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RÄDDNINGSINSATSER I KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR 
UNDER MARK
Denna rapport sammanfattar kunskapsläget gällande räddningsinsatser i un der-
marks anläggningar. Projektet har finansierats av Nationella brandsäkerhetsgruppen 
(NBSG) inför byggandet av ett svenskt slutförvar av använt kärnbränsle.

Projektet har innefattat en studie av designbränder i gruvor och tunnlar under 
byggnation samt hur en räddnings- och släckinsats kan utföras under motsvarade 
förhållanden. Erfarenheter från planering av räddningsinsatser i andra kärn-  
tekniska anläggningar under mark har dragits från nationella och internationella 
intervjuer och enkäter. Slutligen har en sammanställning och utvärdering av 
utrustning och materiel, som kan utgöra en taktisk resurs vid räddningsinsatser 
i liknande anläggningar, gjorts.
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ning och utbildning av teknologer i ämnet brandteknik. Hon är en av 
initiativtagarna till KCBU – Kompetenscentrum för brandsäkerhet i 
undermarksanläggningar. Mia har en teknologie licentiat i brandteknik 
och hon är involverad i METRO-projektet (www.metroproject.se), ett 
av de största forskningsprojekten i Europa inom området fullskaliga 
brandtester av tunnelbanevagnar i tunnlar. Sedan 2006 har Mia är 
hedersdoktor i brandteknik vid S: t Petersburg University of State Fire 
Services i EMERCOM, Ryssland.





 

 

RÄDDNINGSINSATSER 
I KÄRNTEKNISKA 
ANLÄGGNINGAR 
UNDER MARK 
En kunskapsöversikt inför byggandet av ett 
svenskt slutförvar för använt kärnbränsle 

Mia Kumm 
  



 

 

Studies in Sustainable Technology 
inbjuder lärare och forskare att publicera 
resultat från forsknings- och utvecklings-
arbeten. Det kan exempelvis handla om 
teoretiska frågeställningar, genomförda 
experiment, rapportering från samverkans- 
eller samproduktionsprojekt eller från 
externa uppdrag. 

Skriftserien omfattar forskningsrapporter, 
arbetsrapporter och studentrapporter. 
Forskningsrapporter är på en högre 
vetenskaplig nivå och ska därför granskas av 
behörig forskningsledare eller professor. 
Arbetsrapporter kan t.ex. utgöras av 
beskrivningar av delförsök och utredningar 
som kan ligga till grund för kommande paper 
eller forskningsrapporter. Studentrapporter 
kan t.ex. utgöras av examensarbeten med 
extern uppdragsgivare. Arbets- och student-
rapporter ska seminariebehandlas före 
publicering. 

Manuskript lämnas till redaktören, som 
ombesörjer slutlig granskning och redigering 
inför publicering. Varje författare är dock 
själv ytterst ansvarig för skriftens veten-
skapliga kvalitet. 

Studies in Sustainable Technology invites 
teachers and researchers to publish results 
from research and development work. It can 
e.g. be about theoretical topics, carried out 
experiments, reports from cooperation or co-
production projects or from external 
assignments. 

The publication series includes research, 
work and student reports. Research reports 
are at a higher scientific level and should 
therefore be examined by a research director 
or professor within the research field of the 
study. Work reports may e.g. consist of 
descriptions of pilot studies or studies as a 
basis for future papers or research reports. 
Student reports may e.g. consist of master 
theses for external principals. Work and 
student reports should undergo a seminar 
prior to publication. 

Report scripts are to be submitted to the 
editor for a final review and editing before 
publication. The author, though, is solely 
responsible for the scientific quality of the 
report. 

STUDIES IN SUSTAINABLE TECHNOLOGY 
Arbetsrapport:  2013:4 
Titel: Räddningsinsatser i kärntekniska anläggningar under mark 
Undertitel: En kunskapsöversikt inför byggandet av ett svenskt slutförvar för 

använt kärnbränsle 
Författare: Mia Kumm 
Nyckelord: Räddningsinsatser, undermarksanläggningar, kärntekniska anläggningar 
Rapportspråk: Svenska 
Illustrationer och bilder: Mia Kumm, Anna Andersson, Christer Johansson, Per Rohlén 
ISBN: 978-91-7485-138-0 
Redaktör: Mikael Gustafsson, mikael.gustafsson@mdh.se 
Utgivare: Mälardalens högskola 

 

Mälardalens högskola 
Akademin för ekonomi, samhälle och teknik 
Box 883 
721 23 Västerås 

 
www.mdh.se 

Mälardalen University 
School of Business, Society and Engineering 
P.O. Box 883 
SE-721 23 Västerås 
Sweden 
www.mdh.se 

© Upphovsrätt Mälardalens högskola och författaren 2013. 



Räddningsinsatser i kärntekniska anläggningar under mark 

Mälardalens högskola 3 

Innehållsförteckning 

FÖRORD ................................................................................................................................................. 5 

SAMMANFATTNING .............................................................................................................................. 7 

1 INLEDNING OCH BAKGRUND ................................................................................................... 8 

2 SYFTE OCH MÅL ........................................................................................................................ 12 

3 AVGRÄNSNINGAR OCH OSÄKERHETER ................................................................................. 13 

4 METOD ....................................................................................................................................... 14 

5 BRANDORSAKER OCH BRANDFÖRLOPP I GRUVOR OCH ANLÄGGNINGAR UNDER 
BYGGNATION ............................................................................................................................ 16 

6 BRANDEFFEKTER OCH BRANDUTVECKLING I FORDON OCH MASKINER AVSEDDA FÖR 
GRUVDRIFT OCH TUNNELBYGGNAD ..................................................................................... 19 

6.1 Genomförda brandförsök ..................................................................................................... 19 

7 RÄDDNINGSTJÄNSTENS FÖRMÅGA ........................................................................................ 26 
7.1 Räddningsinsatser under mark ............................................................................................. 26 
7.2 Förflyttningshastigheter i rökfylld miljö .............................................................................. 27 
7.3 Användning av värmekamera som taktiskt beslutsstöd .................................................... 29 
7.4 Räddningstjänstens förmåga att nå räddningskammare placerade i undermarks-

anläggningar ............................................................................................................................ 31 
7.5 Utrustning som taktisk resurs vid bränder under mark .................................................... 33 
7.6 Övning, utbildning och förmåga .......................................................................................... 33 
7.7 Samverkan mellan räddningstjänst och anläggningsägare ................................................ 34 

8 RÄDDNINGSTJÄNSTENS FÖRMÅGA UR ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV ................. 35 

9 DISKUSSION .............................................................................................................................. 36 

10 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE ........................................................... 38 

REFERENSER ....................................................................................................................................... 40 

BILAGOR .............................................................................................................................................. 43 
Bilaga A: Förflyttningshastigheter 2010–2013 ................................................................................ 44 
Bilaga B: Tidigare förflyttningshastigheter 2001–2010 .................................................................. 46 
Bilaga C: Intervjuguide ....................................................................................................................... 47 

 



Räddningsinsatser i kärntekniska anläggningar under mark 

4 Mia Kumm 

Figurförteckning 

Figur 1. Tänkt metod för förvaring i Sverige[2] ............................................................................. 9 

Figur 2. Approach för aktuell studie ............................................................................................ 10 

Figur 3. Andel bränder som spridit sig respektive stannat i startobjektet[14] .......................... 17 

Figur 4. Typ av inträffade fordonsbränder[14] ............................................................................. 17 

Figur 5. Försök med hjullastardäck i brandlaboratoriet på SP ................................................. 20 

Figur 6. Brandeffektkurva hjullastardäck[20] ................................................................................ 21 

Figur 7. Hjullastare innan fullskaletester inom BARBARA-projektet ..................................... 22 

Figur 8. Borr-rigg innan fullskaletester inom BARBARA-projektet ....................................... 22 

Figur 9. Skiss över försöksplatsen och de två brandobjektens placering[9] ............................. 23 

Figur 10. Branden i lastmaskinen efter knappt 15 minuter ......................................................... 23 

Figur 11. Lastmaskinens kvarvarande däck efter uttransport ur tunneln .................................. 24 

Figur 12. Brandeffekt lastmaskin[9] ................................................................................................. 24 

Figur 13. Brandeffekt borr-rigg[9] .................................................................................................... 25 

Figur 14. Nedrasade stenblock efter branden ............................................................................... 25 

Figur 15. Faktorer som påverkar utgången av en räddningsinsats ............................................. 27 

Figur 16. Principiell systemuppbyggnad vid två rökdykarpar[10] ................................................. 28 

Figur 17. IR-bild i rumsmiljö ........................................................................................................... 29 

Figur 18. IR-bild i tunnelmiljö ......................................................................................................... 30 

Figur 19. IR-bild – förmåga att se bortom objekt, med respektive utan brand ....................... 30 

Figur 20. IR-bild – i låg- och högkänsligt läge .............................................................................. 31 

Figur 21. Principiell skiss av räddningstjänstens insats kopplat till stödet för utrymning[10] .. 32 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Sammanställning av länder med planerat slutförvar[3] ................................................... 9 

Tabell 2. Sammanställning av internationella kontakter .............................................................. 14 

Tabell 3. Jämförelse mellan utrymning och räddningsinsats[11] .................................................. 32 

 

 



Räddningsinsatser i kärntekniska anläggningar under mark 

Mälardalens högskola 5 

Förord 

Denna rapport redovisar och sammanfattar resultaten från den litteratur- och intervjustudie 
som har utförts på uppdrag av Nationella brandsäkerhetsgruppen (NBSG). Författaren vill 
rikta ett särskilt tack till de brandmän och brandbefäl, inom och utom Sveriges gränser, som 
bidragit med sina erfarenheter och idéer under projektets gång, samt till alla dem – individer 
och organisationer – som bidragit inom de forskningsprojekt som ligger till grund för de 
slutsatser som dragits inom ramen för denna studie. 
 

Västerås i oktober 2013. 
Mia Kumm 
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Sammanfattning 

Denna rapport sammanfattar kunskapsläget gällande räddningstjänstens förmåga till insats i 
berganläggningar under mark i relation till de bränder som kan tänkas uppstå i denna typ av 
objekt. Då slutförvaring av använt kärnbränsle i djupa undermarksanläggningar ännu inte finns 
i drift finns inga erfarenheter gällande typbränder eller räddningstjänstens insatsförmåga i just 
dessa anläggningar. Slutsatserna får därför dras från en kombination av befintliga anläggningar 
såsom gruvor, tunnlar under byggnation och andra anläggningar med kärnteknisk verksamhet. 
De typer av bränder som varit vanligast i svenska gruvor de senaste decennierna har varit 
bränder i lastmaskiner eller borr-riggar som orsakats av elfel eller när finfördelad brännbar 
vätska läckt ut och träffat heta ytor.  

Fullskaliga brandtester kräver stora ekonomiska och organisatoriska resurser, varför det 
endast finns ett fåtal relevanta fullskaliga brandförsök genomförda. Redan på åttiotalet 
genomfördes det försök som dagens regelverk och rekommendationer ännu bygger på. De 
nyare försöken, genomförda inom ramen för Barbaraprojektet, visar dock att lufttillgång 
motsvarande fyra timmars vistelse i räddningskammaren inte är tillräckligt eftersom bränder i 
lastmaskiner kan ha betydligt längre varaktighet och räddningstjänstens förmåga att nå 
räddningskamrarna, givet att rökdykarreglementet efterlevs, är begränsade. Nya försök 
genomförda under perioden 2011 till 2013 visar också att vinsten med att ha tre rökdykarpar 
istället för två är stor då det tunga arbetet med att förflytta erforderligt material fördelas på 
flera. Givet skyddsgrupp på 75 meters avstånd nästan fördubblas förflyttningshastigheten på 
150 meters förflyttning i rökfylld miljö, utan att den kollektiva luftförbrukningen markant ökar. 
Försök visar också på svårigheterna med att tolka intrycken från värmekameran i 
berganläggningar och på det informations- och utbildningsbehov som finns. 

Den jämförelse som gjorts mellan svenska och internationella förhållanden gällande 
förmågan till räddningsinsats visar att kunskapsnivån hos både svenska brandmän och befäl 
står sig väl i konkurrensen men att tron på den egna organisationens förmåga generellt sett 
minskar med högre utbildning. Svensk räddningstjänst är också i högre grad villig att ta egna 
beslut under en rökdykarinsats vilket kan påverka utgången av insatsen både positivt och 
negativt. 
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1 Inledning och bakgrund 

Denna studie har utfört av Mälardalens högskola på uppdrag av Nationella brandsäkerhets-
gruppen (NBSG). NBSG består av representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten, Svensk 
kärnbränslehantering (SKB) och de svenska kärnkraftsanläggningarna. NBSG:s främsta 
uppgifter är att utgöra en kraftverksgemensam kontaktyta mot forskningsaktörer och 
forskningsfinansiärer, prioritera och finansiera kraftverksspecifik behovsforskning och hålla sig 
uppdaterad om nationella och internationella regler och best-practice.[1] I samband med SKB:s 
projektering av ett slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmark utanför Östhammar 
kommer SKB i samarbete med räddningstjänsten och aktuella konsulter utveckla en preliminär 
strategi för släck- och räddningsinsatser i anläggningen. Denna rapport är tänkt att utgöra ett 
av underlagen för detta arbete. 

Slutförvaret för använt kärnbränsle kommer att ligga ca 500 meter ner i urberget. Innan 
transport till Forsmark kommer kärnbränslet att placeras i kopparkapslar. Detta kommer att 
ske i en inkapslingsanläggning som planeras att byggas vid mellanlagret för använt kärnbränsle, 
Clab, i Oskarshamn. Anläggningens undermarksdel kommer att bestå av ett centralområde och 
ett förvarsområde. Centralområdet ska innehålla bergutrymmen med funktioner för under-
marksdelens drift och ha förbindelse med det inre driftområdet ovan mark via en spiralformad 
ramp och flera schakt. Rampen är avsedd att användas för transport av kapslarna med använt 
kärnbränsle och andra tunga transporter, medan schakten används för exempelvis transport av 
utsprängt berg, ventilation eller personaltransporter. 

Förvarsområdet är den del under mark där kapslarna med det använda bränslet deponeras 
för slutlig förvaring. Deponeringen av kapslar görs i vertikala hål i tunnlar som återfylls när 
deponeringen i tunneln är klar. De två huvudverksamheterna under mark kommer att vara 
bergarbeten och deponeringsarbeten, vilka bedrivs åtskilt från varandra. Bergarbetet omfattar 
alla moment som krävs för att spränga ut tunnlar, borra deponeringshål och för att göra 
provisoriska installationer i tunnlarna. Till deponeringsarbeten räknas förutom själva 
deponeringen av kapseln även placering av bentonitbufferten i deponeringshålet och 
återfyllning samt förslutning av tunnlarna. 
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Figur 1. Tänkt metod för slutförvaring av använt kärnbränsle 
i Sverige[2] 

Den djupa förvaringen i urberget har i SKB:s utredningar ansetts vara ett bra alternativ ur ett 
strålsäkerhetsperspektiv, men innebär långa transporter ner till slutförvaret och lång insatsväg 
för räddningstjänsten i händelse av brand. 

I flera länder planeras eller projekteras slutförvar av kärnbränsle, vilket framgår av tabell 1 
nedan[3]: 

Tabell 1. Sammanställning av länder med planerat slutförvar[3] 

Land Anläggning Planerad byggstart Planerat 
färdigställande 

Argentina Sierra del Medio   

Belgien  Ca 2035  

Finland Onkalo, Olkiluoto Byggnation pågår 2020 

Frankrike Bure  2025 

Japan   2035 

Kanada   2035 

Kina   2050 

Ryssland Krasnoyarsk (?)   

Schweiz   2020 

Sverige Forsmark Projektering pågår 2020 

Tyskland Gorleben  2025 

USA Yucca Mountain Projektering avbruten  

Vid rapportens skrivande är Onkalo i Finland den anläggning som kommit längst och där 
slutförvaring först ser ut att kunna påbörjas, medan politiska svängningar i USA har gjort att 
planeringen för ett slutförvar i Yucca Mountain avbrutits och all förvaring på anläggningen är 
osäker.[4] I flera av länderna där slutförvar planeras finns politisk vilja att hålla frågan om en 
framtida återanvändning av det använda kärnbränslet öppen, medan slutförvaret i Forsmark 
inte är tänkt att utformas för framtida åtkomst av kärnbränslet. I väntan på att slutförvaren 
färdigställs sker mellanlagring i de flesta länder med utbyggd kärnkraft. Mellanlagring ur ett 



Räddningsinsatser i kärntekniska anläggningar under mark 

10 Mia Kumm 

internationellt perspektiv sker dels nedsänkta i bassänger, ofta i anslutning till kraftverken, men 
också i torrförvar inkapslade i behållare förvarade ovan eller under mark. Förvaringen i den 
planerade anläggningen i urberget vid Forsmark innebär långa avstånd för utrymning och långa 
inträngningsvägar för räddningstjänsten i händelse av brand. Anläggningen kommer också att 
under lång tid utgöra både ett slutförvar för kärnbränsle och en samtidig byggarbetsplats för 
framtida förvaring. 

Erfarenheterna från bränder i kärntekniska anläggningar under mark är mycket begränsad 
och denna studie har därför hämtat information från flera olika närliggande områden; 
kärnteknisk verksamhet, erfarenheter från mellanlagring ovan och under mark, gruvdrift och 
tunnlar under byggnation (se figur 2). Många tillbud och olyckor har av säkerhetsskäl 
sekretessbelagts och den öppna informationen har ibland varit knapphändig. I denna rapport 
fokuseras fortsättningsvis på brandtillbud och olyckor med grundorsak inom den egna 
anläggningen, även om yttre omständigheter i vissa fall bidragit till behov av räddningsinsatser 
i kärntekniska anläggningar – exempelvis jordbävningen och tsunamin i Fukushima 2011[5] eller 
skogsbranden i Los Alamos i New Mexico samma år[6].  

 

Figur 2. Approach för aktuell studie 

Det huvudsakliga ansvaret för brandskyddet och den primära nödlägesberedskapen i den 
planerade anläggningen i Forsmark innehas av ägaren eller verksamhetsutövaren, i enlighet med 
bestämmelserna om den enskildes skyldigheter och åtaganden vid farlig verksamhet i Lagen 
om skydd mot olyckor (2003:778).[7] Vid ett tillbud eller olycka då den enskilde inte längre 
ensam klarar dessa åtaganden ska samhällets resurser, främst i egenskap av räddningstjänstens 
operativa förmåga, komplettera och vid behov överta ansvaret för de skadeavhjälpande 
åtgärderna under den akuta fasen av olyckan.  

För att detta ska lyckas krävs en gemensam insatsplanering, samövade organisationer och 
en tydlig taktik och metodik för de typhändelser som kan tänkas förekomma i dessa komplexa 
anläggningar. Det är inte sannolikt att någon av de inblandade organisationerna ensam besitter 
all nödvändig kunskap då en brand, exempelvis i ett fordon som transporterar behållarna på 
plats nere i slutförvaret, kräver djupgående kunskap inom flera områden. Vid en sådan brand 
behövs kunskap om brandens troliga utveckling, kunskap om strålskydd och strålsäkerhet likväl 
som information om tunnelns geometri, de brandtekniska installationerna och räddnings-
tjänstens möjligheter och begränsningar.  
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De tidigare nationella projekten Koncept för skydd mot brand- och brandgasspridning i 
gruvor[8], Barbara[9], Tunnelbyggaren[10–12] samt det pågående projektet Taktik och metodik vid 
brand under mark[13] visar klart på behovet av samordning mellan ägare, verksamhetsutövare, i 
förekommande fall den interna brandstyrkan, och den kommunala räddningstjänsten.  
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2 Syfte och mål 

Räddningsinsatser i undermarksanläggningar är, även utan kärnteknisk verksamhet, en 
komplex uppgift. Syftet med studien är att sammanställa kunskapsläget gällande räddnings-
insatser i liknande miljöer som den planerade anläggningen i Forsmark, med utgångspunkt från 
erfarenheter från inträffade tillbud och händelser, best practice samt erfarenheter från 
nationella och internationella källor och forskningsprojekt. Studien har främst fokuserat på 

 strategier för räddningsinsatser i liknande anläggningar 
 räddningstjänstens informationsbehov och hur den bäst förmedlas 
 behovet av specifik utrustning 
 tidsaspekten, baserat på förväntad brand och räddningstjänstens transportförmåga 

och antal personer som kan förväntas befinna sig i räddningskammare när 
räddningstjänstens personal når fram.  

Målet med studien är att ta fram rekommendationer, relaterade till ovanstående aspekter, som 
kan användas som underlag för senare beslut vid utformningen av SKB:s undermarks-
anläggningar för slutförvaring av radioaktivt avfall. 
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3 Avgränsningar och osäkerheter 

Studien har främst fokuserats på räddningstjänstens begränsningar och möjligheter vid släck- 
och räddningsinsatser i anläggningar under mark. Den egna anläggningens övriga nödläges-
beredskap har endast i begränsat omfattning berörts, dock har begreppet räddningstjänst 
omfattat både den kommunala räddningstjänsten och den framtida egna beredskapsstyrkan 
med liknande arbetsuppgifter. Då anläggningar för slutförvar av använt kärnbränsle ännu inte 
finns i drift har erfarenheter istället fått inhämtas från anläggningar med liknande verksamhet; 
främst annan kärnteknisk verksamhet, tunnlar och anläggningar under byggnation samt 
gruvdrift. Detta innebär att användningen av de resultat som sammanställts och presenteras i 
denna rapport behöver anpassas till den verklighet som kommer att råda i den specifika 
anläggningen. 

Många av de intervjuade personerna med anknytning till räddningstjänst och frivillig-
organisationer vid de studerade internationella anläggningarna har haft svårt att officiellt 
besvara skriftliga enkäter. Flera av de internationella kontakterna har därför istället intervjuats 
per telefon. Vissa av dessa samtal har, efter medgivande, spelats in medan det vid andra enbart 
har förts anteckningar. Då engelska inte alltid utgjort en gemensam språkbas för intervjuerna 
har vissa av dem utförts av annan personal på högskolan som har mindre erfarenhet av 
räddningstjänstfrågor men goda språkkunskaper i det aktuella språket. Andra intervjuer har 
utförts av personal inom forskargruppen Mälardalen Safety Science Lab (MSSL) med god 
erfarenhet av räddningstjänstfrågor, men i vissa fall moderata kunskaper i det aktuella språket. 
I de fall då intervjuerna inte genomförts på svenska eller engelska finns därför risk att specifika 
detaljer har kunnat missförstås. Författarens uppfattning är dock att de väsentliga delarna i de 
utförda intervjuerna har tolkats korrekt. 
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4 Metod 

Detta arbete har innehållit två huvuddelar; dels en omvärldsanalys där nationell och 
internationell räddningstjänstpersonal fått svara på frågor som berör förmågan att genomföra 
släck- och räddningsinsatser i tunnelsystem under mark, med eller utan kärnteknisk 
verksamhet, dels en sammanställning av tidigare forskning gällande brand- och räddnings-
insatser i anläggningar under mark. 

I den inledande omvärldsanalysen har först enkäter skickats ut till aktuella organisationer i 
åtta länder. På grund av den låga svarsfrekvensen har sedan telefonintervjuer gjorts i samtliga 
fall, även med de personer som tidigare svarat på enkäten. För sammanställning av 
internationella kontakter, se tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning av internationella kontakter 

Land Enkätsvar Telefonintervju Anmärkning 

Finland x x 
 

 

Frankrike  x 
 

 

Kanada  x Räddningstjänst och 
lagstiftande myndigheter 

Kina  x 
 

 

Ryssland  x 
 

 

Sverige  x Enkät ej utskickad, 
endast telefonintervjuer 

Tyskland x x 
 

 

Ungern x x Civilförsvar samt annan 
kärnteknisk verksamhet 

USA  x 
 

 

Telefonintervjuerna har utförts under perioden september 2012 till februari 2013. Vid de semi-
strukturerade telefonintervjuerna har en intervjuguide använts som stöd i arbetet, dock har de 
intervjuade personerna tillåtits att fritt berätta om sina erfarenheter så länge de hållit sig till 
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ämnet. Telefonintervjuerna har fortgått tills intervjuaren ansett att huvudfrågorna i sak 
behandlats. I några av fallen har de intervjuade personerna inte kunnat, eller velat, svara på 
samtliga frågor. Detta gäller främst frågor rörande den egna organisationens förmåga eller 
begränsningar vid övningar, tillbud eller riktiga bränder samt kvalitén och efterlevnaden av den 
i landet aktuella lagstiftningen i fråga om inträngning i tät brandrök i undermarksobjekt. Vid 
intervjuerna har det tydligt informerats om att det är den samlade erfarenheten som kommer 
att analyseras och att enskilda händelser inte kommer att kunna identifieras. Vid de intervjuer 
där, på grund av begränsningar i språkkunskaper, frågorna inte ställts av någon inom 
forskargruppen MSSL har intervjuarna innan telefonsamtalet gått igenom frågorna så att 
författaren förvissat sig om att den som skulle sköta intervjun förstod innebörden av frågorna 
och de fackuttryck som använts. Resultatet från intervjuerna presenteras dels löpande i arbetet 
under respektive kapitel i rapporten, men också sammanfattat där svenska och utländska 
erfarenheter jämförs och satts i sitt sammanhang. 

Parallellt med denna studie kontakt tagits med svenska räddningstjänster för att utreda 
behovet om vilken information räddningstjänsten behöver, före, under och efter en olycka och 
hur denna information bör förmedlas för att bäst göra nytta i händelse av brand i en 
motsvarande anläggning. Studien har byggt vidare på de erfarenheter som erhölls i det tidigare 
MSB-finansierade Tunnelbyggarprojektet.[10–12] 

Erfarenheter och resultat från de nationella forskningsprojekt som behandlat brand-
utveckling i fordon under mark och/eller räddningstjänstens insatsmöjligheter har också 
diskuterats och analyserats i syfte att belysa det förväntade behovet av tillgång på luft i 
räddningskammare i väntan på assistans från räddningstjänsten. En sammanställning av 
uppmätta brandeffekter i olika typer av fordon, baserad på tidigare försök utförda av andra 
nationella och internationella forskargrupper och beräknade värden från inträffade olyckor har 
också gjorts. 

Avslutningsvis har olika typer av utrustning och material, som kan användas som en taktisk 
resurs vid bränder under mark, studerats. De produkter eller produktnamn som används i text 
eller bild i sammanställningen skall inte ses som en rekommendation av ett visst fabrikat, utan 
skall endast ses som ett exempel på en produkttyp som kan underlätta eller möjliggöra 
räddningstjänstens insats. 
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5 Brandorsaker och brandförlopp i gruvor och 
anläggningar under byggnation 

Inom ramen för det MDH-baserade Barbara-projektet[9] har en inventering av brandorsaker 
och brandutveckling i underjordsgruvor mellan åren 1988 till 2010 genomförts[14]. Uppgifterna 
bygger på statistik från Gruvindustrins arbetsmiljökommitté (GRAMKO). Barbara-projektet 
finansierades av KK-stiftelsen och de medverkande organisationerna LKAB, SKB, Björka 
mineral, Atlas Copco Rock Drills och Skanska. Projektet presenterat i denna rapport kan ses 
som en direkt spin-off av Barbara-projektet och det samarbete som utvecklades där.  

Den svenska studien gällande brandorsaker i gruvor påvisar liknande resultat som en tidigare 
amerikansk studie[15] avseende fordonsbränder både i dagbrott och gruvor under mark. 
Inventeringen inom ramen för Barbara-projektet genomfördes i huvudsak som underlag till de 
senare genomförda försöken under våren 2011 i Tistbrottet i Sala, där fullskaliga brandförsök 
gjordes med en lastmaskin och en borr-rigg.[9] 

I inventeringen var de huvudsakliga slutsatserna att brandorsakerna, när endast startobjektet 
var involverat, oftast var en kortslutning eller annat elfel i motorutrymmet på en frontlastare 
eller borr-rigg, med långsam och begränsad brandspridning som följd. I de fall där branden, 
med samma starthändelse, spridit sig utanför startobjektet har anslutna kablar varit den primära 
orsaken till brandspridningen. I de fall då branden fått ett snabbt förlopp och där hela fordonet 
varit involverat i branden har istället brandorsaken oftast varit en spray-brand där finfördelad 
brännbar vätska träffat en het yta, exempelvis om ett rör eller slang med högt tryck brustit. I 
de fallen kan även en pölbrand, orsakad av den utläckande vätskan, orsaka snabb 
brandspridning exempelvis till fordonets däck. I figur 3 nedan ses en grafisk fördelning av de 
bränder som stannat i startobjektet, involverat hela fordonet respektive spridit sig till 
intilliggande fordon eller byggnadsdelar. 



Räddningsinsatser i kärntekniska anläggningar under mark 

Mälardalens högskola 17 

 

Figur 3. Andel bränder som spridit sig respektive stannat 
i startobjektet[14] 

De två vanligaste typerna av fordon involverade i bränder i gruvor under den studerade 
perioden är dieseldrivna lastmaskiner och borr-riggar. Fördelningen av fordons- och 
maskintyper ses nedan i figur 4. Fullständig information om inventeringen återfinns i rapporten 
”Investigation of fire causes and fire behaviour – Vehicle fires in underground mines in Sweden 
1988–2010”, SiST 2013:3[14]. 

 

Figur 4. Typ av inträffade fordonsbränder[14] 

Lastmaskiner av olika typer, borr-riggar samt, i större tunnelprojekt, tunnelborrningsmaskiner 
(TBM) har historiskt också orsakat bränder i gruvor utomlands och i tunnlar under byggnation 
både nationellt och internationellt. Exempel på uppmärksammade bränder är TBM-bränderna 
under byggnationen av den danska Stora Baelttunneln 1994 och den franska ringleden A86 i 
Paris 2002 eller branden i borr-riggen i Björnböletunneln under byggandet av Botniabanan 
2006[11]. Även bränder i utrustning för kraftmatning, som i Zürich-Thalwil tunneln år 2000[11] 
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och branden i en dieseldriven kompressor i Kristinagruvan utanför Lycksele sommaren 2013[16] 
har visat sig kunna orsaka komplexa utrymnings- och insatssituationer. 
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6 Brandeffekter och brandutveckling i fordon och 
maskiner avsedda för gruvdrift och tunnelbyggnad 

Vid brand i en undermarksanläggning är det långt ifrån enbart den uppnådda maxeffekten som 
är intressant att studera. Ur ett utrymningsperspektiv är den viktigaste parametern hur branden 
utvecklas i det tidiga stadiet innan personer i anläggningen har hunnit sätta sig i säkerhet i det 
fria eller på annan säker plats, exempelvis i en räddningskammare. Om personer finns kvar i 
anläggningens räddningskammare är brandens varaktighet en viktig parameter i relation till när 
förhållandena i anläggningen är sådana att personerna själva kan utrymma eller bli nådda av 
räddningstjänstens personal. För själva räddningsinsatsen är brandeffekten viktig, med 
avseende på risken for spjälkning av berget i brandens närhet samt på hur mycket brandgaser 
som produceras. Dessa påverkar siktbarheten i anläggningen och därför i förlängningen 
räddningstjänstens förflyttningshastighet. Vid riktiga inträffade händelser är det svårt att i 
efterhand helt säkert uppskatta brandeffekter och brandutveckling över tid, då mätningar sällan 
är möjliga och effekten endast kan uppskattas med hjälp av vittnesuppgifter och skadorna på 
fordon och konstruktion undersökta efteråt. Sammanställningen av brandeffekter presenterade 
nedan är därför baserade på relevanta fullskaliga forskningsförsök. 

6.1 Genomförda brandförsök 

Ett av de tidigaste fullskaliga brandförsök som genomförts på relevanta fordon är det försök 
som gjordes i SSAB:s Grängesbergsgruva i januari 1984.[17] Vid detta försök testades en 
räddningskammare, avsedd för fyra personer under fyra timmar, och brandobjektet var en 
utrangerad hjullastare av modell Cat 960 med fyllda bränsle- och hydraultankar. Totalt innehöll 
hjullastaren ca 2 200 kg gummi, i huvudsak bestående av däck samt 600 liter olja. I räddnings-
kammaren, placerad 10 meter från hjullastarens främre del, mättes temperatur och CO-halt 
kontinuerligt. Utanför räddningskammaren, i den 15 m2 stora gruvorten, mättes luftflöde, 
temperatur, CO-halt och röktäthet. Provet videofilmades under fem timmar fram till dess att 
branden i stort sett upphört. Lufthastigheten i orten varierade mellan 1–2 m/s beroende på 
brandens aktuella storlek och styrdes så att brandgaserna alltid gick i önskad riktning. En av de 
viktigaste slutsatserna som presenteras i rapporten är att motsvarande fordon beräknas att 
brinna under ca 3–4 timmar.[17] Tidsrymden 4 timmar återfinns också än idag i den 
rekommendation om erforderlig luft i räddningskammare som ges i SveMins handbok 
”Brandskydd i gruv- och berganläggningar”[18] till vilken Arbetsmiljöverkets föreskrift om berg- 
och gruvarbete, AFS 2010:1[19], också hänvisar. 
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I samarbete mellan det KKS-finansierade projektet Gruvan[8] och det MSB-finansierade 
projektet Tunnelbyggaren[11] med kompletterande ekonomiskt stöd från Volvo Construction 
Equipment, LKAB och SKB genomfördes 2010 ett försök med hjullastardäck i SP:s 
brandlaboratorium. Få tidigare försök på däck hade genomförts och då främst med däck från 
personbilar i syfte att mäta miljöeffekter vid avfallsbränder. Eftersom materialet i däcken på 
större gruv- och bergarbetsfordon utgör en stor andel av fordonets totala brandbelastning 
fanns dels ett egenintresse för själva däckförsöket, dels utgjorde också försöket ett värdefullt 
underlag för de kommande fullskaleförsöken. 

 

Figur 5. Försök med hjullastardäck i brandlaboratoriet 
på SP 
Foto: Mia Kumm 

Syftet med försöket var att mäta brandeffekten från det brinnande däcket samt infallande 
värmestrålning 1,5 meter från däckets centrum för att senare bedöma risken för brand-
spridning. Däcket hade en bredd på 0,6 meter och en ytterdiameter på 1,75 meter, med en vikt 
på 723 kg inklusive fälg. Däcket placerades på en dieselindränkt grusbädd för att efterlikna ett 
dieselspill i gruvmiljö. Innan däckförsöket genomfördes två förförsök, ett med enbart dieselolja 
och ett med grusinblandning, för att bestämma avbrinningshastighet och brandeffekt hos den 
använda startbranden. Enbart pölbranden med grusinblandning nådde en maxeffekt på 1,1 
MW. Vid däckförsöket var branden ca 2,3 MW efter tre minuter och sedan minskade effekten 
innan branden i själva däcket tog fart. Dieseln från initialbranden var förbrukad efter ca 23 
minuter och brandeffekten var då på ett minimum om ca 400 kW för att efter ca en halvtimme 
långsamt öka igen till ca 1 MW efter 60 minuter, ca 2 MW efter ca 70 minuter med en kortvarig 
peak på ca 3 MW efter 90 minuter. Branden släcktes manuellt efter 150 minuter. För detaljerad 
information om effektutvecklingen, se figur 6.  
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Figur 6. Brandeffektkurva hjullastardäck[20] 

Med inventeringen av inträffade bränder i svenska gruvor och däckförsöket som grund 
genomfördes i maj 2011 fullskaliga brandförsök med en hjullastare och en borr-rigg inom 
ramen för Barbara-projektet.[9] De två försöken genomfördes med en veckas mellanrum i en 
övergiven gruvort i Björka minerals anläggning för dolomitbrytning i Tistbrottet i Sala. 
Försöken påbörjades efter att gruvan stängts inför helgen för att inte störa ordinarie 
verksamhet. Lastmaskinen användes vid det första försöket och borr-riggen vid försöket 
efterföljande vecka. Lastmaskinen av typen Toro 501 DL, som ställts till projektets förfogande 
av LKAB, var en dieseldriven hjullastare som tidigare använts till uppfordring av bergmassor. 
Den totala brandbelastningen inklusive diesel och hydraulolja beräknades till 76 245 MJ. Borr-
riggen, av typen Rocket Boomer 322, hade ställts till projektets förfogande av Atlas Copco och 
hade en beräknad brandbelastning om 45 758 MJ.[9] 
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Figur 7. Hjullastare innan fullskaletester inom BARBARA-
projektet 
Foto: Per Rohlén 

 

Figur 8. Borr-rigg innan fullskaletester inom BARBARA-
projektet 
Foto: Per Rohlén 

Vid försöken var tunneln oskyddad, dock genomfördes skrotning av berget före och efter 
respektive försök. Brandens närområde var avspärrad och fick ej beträdas innan skydds-
skrotning efter försöken utförts. Vid försöken användes en mobil fläkt med en kapacitet på 
217 000 m3/h för att styra brandgaserna åt önskat håll och göra mätningar av brandeffekten 
möjlig. Försöken genomfördes knappt 200 meter in i den övergivna 54-metersnivån. 
Brandplatsen för försöket med borr-riggen flyttades uppströms brandplatsen för den första 
veckans försök och både resterna efter lastmaskinen och borr-riggen transporterades ut ur 
orten först efter att båda försöken avslutats.[9] 
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Figur 9. Skiss över försöksplatsen och de två 
brandobjektens placering[9] 

Båda bränderna initierades med en pölbrand med diesel plus en halvliter heptan vid tändning 
för att likt vid det tidigare däckförsöket efterlikna ett bränsleläckage. Brandeffekten på 
lastmaskinen uppgick till maximalt 15,9 MW, som uppnåddes efter ca 11 minuter. 
Lastmaskinen släcktes manuellt efter ca fem och en halv timme, då brandeffekten understeg  
1 MW. Branden avgav då fortfarande så pass mycket rök att utrymning under sådana 
förhållanden skulle vara både svårutförd och ohälsosam.[9] Den huvudsakliga branden utgjordes 
då av en glödbrand i däcken. Efter en stund återantände glödbranden däcken och branden 
började på nytt avge brandgaser i sådan omfattning att miljön i tunneln försämrades så mycket 
att utrymning avsevärt skulle försvåras eller omöjliggöras. Under helgen gjordes ett flertal 
försök att helt släcka branden utan att till fullo lyckas och när efterföljande veckas försök med 
borr-riggen förbereddes under mitten på veckan avgav fortfarande däcken små mängder 
brandgaser. I ett verkligt fall skulle dock borttransport av det glödande fordonet inte förhindras 
av glödbranden, förutsatt att personalen använde erforderlig skyddsutrustning. Det bör dock 
noteras att ett av däckparen inte antändes och bidrog till branden (se figur 11). Om dessa hade 
antänts vid branden hade den intensiva delen av brandförloppet förlängts. 

 

Figur 10. Branden i lastmaskinen efter knappt 15 minuter 
Foto: Per Rohlén 
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Figur 11. Lastmaskinens kvarvarande däck efter uttransport 
ur tunneln 
Foto: Mia Kumm 

Borr-riggen som användes vid den andra försöksomgången, med ett lägre totalt energiinnehåll, 
hade en högre peak-effekt om 29,4 MW, som uppnåddes efter ca 21 minuter. Detta i 
kombination med fordonets totala brandbelastning gjorde att varaktigheten på branden i borr-
riggen var mycket kortare. Vid det andra försöket stoppades mätningarna redan efter knappt 
två och en halv timme och kvarvarande brand släcktes manuellt. Någon återantändning efter 
detta försök skedde inte. Effektkurvorna för de två försöken kan ses i figur 12 och 13.[9] 

 

Figur 12. Brandeffekt lastmaskin[9]  
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Figur 13. Brandeffekt borr-rigg[9] 

Vid båda försöken sågs stora skador på och spjälkning av det oskyddade berget. I orten fanns 
sedan tidigare bergbult för att säkra berget på den tiden orten varit aktiv, dock i begränsad 
omfattning. I den aktuella gruvan sker brytning av dolomit, vilket är ett mjukare bergslag än 
det urberg som SKB:s slutförvar planeras att förläggas i. Det är dock spänningarna och 
sprickorna i berget på den specifika platsen som är avgörande för om spjälkning sker eller inte, 
mer än bergets hårdhetsgrad. Försöken visar dock att bränder i den typ av fordon som kan 
komma att användas vid byggnationen av slutförvaret kan orsaka spjälkning i oskyddat berg i 
brandens närområde och att detta är något som behöver tas i beaktande vid den riskbedömning 
som behöver utföras innan beslut tas om rökdykning i syfte att släcka en eventuell brand (se 
figur 14). 

 

Figur 14. Nedrasade stenblock efter branden 
Foto: Per Rohlén 
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7 Räddningstjänstens förmåga 

Räddningsinsatser i anläggningar under mark ställer stora krav på räddningstjänstens kunskap 
och förmåga. Insatsen behöver ofta göras i relativt okänd och komplex miljö. Ofta råder ett 
stort informationsunderskott och det går inte att se utifrån hur brandförloppet fortgår och hur 
en släckinsats påverkar utvecklingen, vilket åtminstone i viss mån kan göras vid bränder i 
byggnader ovan mark. Mycket av den utrustning som används vid räddningstjänstens 
vardagsolyckor är inte tillräcklig i den komplicerade miljön och exempelvis användningen av 
värmekamera för att stödja beslut och informationsinhämtning inne i tunneln kräver specifik 
kunskap jämfört med förhållandena i vanliga rumsbränder. 

7.1 Räddningsinsatser under mark 

Vid räddningsinsatser kan räddningstjänsten välja att antingen anta en offensiv strategi (att 
bekämpa branden) eller en defensiv strategi (att inte bekämpa branden). Dessa två alternativ 
kan naturligtvis inte kombineras och kommer att påverka utgången av olyckan. Vid bränder i 
komplexa anläggningar finns ibland inget faktiskt val, utan omständigheterna gör att en offensiv 
strategi inte är möjlig. Inträngande i tät brandrök (rökdykning) regleras via Arbetsmiljöverkets 
föreskrift om rök- och kemdykning, AFS 2007:7.[21] Innan rökdykning inleds skall en 
riskbedömning göras och i princip innebär föreskriften att rökdykning inte ska ske om det inte 
är i syfte att rädda liv. I föreskriftstexten står också att rökdykarna vid brand eller risk för brand 
skall ha säker tillgång på släckvatten. I tunnelmiljöer med mycket långa inträngningsvägar 
begränsar det kravet rökdykarinsatsens förflyttningshastighet och möjligheter betydligt. I 
tunnelmiljön är inte heller den primära risken att branden sprider sig bakåt och hindrar reträtt, 
då ytskikten är obrännbara och det kalla berget kyler eventuella brandgaser längre bort från 
branden. Några av de risker som istället är dominerande är luftstopp, desorientering eller för 
hög kroppstemperatur på grund av det fysiskt ansträngande arbetet i kombination med 
förflyttning långa sträckor, ibland i miljöer med betydande lutning på underlaget. 
Begränsningarna i arbetsmiljöföreskrifterna får i extremfallet en av två konsekvenser; antingen 
att inget kan göras eller brott mot föreskrifterna. Det finns ett stort behov av en översyn av 
regelverket och ett allmänt råd som beslutsstöd för riskbedömningen i denna typ av miljöer. 
Det väsentliga i det arbetet är hitta former och alternativa metoder för öka möjligheterna till 
insats utan att försämra säkerheten. Den valda strategin, tillsammans med övriga 
förutsättningar som påverkar taktik och metodval, kommer att påverka utgången av olyckan –
för en grafisk bild av deras inbördes relation, se figur 15. 
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Figur 15. Faktorer som påverkar utgången av en 
räddningsinsats 
Bild: Mia Kumm 

Det finns fem olika taktiska tillvägagångssätt som ensamt eller i kombination kan användas för 
att hantera insatser i denna typ av anläggningar:[22] 

1. Att bekämpa branden inifrån tunneln i syfte att släcka och på så sätt rädda liv. 
2. Att rädda eller assistera personer i fara inne i tunneln och leda dem till en säker plats. 
3. Att kontrollera luftflödet, och därmed brandgasspridningen, i syfte att skapa en rökfri 

miljö för personer inne i tunneln eller för att underlätta räddningsinsatsen. 
4. Att bekämpa branden från en säker plats i syfte att begränsa brandens konsekvenser. 
5. Att behandla och ta hand om personer som utan hjälp tagit sig till en säker plats. 

Vid obegränsade resurser är det naturligtvis möjligt att utföra alla dessa fem uppgifter parallellt. 
Då verkligheten normalt kräver prioritering för att optimalt använda de tillgängliga resurserna 
ställs höga krav på räddningsledarens kunskap för att ta dessa komplicerade beslut på det 
begränsade informationsunderlag som oftast finns tillgängligt vid denna typ av händelser.  

7.2 Förflyttningshastigheter i rökfylld miljö 

Vid insatser i denna typ av anläggningar är det svårigheterna att förflytta personal, utrustning 
och skadade inne i den rökfyllda tunneln som är en av de största utmaningarna. 
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Figur 16. Principiell systemuppbyggnad vid två 
rökdykarpar[10] 
Bild: Anna Andersson 

Med start 2001 har det utförts förflyttningsförsök inom ramen för samtliga av de genomförda 
större och nationellt finansierade forskningsprojekten om brand i undermarksanläggningar.[8–

13, 25] 

I princip i samtliga försök har försökssträckan uppgått till 150 meter. Distansen har dels 
valts för att anpassas till de aktuella slanglängder som svensk räddningstjänst använder, dels för 
att vald sträcka behövde anpassas till det antal rökdykare som frigjorts till försöksverksamheten. 

De brandmän som medverkat i försöken har i huvudsak kommit från Storstockholms 
brandförsvar, Räddningstjänsten Sala-Heby, Räddningstjänsten Dala-Mitt och Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund. Vid vissa av försöken har också personal från räddningstjänsten i 
Båstad och Mälardalens brand- och räddningsförbund medverkat. 

Försöken fram till och med 2012 har i huvudsak utförts med fyra rökdykare (två 
rökdykarpar) och en rökdykarledare. Då merparten av försöken har utförts i kall rök har övrig 
försökspersonal skött pumpskötarens sysslor och försöksledaren motsvarat räddningsledaren 
vid ett skarpt fall. Flertalet räddningstjänster i Sverige är dock uppbyggda kring en organisation 
med fyra brandmän och ett befäl, varav endast två brandmän kunnat utföra den aktiva 
rökdykarinsatsen. Övrig personal skulle vid en verklig insats utgöra räddningsledare, 
rökdykarledare och pumpskötare. Vid försöken har förflyttningstider, fysisk ansträngning och 
luftförbrukning registrerats. Försöken har tydligt visat att den huvudsakliga begränsande 
faktorn är rökdykarnas tillgång på andningsluft. 

De utförda försöken visar att förflyttningshastigheten av en enskild rökdykare som inte bär 
utrustning är knappt 1 meter per sekund vid förflyttning i tät rök. Sikten vid försöken har 
understigit 1 meter. Försöken visar också att användning av lyslina ökar gånghastigheten 
markant – för enskilda fall upp till 25–50%, men i medeltal ca 20%. En lyslina utgör också en 
utökad säkerhet för rökdykarna och intervjuer efter de utförda försöken visar att rökdykarna 
själva tyckt att orientering gått lättare och att de känt större trygghet när lyslina använts. Vid 
försöken med slanguppbyggnad har räddningsinsatsens fronthastighet uppmätts till ca 0,1–
0,2 m/s med två rökdykarpar och 0,3–0,4 m/s med tre rökdykarpar. Den kollektiva 
luftförbrukningen har inte ökat markant när arbetet fördelats på tre rökdykarpar istället för två. 
För översikt över förflyttningshastigheter, se bilaga A och B. 
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7.3 Användning av värmekamera som taktiskt beslutsstöd 

Vid bränder i byggnader är värmekameran ett av rökdykarnas främsta verktyg för att göra 
eftersök och för att kunna orientera sig. Vid brand i byggnad finns normalt en tydlig två-
zonsskiktning och rummen är ofta kvadratiska eller rektangulära. Ytskikten är ofta brännbara 
och värms upp av branden och pyrolyserar. Värmekontrasterna är stora och rökdykaren får en 
klar bild av sin omgivning. 

 

Figur 17. IR-bild i rumsmiljö 
Foto: Christer Johansson, C-Cam 

Vid bränder i undermarksanläggningar med betonginklädning eller sprängt berg kyler den 
omgivande strukturen brandgaserna och tvåzonsskiktning uppträder enbart i brandens närhet. 
Längre bort från branden sjunker brandgaserna och fyller slutligen hela tunneltvärsnittet. I de 
flesta tunnlar finns också ett luftflöde i tunneln vilket, beroende på lufthastigheten, också kan 
bidra till att brandgaserna fyller tunneltvärsnittet nedströms branden. Andra förhållanden råder 
dock i tunnelsystem med återvändsgränder där den naturliga ventilationen vid lägre lutningar 
ofta inte klarar att transportera bort brandgaserna och branden istället under vissa 
omständigheter självslocknar. Detta visades också i de modellskaleförsök som utfördes på SP 
i samband med projektet Tunnenbyggaren.[11] I och med att brandgaserna kyls och faller ned 
blir också kontrasterna mellan brandgaserna och det omgivande berget mindre, för att till sist 
nästan helt försvinna. Detta kan innebära att rökdykarna kan få svårt att orientera sig, då det 
kan vara svårt att avgöra var marken övergår i berg och vilken som är tunnelns riktning. Vid 
försöken med kall rök observerades vid ett flertal tillfällen rökdykare som utfört en uppgift och 
därefter plockat upp värmekameran och vid förflyttning stött emot berget eftersom de inte 
längre visste eller med hjälp av värmekameran kunde utröna tunnelns längdriktning. 
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Figur 18. IR-bild i tunnelmiljö 
Foto: Christer Johansson, C-Cam 

Nära branden uppstår i tunnelmiljön istället ett annat problem. Eftersom tunneln i sig är relativt 
smal utgör lätt även en mindre brand något som i värmekameran uppfyller hela tunnel-
tvärsnittet.  

  

Figur 19. IR-bild – förmåga att se bortom objekt, med respektive 
utan brand 
Foto: Christer Johansson, METRO-projektet[24] 

Detta fenomen visades tydligt vid de fullskaliga METRO-försöken i Brunsbergstunneln[24] 

utanför Arvika. Figur 19 och 20 visar IR-bilden, sett från samma punkt, i två olika riktningar 
– från och emot branden. Medan det på grund av branden är omöjligt att se bakom 
brandplatsen syns tydligt ljuspunkter bakom rökdykarna uppströms brandplatsen. 

I figur 21 och 22 ses också skillnaden mellan lågkänsligt och högkänsligt läge. Vid höga 
temperaturer går värmekameran automatiskt in i lågkänsligt läge för att kompensera de höga 
värmekontrasterna och för att skydda linsen i kameran. Detta innebär att rökdykaren får en 
grynigare bild och svårigheter att se detaljer både nära och längre bort. 
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Figur 20. IR-bild – i låg- och högkänsligt läge 
Foto: Christer Johansson, METRO-projektet[24] 

Vid de vid rapportens skrivande ännu ej analyserade fullskaleförsöken i Tistbrottet i Sala 
användes ett flertal olika värmekameror för att följa rökdykarnas insatser inne i tunneln. Redan 
vid försöken påvisades stora skillnader både vid olika typer av kameror och för olika 
inställningar. Scanningskameror avsedda för yttre scanning visade sig ha goda egenskaper vid 
små värmekontraster, men hade för låg upplösning för att ge tillräckligt bra bilder på längre 
avstånd. 

De samlade försöken ger en klar bild av behovet av att ytterligare utveckla värmekameror 
för rökdykarapplikationer samt av utbildning för räddningstjänstens personal i hantering och 
tolkning av bilder i undermarksmiljö. 

7.4 Räddningstjänstens förmåga att nå räddningskammare placerade i 
undermarksanläggningar 

I en anläggning under mark kompenseras bristen på utrymningsvägar av räddningskammare 
eller andra säkra utrymmen. Grundkonceptet är att de utrymmande, om de inte kan utrymma 
till det fria, ska kunna sitta säkert i räddningskammaren till dess att de själva kan utrymma eller 
att de undsätts av räddningstjänstens personal. Detta innebär i praktiken att rökdykarna ska 
kunna nå de nödställda, eller att brandförloppet avtagit så mycket att de nödställda säkert kan 
självutrymma, innan tillgänglig andningsluft i räddningskammaren tagit slut. 
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Figur 21. Principiell skiss av räddningstjänstens insats 
kopplat till stödet för utrymning[10] 
Bild: Anna Andersson 

Ett flertal projekt om utrymning i undermarksmiljö har genomförts nationellt av Lunds 
tekniska högskola, ofta kopplat till de samarbetsprojekt som tidigare nämnts i denna rapport. I 
projektet Tunnelbyggaren[11] gjordes också, för valda fiktiva scenarier, en jämförelse mellan de 
utrymmandes förflyttning och räddningstjänstens förmåga att nå de nödställda.  

Tabell 3. Jämförelse mellan utrymning och räddningsinsats[11] 

Typbrand Variant L(utr) t1 t2 L(rtj) ΔL 

Borr-rigg Tvärsnitt: 6 x 7 m 
Lufthastighet: 0,5 m/s 
Varseblivning: 11 min 

>1700 m - 0 (FLD) No need - 

2 bilar 
 

Tvärsnitt: 6 x 7 m 
Lufthastighet: 0,5 m/s 
Varseblivning: 2 min (vid 3MW) 

680 m 55 min 0,66 (FLD) 819 m* 
232 m** 
(150 m)*** 

201 m* 
788 m** 
870 m** 

Dumper Tvärsnitt: 6 x 7 m 
Lufthastighet: 0,5 m/s 
Varseblivning: 5 min (vid 3MW) 

764 m 
 

65 min 99 min 655 m* 
232 m** 
(150 m)*** 

281 m* 
704 m** 
786 m*** 

Buss Tvärsnitt: 6 x 7 m 
Lufthastighet: 0,5 m/s 
Varseblivning: 2,5 min (vid 3MW) 

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

L(utr) = Avstånd [m] innan utrymmande blir medvetslös (FED=1,0) 
t1 = Tid [min] innan utrymmande blir medvetslös (FED=1,0) 
t2 = Tid [min] innan medvetslös person omkommer (FLD=1,0) eller FLD efter 2 h 
L(rtj) = Avståndet räddningstjänsten kan tillryggalägga på tiden t2 
ΔLt = Kvarvarande avstånd mellan räddningstjänst och utrymmande vid tiden t2 eller 2 h. Insatstiden till tunneln är 
satt till 10 minuter och förberedelsetid vid ankomst innan räddningsinsatsen påbörjas är 5 minuter. 
* Avstånd vid obegränsade resurser och om lufttillgången inte begränsar rökdykarna 
** Avstånd om 2*4 l komprimerad luft, 300 bar (2400 l) av vilka 1600 liter är tillgänglig innan återtåg 
*** Vid första styrka på 4+1 

De teoretiska beräkningarna utförda inom Tunnelbyggarprojektet visar tydligt på räddnings-
tjänstens begränsningar att nå längre sträckor vid samtidig uppbyggnad av slangsystem. De 



Räddningsinsatser i kärntekniska anläggningar under mark 

Mälardalens högskola 33 

förflyttningsförsök som utförts inom ramen för det senaste decenniets nationella forsknings-
projekt stödjer de teoretiska beräkningarna ovan och belyser behovet av alternativa metoder 
för att säkerställa personalens trygghet. 

7.5 Utrustning som taktisk resurs vid bränder under mark 

I samband med de samtal och intervjuer som har gjorts under projektets gång har ett antal 
materiella resurser visat sig utgöra goda taktiska resurser vid övning eller verkliga tillbud och 
olyckor. Generellt kräver speciella anläggningar speciella resurser. Dock kommer materiel som 
sällan används att utgöra en osäkerhet vid en riktig insats. Enbart utrustning i sig kommer heller 
inte att ensamt utgöra en resurs utan måste kopplas till räddningstjänstens numerär och 
kunnande. Räddningstjänstens förmåga att utföra en räddningsinsats bygger på personella och 
materiella resurser i kombination med kunnande och kloka metodval. Naturligtvis spelar även 
förutsättningarna vid den enskilda olyckan också en avgörande roll. 

Vid intervjuerna har personerna fått ange både mobil och fast monterad utrustning som 
spelat en avgörande roll för utfallet av en övning eller olycka. Utrustningen som har nämnts 
kan delas in i fyra huvudgrupper: utrustning som ger säkerställd information (scoutrobot, 
kamerabilder från fast utrustning, taggar för information av utrustning och personal i 
anläggningen), utrustning som förbättrar miljön i tunneln (mobila och stationära fläktar, 
avskiljningar, sprinkler), utrustning som förlänger räddningstjänstens aktionstid (användande 
av syrgas istället för komprimerad luft, vagnar och fordon för transporter av utrustning, depåer 
av utrustning på plats, räddningshissar) samt utrustning som möjliggör snabb förflyttning och 
utrymning av nödställda (kombinerade insats och utrymningsfordon, mobila räddnings-
kammare, nödbelysning). 

De intervjuade har också fått nämna utrustning som de ansett vara en förutsättning för att 
alls kunna göra en insats i den aktuella miljön. De huvudsakliga funktionerna och utrustningen 
som har nämnts har varit säkerställd kommunikation och tillgång till släckvatten. 

7.6 Övning, utbildning och förmåga 

Intervjuerna har också påvisat en stor efterfrågan om utökad övningsverksamhet och 
objektspecifik utbildning. Flertalet av den räddningstjänstpersonal som intervjuades uttryckte 
en oro för brandsläckning i eller i närheten av de behållare som innehåller radioaktivt material 
och en utbredd uppfattning bland de intervjuade var att kopparkapslarna i sig, redan vid låg 
upphettning, inte var säkra att vistas i närheten av i räddningstjänstens normala skydds-
utrustning. 

De intervjuade fick också uppskatta den egna organisationens förmåga att göra en 
räddningsinsats i den aktuella miljön. Ett samband kunde då ses mellan den intervjuades 
utbildningsnivå och uppskattningen av den egna organisationens förmåga, där den uppskattade 
förmågan att genomföra en insats var omvänt proportionell mot graden av utbildning. Personal 
med lägre utbildning tenderade således att överskatta den egna organisationens förmåga att 
genomföra en räddningsinsats under mark. Högutbildad personal i ledande ställning tenderade 
i stället att väga risker mot förmåga och ibland underskatta förmågan, jämfört med de tester 
som genomförts nationellt och som tidigare refererats till i denna rapport. 
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7.7 Samverkan mellan räddningstjänst och anläggningsägare 

En av viktigaste parametrarna för en lyckad räddningsinsats är bra samverkan mellan 
anläggningsägaren, eventuella entreprenörer och räddningstjänsten – såväl före, under som 
efter en brand. Detta har framkommit både vid intervjuer inom detta projekt och i samband 
med Tunnelbyggarprojektet[11]. En extern räddningstjänst kommer därför, förutom att påbörja 
räddninginsatsen med ett informationsunderskott beroende på objektets och olyckans art, 
också med stor sannolikhet sakna tillräcklig lokalkännedom och kunskap om det material som 
hanteras nere i anläggningen. Även Magnusson och Ekdahl belyser i sin Vägledning för 
insatsplanering i kärntekniska anläggningar[26] behovet av samordning och förberedelser. 

Samtliga intervjuade personer har betonat vikten av kunnig anläggningspersonal på plats 
med kunskap om de material som hanteras inom anläggningen och personal med kunskap om 
de tekniska system som finns installerade. Dessa två behöver naturligtvis inte vara en och 
samma person. 

För att samverkan ska fungera i ett skarpt läge behöver den beskrivas, kommuniceras och 
övas. Många av de intervjuade framhävde bristen på fysisk övning i de aktuella objekten, i 
förhållande till övrig övningsverksamhet. En industribrandkår får, till skillnad från kommunala 
och statliga räddningstjänster, orientering och kännedom om anläggningen i sitt dagliga arbete. 
Operativ personal efterlyste också enkla och lättförståeliga insatsplaner och ritningar, trots 
objektens komplexa art. 



Räddningsinsatser i kärntekniska anläggningar under mark 

Mälardalens högskola 35 

8 Räddningstjänstens förmåga ur ett internationellt 
perspektiv 

Vid en internationell jämförelse har den svenska modellen många likheter med andra länders, 
men också många skillnader. Svenska rökdykare har, genom att de förväntas att ytterst vara sitt 
eget skyddsombud vid rökdykarinsatsen, en accepterad och väl utvecklad förmåga att ta egna 
beslut under insatsens gång. I vissa delar av världen är räddningstjänsten betydligt mer 
hierarkisk och den som leder rökdykarinsatsen också den som förväntas att ta de avgörande 
besluten om rökdykarnas säkerhet. Den svenska modellen av rökdykning ger en snabbare 
koppling mellan uppmärksammad risk och beslut, men kan samtidigt innebära att de som 
förväntas att leda insatsen – rökdykarledaren lokalt eller räddningsledaren i stort – inte har 
uppdaterad information om inte händelser och beslut kommuniceras tillbaka till fullo. Vid den 
fullskaliga insatsövningen i Hallandsåstunneln 2008 noterades just detta fenomen.[12] 

Den nuvarande utbildningen i skydd mot olyckor står sig väl i ett internationellt perspektiv. 
Få länder i jämförelsen hade motsvarande tvååriga eftergymnasiala utbildning, många 
intervjuade hade istället utbildning motsvarande den tidigare svenska brandmannautbildningen 
som grund. Med intervju-underlaget som grund går det dock inte att avgöra om detta beror på 
att de intervjuade bara hade en äldre utbildning eller om utbildningssystemen de facto skilde 
sig åt. Även på ingenjörsnivå står den svenska högskoleutbildningen sig väl i jämförelse. 

En annan markant skillnad är dock det antal timmar och antal övningar som genomfördes i 
de aktuella objekten. Samtliga tillfrågade önskade mer orientering och övning, dock var Sverige 
här det land som hade den lägsta frekvensen av objektsspecifik övning. 
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9 Diskussion 

Räddningsinsatser i kärntekniska anläggningar under mark kombinerar två av räddnings-
tjänstens svåraste sällanhändelser – brand i eller i närheten av ett material som för den 
kommunala räddningstjänsten är jämförelsevis okänt och långa inträngningsvägar i en 
anläggning där informationsunderskottet är stort. Räddningsledning vid denna typ av händelse 
kräver både stor kunskap om brandens troliga utveckling och en utvecklad förmåga att förutse 
det oväntade. Räddningsledaren behöver tolka utvecklingen över tid och ibland kunna ta beslut 
om omfall baserat på till viss del knapphändig och osäker information. 

Arbetsmiljöföreskrifterna för rökdykning är avpassad för brand i byggnad och de risker som 
normalt uppstår i den typen av miljö. Rökdykning i tunnlar är annorlunda både ur ett 
riskperspektiv och i hur riskerna bäst bemöts. Vid rökdykarinsatser i byggnader, där de 
omgivande ytskikten är brännbara, är behovet av en säkrad vattenförsörjning avgörande för att 
säkra rökdykarnas reträtt. I tunnlar och andra undermarksanläggningar med ytskikt i betong 
eller berg uppstår inte risken på samma sätt som i en byggnad – dels beroende på att ytskiktet 
är obrännbart, dels beroende på att det omgivande berget kyler brandgaserna. Risken för 
övertändning i själva tunneln är således försumbar under dessa förhållanden. I tunnlar med 
genomströmning av luft kan övertändning per definition inte hända eftersom utrymmet är 
ventilerat och inte slutet med begränsade ventilationsmöjligheter. Dock ska noteras att lokal 
övertändning kan ske i exempelvis ett fordon inne i en tunnel eller under ogynnsamma 
förhållanden i slutna bergrum. Eftersom slanguppbyggnaden för säkert vatten är tids- och 
resurskrävande begränsar föreskrifterna möjligheterna till insats i den här typen av 
anläggningar. Naturligtvis finns tillfällen när en slanguppbyggnad är den bästa säkerhets-
åtgärden och den metod som ger bäst resultat, men regelverket ger inte utrymme för alternativa 
åtgärder där dessa skulle vara säkrare eller mer effektiva. Behovet är således stort att se över 
föreskriftstexten och utveckla en rådstext för de fall i undermarksmiljö där alternativa metoder 
är mer lämpliga. Bibehållande av föreskriftstexten med dagens utformning leder, i stället för till 
säkra och effektiva räddningsinsatser, till att möjligheterna för insatser i vissa miljöer starkt 
begränsas. I vissa fall sker brott mot föreskrifterna för att alls kunna genomföra räddnings-
insatsen.  

I Sverige används idag traditionellt komprimerad luft för att tillgodose rökdykarnas 
luftbehov. Endast gruvorna använder syrgas för arbete i rökfylld miljö, medan det inter-
nationellt är ett vanligt förekommande sätt att hantera luftbehovet för den rökdykande 
personalen. Båda systemen har sina för- och nackdelar. Med komprimerad luft räcker den 
medhavda luften for ca en halvtimmes arbete medan moderna syrgasapparater, enligt 
tillverkarnas uppgifter, räcker upp till fyra timmar. Vid inandning av komprimerad luft släpps 
den använda luften ut genom masken och ny luft, med i princip samma temperatur insatsen 
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igenom, tas från behållarna. Vid användning av syrgassystem är luften recirkulerande och det 
är den egna luften från första andetaget i systemet som renas, kyls, syresätts och återanvänds. 
Syrgasapparaterna är således ett helt slutet system. En av de två största skillnaderna till den 
komprimerade luftens fördel är att luften kyler rökdykaren, medan det med syrgassystemet sker 
en långsam uppvärmning av andningsluften. Luften i syrgasapparaterna kan också med tiden 
bli så fuktig att obehagskänslor uppstår. Den andra skillnaden är att det med komprimerad luft 
finns möjlighet att ansluta räddningsluft för att hjälpa en arbetskamrat som fått luftstopp eller 
att hjälpa en nödställd ut med hjälp av en ansluten extra mask. För att lättare kunna ta beslut 
om vilket av systemen som fungerar bäst vid vilka situationer under svenska förhållanden, 
behöver ytterligare forskning utföras. 

Rökdykarnas möjligheter att nå de nödställda är en förutsättning för att en räddnings-
kammare skall utgöra en säker plats i händelse av brand. Då det med dagens regelverk, 
utrustning och metoder finns begränsade möjligheter att snabbt nå en räddningskammare 
placerad på ett ogynnsamt ställe i anläggningen måste räddningskammaren istället vara försedd 
med andningsluft så att de utrymmande kan stanna i säkert förvar till dess att miljön i tunneln 
åter tillåter självutrymning eller assisterad utrymning med enbart flykthuva. Den rekom-
mendation om andningsluft för fyra timmar, för det antal personer räddningskammaren är 
dimensionerad för, bygger på tidiga försök och har med dagens kunskap visat sig vara 
otillräcklig. Även dessa föreskrifter och rekommendationer behöver ses över och anpassas till 
aktuell kunskap. 

För att lyckas med en räddningsinsats i en sådan komplex anläggning som slutförvaret för 
använt kärnbränsle krävs gemensamma insatser från både anläggningsägare och räddnings-
tjänst. Båda parter innehar specifika kunskaper som behövs i kombination med kunskaperna 
från den andra parten för att effektivt rädda nödställd personal i anläggningen samt utföra ett 
effektivt och säkert släckningsarbete. Övning och orientering i de risk- och skyddsobjekt som 
finns inom den kommunala räddningstjänstens geografiska område ingår i räddningstjänstens 
uppdrag. Övning behöver ske regelbundet i en anläggning under förändring för att möta upp 
de ändrade förutsättningar en ständig byggnation innebär. Det är också viktigt att samtliga skift 
ges möjlighet till övning och orientering eftersom man inte i förväg kan veta vilket skift som 
arbetar den dag det brinner. Gemensam insatsplanering och övning är en förutsättning för att 
veta varandras styrkor och svagheter. Det är också viktigt att anläggningsägaren har realistiska 
förväntningar på räddningstjänstens förmåga. Förmågan till insats i den specifika anläggningen 
skall beskrivas och kommuniceras. Ett rimligt krav på räddningstjänsten är att förmågan inte 
bara beskrivs i termer av personella och materiella resurser utan också vad som kan åstad-
kommas med den personal och utrustning man har. För att räddningstjänsten i sin tur ska 
kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt krävs också en prestation från anläggningsägarens sida, 
främst inom området information samt system-, material, och anläggningskunskap. Med 
korrekt och pålitlig information gällande de fordon, de personer, de tekniska system och de 
risker som finns i anläggningen kommer en övad och påläst räddningsledare att göra som störst 
nytta. 
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10 Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 

Både kärntekniska anläggningar och undermarksanläggningar generellt är komplexa 
anläggningar med stora utmaningar för räddningstjänsten. Följande slutsatser kan dras utifrån 
denna studie: 

1. Föreskrifternas fyra timmars andningsluft i räddningskammare är otillräckliga, då 
fullskaleförsök visar att vissa av de fordon som används vid tunnlar under byggnation, 
och som kommer att finnas i slutförvaret under överskådlig tid, kan ha ett betydligt 
längre brandförlopp. 

2. Med dagens regelverk med krav på säkert vatten har räddningstjänsten svårt att nå 
nödställda i räddningskammare inom erforderlig tid. 

3. Vid användande av komprimerad luft vid rökdykning är det svårt att nå längre in än 
300–500 meter utan användande av fordon för förflyttning. 

Baserat på dessa slutsatser, tidigare forskning och de genomförda intervjuerna kan dessa 
rekommendationer för slutförvaret ges: 

1. Behovet av andningsluft i slutförvarets räddningskammare bör baseras på aktuell 
räddningstjänsts förmåga att nå räddningskamrarna eller förväntad tid för brand-
förloppet, inte dagens föreskrifter. 

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

3. Personer och material behöver taggas för lokalisering och vidare information till 
räddningstjänsten. Systemet skall även kunna hantera personer som utrymt till 
räddningskammare. 

4. Depåer av material, och eventuellt fordon, behöver finnas på plats nere i anläggningen 
för att en räddningsinsats skall vara effektiv. Depån bör placeras i anslutning till 
räddningshissen. 

5. En olycksplatsansvarig från verksamhetsutövaren bör kunna möta upp räddnings-
ledaren på samma tidsintervall som den kommunala räddningstjänsten förväntas vara 
på plats. 

6. Den kommunala räddningstjänsten bör utbildas i de risker hanteringen och förvaringen 
av det utbrända kärnbränslet innebär. 



Räddningsinsatser i kärntekniska anläggningar under mark 

Mälardalens högskola 39 

Följande områden behöver utredas vidare: 

1. Regelverket gällande rökdykning i bergtunnlar behöver ses över och ett beslutsstöd för 
riskbedömning tas fram. 

2. Användning av syrgas vid långa inträngningsvägar behöver utredas. 
3. Vidare utveckling av värmekameror för rökdykarapplikationer behöver genomföras och 

räddningstjänster som kan förväntas utföra rökdykarinsatser i berganläggningar under 
mark behöver utbildas i att tolka de bilder värmekameran ger och öva på anvädning i 
denna typ av miljö. 

4. Regelverket gällande erforderlig mängd andningsluft i räddningskammare behöver ses 
över. 
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Bilaga A: Förflyttningshastigheter 2010–2013 

 
Datum Försök nr Plats Sträcka/tid Resultat Beskrivning Anm 

101210 T1 S Länken 150 m/63 s 2,38 m/s Förflyttning nedåt i ramp 10 
grader. Mörkt, ej rök, ej bel. 
Ficklampa, ej IR. 

 

101210 T2 S Länken 150 m/64 s 2,34 m/s Förflyttning uppåt i ramp 10 
grader. Mörkt, ej rök, ej bel. 
Ficklampa, ej IR. 

 

101210 T3 S Länken 150 m/108 s 1,39 m/s Förflyttning nedåt i ramp 10 
grader. Mörkt, ej rök, ej bel. 
IR, ej ficklampa. 

 

101210 T4 S Länken 150 m/98 s 1,53 m/s Förflyttning uppåt i ramp 10 
grader. Mörkt, ej rök, ej bel. 
IR, ej ficklampa. 

 

101210 T5 S Länken 150 m/126 s 1,19 m/s Förflyttning nedåt i ramp 10 
grader. Mörkt, rök, ej bel. 
Ficklampa, ej IR. 

 

101210 T6 S Länken 150 m/127 s 1,18 m/s Förflyttning uppåt i ramp 10 
grader. Mörkt, rök, ej bel. 
Ficklampa, ej IR. 

 

101210 T7 S Länken 150 m/152 s 0,99 m/s Förflyttning nedåt i ramp 10 
grader. Mörkt, rök, ej bel. 
IR, ej ficklampa. 

 

101210 T8 S Länken 150 m/126 s 1,19 m/s Förflyttning uppåt i ramp 10 
grader. Mörkt, rök, ej bel. 
IR, ej ficklampa. 

 

101215 T0 S Länken 150 m/375 s 0,40 m/s Arbetstunnel, nedåt,  
ej ficklampa, ej IR. 

Referensförsök 

101215 T1b S Länken 150 m/435 s 0,34 m/s Utlägg lightline, ingen övrig 
belastning, IR. 

 

101215 T2 S Länken 150 m/136 s 1,10 m/s Följa lightline nedåt, ej IR.  

101215 T3a S Länken 150 m/138 s 0,92 m/s 2 RD bär bår utan belastning, 
nedför, lightline, ej IR. 

 

101215 T3b S Länken 150 m/217 s 0,69 m/s* 2 RD bär bår med 80 kg 
belastning, uppför, lightline, ej 
IR. 

*Om hastighet 
ej korrigeras för 
stopp: 0,64 m/s 

101215 T4 S Länken 150 m/121 s 1,24 m/s Följa lightline uppåt, ej 
belastning 

 

131011 F1 (1) TB, Sala 25 m/90 s 0,28 m/s Plan ort, 3 RD par. 
Förflyttning med utrustning 
(totalt 6 SS, 3 GS, 2 SR och 
genomströmnings-rör), 
slangkorgar. 

Del av försöks-
sträcka 

131012 F1 (2) TB, Sala 25 m/63 s 0,40 m/s Plan ort, 3 RD par. 
Förflyttning med utrustning 
(totalt 6 SS, 3 GS, 2 SR och 
genomströmnings-rör), 
bärsele. 

Del av försöks-
sträcka 

131012 F2 (3) TB, Sala 25 m/77 s 0,32 m/s Plan ort, 3 RD par. 
Förflyttning med utrustning 
(totalt 6 SS, 3 GS, 2 SR och 
genomströmnings-rör), 
slangkorgar. 

Del av försöks-
sträcka 
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Datum Försök nr Plats Sträcka/tid Resultat Beskrivning Anm 

131025 F1 (4) TB, Sala 25 m/67 s 0,37 m/s Plan ort, 3 RD par. 
Förflyttning med utrustning 
(totalt 6 SS, 3 GS, 2 SR och 
genomströmnings-rör), 
bärsele. 

Del av försöks-
sträcka 

131026 F1 (5) TB, Sala 25 m/60 s 0,42 m/s Plan ort, 3 RD par. 
Förflyttning med utrustning 
(totalt 6 SS, 3 GS, 2 SR och 
genomströmnings-rör), 
bärsele. 

Del av försöks-
sträcka 

131026 F2 (6) TB, Sala 25 m/89 s 0,28 m/s Plan ort, 2 RD par. 
Förflyttning med utrustning på 
vagn och depåluft. 

Del av försöks-
sträcka 

 
Försök inom ramen för det MSB-finansierade projektet ”Taktik och metodik vid brand under 
mark” har också utförts i Tistbrottet i Sala i maj 2013, men hade vid skrivandet av denna 
rapport ännu ej analyserats. 
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Bilaga B: Tidigare förflyttningshastigheter 2001–2010 

Från rapporten Rescue operations during construction of tunnels[10] 

Test (site, city, year, condition) 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 trolley and 
load 300 kg including personnel. NB. Few tests, 
not secured value due to tunnel inclination. 

SRSA/SCCA 
Tunnel construction 
project 

Törnskog, Stockholm, 2008 
-smoke, IR 

    0,25** Front speed 
**short distance (50 m) from escape lock 

SRSA/SCCA 
Tunnel construction 
project 

Hallandsås, Båstad, 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 

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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Bilaga C: Intervjuguide 

För de genomförda intervjuerna har följande frågor diskuterats: 
 

1. Vilken organisation jobbar du för? 
2. Arbetar organisationen mot, eller bedriver organisationen själv, kärnteknisk 

verksamhet? 
3. Arbetar organisationen i, eller bedriver organisationen själv verksamhet i, 

undermarksanläggningar? 
4. Vilken roll har du i organisationen? 
5. Arbetar du idag mest med förebyggande eller operativa uppgifter? 
6. Hur lång erfarenhet har du totalt av operativ räddningstjänst? 
7. Beskriv kort er organisation. 
8. Beskriv hur din organisation arbetar i händelse av ett brandtillbud (för kärntekniska 

anläggningar) eller hur styrkeuppbyggnaden är för ett larm i den kärntekniska 
anläggningen (för räddningstjänster). 

9. Vilken utrustning respektive personalstyrka har ni? 
10. Tycker du att ni har en lagom numerär för uppgiften? 
11. Har ni den materiel ni behöver för att göra en fullgod räddningsinsats? 
12. Vilket av det materiel ni har fungerar extra bra och ev. vad tycker du att ni saknar? 
13. Vilka parametrar tror du mest påverkar förmågan till räddningsinsats? 
14. Hur ofta och hur mycket övar ni? 
15. Tycker du att ni övar rätt saker? Varför/varför inte? 
16. Beskriv samverkan mellan anläggningsägare och räddningstjänst vid en insats. 
17. Vad tycker du fungerar extra bra och vad har fungerat mindre bra vid övningar 

och/eller riktiga händelser? 
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En rapport från Framtidens energi och MSSL
Denna studie publiceras inom ramen för Framtidens energi och Mälardalen 
Safety Science Lab vid Mälardalens högskola. Forskningen inriktas på olika 
aspekt er av ett hållbart samhälle, med särskilt fokus på optimering och skydd 
av samhällets resurs er och infrastruktur. Forskargrupperna inom området är 
främst specialiserade på energi effektivitet, resurshushållning, utformning 
av system och processer, sanering av förorenad mark, samt brandsäkerhet 
och skydd av kritisk infrastruktur. En gemensam nämnare är aspekter av 
opti mering och riskhantering, där modellering, simulering, validering och 
tillämpad matematik är viktiga verktyg. Ansvarig forskningsledare är pro-
fessor Erik Dahlquist.
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RÄDDNINGSINSATSER I
KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR 
UNDER MARK
En kunskapsöversikt inför byggandet av ett 
svenskt slutförvar för använt kärnbränsle

Mia Kumm 

RÄDDNINGSINSATSER I KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR 
UNDER MARK
Denna rapport sammanfattar kunskapsläget gällande räddningsinsatser i un der-
marks anläggningar. Projektet har finansierats av Nationella brandsäkerhetsgruppen 
(NBSG) inför byggandet av ett svenskt slutförvar av använt kärnbränsle.

Projektet har innefattat en studie av designbränder i gruvor och tunnlar under 
byggnation samt hur en räddnings- och släckinsats kan utföras under motsvarade 
förhållanden. Erfarenheter från planering av räddningsinsatser i andra kärn-  
tekniska anläggningar under mark har dragits från nationella och internationella 
intervjuer och enkäter. Slutligen har en sammanställning och utvärdering av 
utrustning och materiel, som kan utgöra en taktisk resurs vid räddningsinsatser 
i liknande anläggningar, gjorts.

Mia Kumm delar sin tid på Mälardalens högskola mellan tunnelforsk-
ning och utbildning av teknologer i ämnet brandteknik. Hon är en av 
initiativtagarna till KCBU – Kompetenscentrum för brandsäkerhet i 
undermarksanläggningar. Mia har en teknologie licentiat i brandteknik 
och hon är involverad i METRO-projektet (www.metroproject.se), ett 
av de största forskningsprojekten i Europa inom området fullskaliga 
brandtester av tunnelbanevagnar i tunnlar. Sedan 2006 har Mia är 
hedersdoktor i brandteknik vid S: t Petersburg University of State Fire 
Services i EMERCOM, Ryssland.
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