över eko och fördröjningar med RAKEL. 
� Även vid detta tillfälle kommunicerades uppgifter från företagets 

kontaktperson som endast var kunskap förberedande övningstek-
niskt och inte hade getts denne inom ramen för övningen. Personal 
som skall övas bör inte ha ingående kunskap om övningsupplägget. 

� RL benämndes under insatsen initiala skede med begreppen ”Rädd-
ningsledaren”, ”Insatsledaren” och ”318” samt även ”Skadeplatsche-
fen” innan överlämning skett officiellt. Detta orsakade inga pro-
blem för de inblandade inom räddningstjänsten vid detta tillfälle 
men kan vara förvirrande för de omgivande organisationerna. 

Citybanan 2010-04-15 
Synpunkter vid genomgång på plats med Storstockholms 
brandförsvar 

� Övningen var också test av ett nytt system för slangutlägg vilket av-
såg att testas och vidareutvecklas så att alla stationer har ett gemen-
samt förfaringssätt. 

� Då det är svårt att ta tider och anteckna på plats i rökfylld miljö kan 
videofilmen användas för ändamålet. Dock innebär detta att något 
resultat av övningen inte kan presenteras direkt. 
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� Modullösningen som testades är nytt för Sverige och intervjuer med 
de inblandade ska ytterligare synpunkter. 

� Radiotrafiken från dagen är inspelad och ska gås igenom. Det fanns 
vissa problem med kommunikationen under övningen. 

� Det finns en efterfrågan på att utveckla material och hjälpmedel för 
insatser i tunnlar, exempelvis fyrhjulingar.  

� Både personalen från tunnelentreprenören och personal från brand-
försvaret måste utvecklas och bli bättre, annars kommer en rädd-
ningsinsats inte lyckas. 

� Fyra RD-grupper användes vid övningen. Användning av RAKEL 
bidrog till att två rökdykargrupper inte kunde gå in samtidigt för 
att bygga upp allt fram till första kyrkan, vilket de inblandade hade 
velat testa. Kanske skulle de ha tjänat på att invänta bil två för att gå 
in parallellt?! 

� För att det ska fungera vid en skarp insats bör samma utrustning 
användas vid alla olika typer av objekt. Vissa känner sig ovana vid 
RAKEL. Fördröjningar och eko upplevdes och skapade viss irritat-
ion. 

� Under övningen hade första RD-grupp kunnat gå in med mer ut-
rustning efter det första utlägget av grovslang då lufttillgången hade 
tillåtit detta, vilket missades. Idag användes ej tiden som indikator 
för byte mellan grupperna utan bytena skedde vid 1/3-luft. Någon 
med koll på enbart tider och avlösning skulle hjälpa. 

� Dagens övning fungerade på fyra RD-grupper. Dock är upplägget 
känsligt för ”driftstörningar” och mer folk behövs vi ett skarpt läge. 

� Skulle syrgasutrustning vara ett bättre hjälpmedel att använda vid 
långa inträngningsvägar? Men en syrgas försvinner dock möjlighet-
en att hjälpa varandra eller de utrymmande med luft.  

� En lightline skulle öka förflyttningshastigheten. 
� Vid övningen fanns ingen information om lutningen utan de in-

blandade fick gissa hur lutningen skulle påverka. Information om 
detta skulle underlätta för att lättare uppskatta luftåtgången. Det är 
sträckan ut som är den intressanta och då spelar lutningen roll. 

� Vid övningen fanns det information vart branden hade sitt ur-
sprung, avstånd in i tunneln vilket inte alltid är fallet. Fungerar det 
testade systemet vid bristfällig information?! Hur kan sådan in-
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formation fås?! Skulle en ”skokartongsrobot eller en informations-
scout” vara till hjälp? 

� Det behövs sektioneringar om man ska kunna avancera långt in ett 
ett komplext system som Citybanan. 

� Dagens övning ansågs vara idealisk på många punkter. I och med att 
övningen ändå fungerade ”på gränsen” så skulle andra förutsättning-
ar påverka resultatet betydligt. 

� Informationen om att de instängda hade tillgång till flyktmasker 
saknade betydelse då masken och dess funktion var okänd för rädd-
ningstjänsten. 

� De gamla slangkorgarna ansågs vara bättre då man fick med sig två 
slangar i ett. Idag bidrar de klumpiga handskarna till att det är svårt 
att få med sig mer än en korg i en hand.  

� Finns det en vinning i att bygga upp en container för insatser likt 
denna? 

� Luftåtgång för övningen var ca 10 bar/min (ett medel för både in 
och ut). 

� Förlåtande system som tillåter mänskliga misstag är viktigt. (En fel-
vänd kyrka och en RD-container som inte kunde lastas på som be-
räknat ställde till det något idag) 

� Hur kan man använda brandposter i systemet för vattenförsörj-
ning? Törs man frångå ”säkert vatten” när man inte vet hur det ser 
ut inne i tunneln. Det skulle dock underlätta betydligt att kunna 
avancera in med mindre utrustning. 

� Påverkas tankbilarna av att stå i lutning? 
� I övningen räddades en ”lätt person”, vad hade hänt om det vart två 

normalbyggda människor? Då hade det troligtvis behövts fler än två 
personer för att få ut dessa. 

� Möjligheten för räddningstjänsten att snabbt kunna orientera sig i 
området är viktig. Skulle 3D-visualisering hjälpa? 

� Räddningstjänsten önskar att genomslag av tunnlarna ska ske så ti-
digt som möjligt för att öka antalet angrepps- och utrymningsvägar 
även för att öka ventilationsmöjligheterna. Hur fungerar det då med 
rökspridning i ett större system? 

� De som ansvarar för anläggningen ska helst möta upp räddnings-
tjänsten med flera kopior av en uppdaterad insatsplan för att insat-
sen snabbt ska kunna påbörjas. 
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Appendix 6 –  
Beskrivning av tunnelkoncept SSBF / 
Description of tunnel concept SSBF 
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Appendix 7 –  
Checklista för tunnelentreprenören 

Denna checklista bygger på resultaten från de enkäter, intervjuer och 
analyser som utförts inom ramen för det MSB-finansierade forsknings-
projektet ”Tunnelbyggaren”. Checklistan skall ses som en grund för 
det vidare arbetet på arbetsplatsen och kan behöva kompletteras med 
ytterligare punkter beroende på de enskilda förutsättningar som råder 
på den aktuella arbetsplatsen. 

Systematiskt brandskyddsarbete 
� Det finns en utsedd namngiven brandskyddsansvarig. 
� Det sker en samordning av brandskyddet med övriga entrepre-

nörer och underentreprenörer på arbetsplatsen. 
� Det sker regelbundna kontroller av brandskyddet. 
� Kontrollpunkterna är specifika och identifierbara. 
� Kontrollerna dokumenteras skriftligt. 
� Åtgärder av brister följs upp och dokumenteras. 
� Alla fordon som körs under mark besiktigas regelbundet. 
� Fordon följer kraven i SveMins ”Regler för brandskydd och sä-

kerhetstekniska anordningar på arbetsmaskiner/fordon inom 
gruvindustrin” 

� Brandbesiktning av fordon dokumenteras. 
� Riskobjekt, utrymningsvägar mm uppdateras löpande i den 

dokumentation som avses att användas i händelse av brand. 



Appendix 7 

110 

Utbildning och övning 
� Alla, inklusive timanställda och vikarier, har fått en grundläg-

gande information om brandskydd och utrymning. 
� Alla som utför heta arbeten innehar giltigt heta arbeten certifi-

kat. 
� Utrymningsövning enligt AFS 2010:01 31§ har utförts det senaste 

året. 
� Utrymningsövningar har ett klart syfte och mål, är välorganise-

rade och utförs inte enbart för att kunna bocka av föregående 
punkt. 

Larmning 
� Det finns en klar handlingsplan för hur larm i händelse av brand 

går till. 
� Alla på arbetsplatsen har kunskap om larmplanen. 
� Det finns ett gemensamt språk som används vid larm på arbets-

platsen. 

Krisledning och nödlägesberedskap 
� Det finns en organisation för krisledning på arbetsplatsen. 
� Det finns tydliga instruktioner om var, när och hur denna kris-

ledningsgrupp samlas. 
� Det finns en förutbestämd plats där krisledningsgruppen samlas. 

I lokalen finns alltid anteckningsmaterial, telefon, whiteboard 
och whiteboardpennor. 

� Det finns en utsedd sekreterare som löpande protokollför alla 
händelser och beslut så snart krisledningsgruppen samlas. 

� Krisledningsgruppen har samövat det senaste året. 
� Det finns en särskilt utsedd person som är avdelad att hjälpa 

räddningsledaren i händelse av en brand eller olycka. Denna per-
son är väl förtrogen med arbetsplatsen, organisationen och har 
befogenheter att ta beslut i en krissituation. Denna person skall 
också vara en länk mellan räddningsledaren och krislednings-
gruppen.  
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� Det finns en väst med tydligt tryck på ryggen med exempelvis 
”Förbindelseman” eller ”Olycksplatsansvarig” så att personen är 
lätt identifierbar för omgivningen. 

� Det finns en nödlägespärm som minst innehåller; 
.en aktuell lista på krisledningsgruppen med mobil och hemtele-
fonnummer. 
-beskrivningar på ansvar och befogenheter för olika funktioner 
och befattningar inom krisledningsgruppen. 
-en aktuell lista på övriga erforderliga kontaktpersoner med mo-
bil och hemtelefonnummer. 
-en aktuell karta över området 
-en aktuell ritning över tunnelsystemet där aktuella risker finns 
inritade 
-en lista över fordon som kan befinna sig i tunnelsystemet med 
registreringsnummer, fordonsslag, typ och mängd av bränsle och 
övriga brännbara vätskor. 

� Det finns en utsedd utrymningsledare som ansvarar för att ta ut 
en aktuell lista på personer som befinner sig under mark, bocka 
av de utrymmande på återsamlingsplatsen och meddela rädd-
ningsledaren (eller förbindelsemannen beroende på organisation-
en) resultatet. 

� Det finns en väst med tydligt tryck på ryggen med ”Utrymnings-
ledare” så att personen är lätt identifierbar för omgivningen. 
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Appendix 8 – 
MatLab (förutsättningar och beräknings-
underlag) 
Grundmodell från tidigare beräkningar i vägtunnelprojektet.[9] Mo-
dellen har kompletterats med förflyttningshastigheter uppmätta inom 
ramen för projektet. 
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