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Förord 

Fullskaleförsöken som presenteras i denna rapport har genomförts i samarbete mellan 
Mälardalens högskola och SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Räddningstjänstpersonal 
från Storstockholms brandförsvar, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Räddnings-
tjänsten i Sala-Heby samt Mälardalens Brand- och Räddningsförbund har deltagit i försöken. 
Författarna vill rikta ett tack till alla dem som, inom eller utanför projektet, bidragit till att göra 
fullskaleförsöken möjliga, av vilka särskilt ska nämnas gruvchef Thomas Askemur från Björka 
Mineral, Atlas Copco samt brandingenjör och fotograf Per Rohlén. 

Västerås i december 2014. 
Mia Kumm, Anders Palm, Krister Palmkvist, Anders Lönnermark & Haukur Ingason 
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Sammanfattning/Abstract 

I oktober 2013 genomfördes sex fullskaliga brandförsök med kombinerat förflyttnings- och 
släckmoment i Björka Minerals dolomitgruva i Tisbrottet i Sala. Tidigare har dessa två moment 
inte kombinerats under kontrollerade former där mätningar och observationer dokumenterats 
i så omfattande grad som i denna försöksserie. Rökdykarnas uppgift vid samtliga av försöken 
var att avancera in i tunneln och släcka branden. De sex olika försöken utgjordes av 
konventionell slangutläggning med slangkorgar respektive bärsele, utlägg med tomt system 
fram till brandplatsen, CAFS, skärsläckare och konventionell slangutläggning med hjälp av 
materielvagn och depåluft. Försöken visade att konventionell slangutläggning tar lång tid i 
anspråk, men att utlägg med tomt system och bärsele kan korta tiderna och minska 
belastningen. Försöken visade också att system med lägre vattenflöden hade möjligheter att slå 
ner branden, men att mängden vatten var avgörande för att undvika återantändning. 
Värmekameror är generellt inte anpassade för tunnelmiljöer och ett stort behov finns för vidare 
utveckling av både utrustning och utbildningsmaterial. 

In October 2013 six full-scale fire tests were performed with combined movement and 
extinguishing in the Tistbrottet Mine in Sala. Earlier these two parts have not been combined 
under controlled test conditions, where measurements and observations have been docu-
mented as thouroughly, as in the Tistbrottet test series. The BA fire fighters task, in all 
performed tests, were to advance into the tunnel and extinguish the fire. The six different tests 
were represented of conventional hose lay-out with hose baskets, conventional hose lay-out 
with hose harnesses, full hose lay-out with empty system until reaching the scene of the fire, 
CAFS, cutting extinguisher and conventional hose lay-out with wagon aided movement and 
depot air supply. The tests showed that conventional hose lay-out with water filled hoses is 
time consuming, but that bot hose harnesses and later filling of the hoses can shorten the time. 
It was also shown that systems with lower water flows initially effectively can fight the fire, but 
that the amount of applied water is cruicial for if re-ignition occurs or not. Thermal image 
cameras are generally not customized for use in underground constructions and further 
development of both equipment and education material is needed. 
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1 Inledning och bakgrund 

Denna rapport sammanfattar de fullskaliga brandförsök med 18 MW brand 180 meter in 
i en tunnel som genomfördes under oktober 2013. Fullskaleförsöken genomfördes inom 
ramen för det MSB-finansierade projektet Taktik och metodik vid brand under mark 
(TMU) som påbörjades 2012. Projekttiden är tre år och projektet har letts av SP Sveriges 
tekniska forskningsinstitut. Övriga deltagare i projektet har varit Mälardalens högskola, 
Lunds tekniska högskola och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Utöver detta har 
också personal från Storstockholms brandförvar, Räddningstjänsten i Sala-Heby och 
Mälardalens brand- och räddningsförbund deltagit i planeringen, utförandet och 
utvärderingen av försöken. Mälardalens högskola har varit huvudansvarig för utförandet 
av fullskaleförsöken som genomfördes i Björka Minerals anläggning i Tistbrottet i Sala. 

1.1 En förändrad infrastruktur 

För att frigöra mark till annan bebyggelse, för att korta avstånd samt för att skydda kritisk 
infrastruktur byggs fler och fler tunnlar och anläggningar under mark. Räddningsinsatser 
och brandsläckning i dessa komplexa anläggningar ställer stora krav på räddningstjänsten, 
som med dagens metoder och regelverk har svårt att genomföra insatser längre in än 2–
300 m i rökfylld miljö.[1] Detta eftersom de vardagsolyckor som räddningstjänsten är 
dimensionerade för främst är trafikolyckor och bostadsbränder. De senaste decenniernas 
utveckling gällande samhällsplanering och byggteknik har inneburit fler och mer 
komplexa byggnader och anläggningar, både ovan och under mark. Vid brand i komplex 
bebyggelse ställs stora krav på räddningstjänsten vid en räddningsinsats [2].  

1.2 Räddningsinsatser under mark 

Förhållandena vid en räddningsinsats under mark är skilda från de förhållanden som 
råder vid en inomhusbrand i en ordinär byggnad.[3–4] I en tunnel, med två öppningar, 
finns inte risken för övertändning bortsett från lokalt inne i ett brinnande fordon. Detta 
beror dels på att det normalt finns ett grundflöde genom tunneln som beror på yttre 
väder- och vindförhållanden eller på termiska strömningar, dels på att det omgivande 
berget snabbt kyler brandgaserna [4].  

Regelverket som styr rökdykning är AFS 2007:7.[5] I detta regelverk står att en 
rökdykarinsats inte får påbörjas innan en riskbedömning har gjorts av arbetsledaren och 
att alternativa metoder skall övervägas om riskerna med rökdykningen bedöms vara för 
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stora. För att få genomföra en rökdykarinsats krävs minst en arbetsledare, en 
rökdykarledare, två rökdykare och en pumpskötare. Vid rökdykning kan också 
skyddsgrupp krävas beroende på hur långt in i byggnaden eller anläggningen 
räddningsinsatsen görs. De potentiella riskerna med rökdykning är stora. Därför har 
lagstiftaren satt tydliga ramar kring både genomförandet, utrustningen och de fysiska 
kraven på rökdykarna. Rökdykning som metod är ett effektivt sätt att både genomföra 
en snabbt livräddande insats mot t.ex. en brinnande lägenhet för att undsätta personer 
och för att släcka en rumsbrand. Rökdykning i byggnader ovan mark är något som 
brandmännen utbildas i vid räddningsskolorna, fortbildas i vid det egna brandförsvaret 
och får erfarenhet av vid verkliga händelser. Rökdykning som metod mot brand i 
byggnad är trots de potentiella riskerna ett förhållandevis säkert arbetsmoment sett till 
antalet skadade och döda under åren. 

Att genomföra räddningsinsatser och rökdyka under mark skiljer sig på några 
avgörande punkter från motsvarande aktiviteter ovan mark. Räddningsinsatser i tunnlar 
och andra undermarksanläggningar innebär ofta långa inträngningsvägar och för 
rökdykarna ovana förhållanden. Brandgasspridningen kan, på grund av orsaker nämnda 
ovan, snabbt bli omfattande och medföra att förflyttning behöver ske långa sträckor i 
rökfylld miljö. Tidigare forskning har visat att den rökfyllda miljön snabbt begränsar 
räddningstjänstens förmåga att förflytta sig inne i tunneln.[2, 6–7] 

1.3 Värmekamera 

Vid rumsbränder är värmekameran ett värdefullt hjälpmedel för att söka av och orientera 
sig i den rökfyllda miljön. Vid brand i tunnel är förhållandena annorlunda och bilderna 
från värmekameran kan vara svårtolkande för rökdykaren. Vid en rumsbrand finns 
tydliga skillnader i värmesignaturer mellan det varma brandgaslagret och det nedre kalla 
skiktet. Människor och inredning syns tydligt och värmekamerans inställningar är 
anpassade för rumbsbrandförhållanden, se figur 1.  

 

Figur 1. Värmekontraster vid inomhusbrand 
Foto: Christer Johansson 

I tunneln är det främst två fenomen som kan göra bilderna svårtolkade. Nära branden, 
när det brinnande fordonet i sig utgör en stor del av tunnelns tvärsnittsyta, kan branden 
helt blockera ut möjligheterna att se bortom brandplatsen. Vid stora värmeskillnader 
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ställer också värmekameran, i grundutförande, in sig i lågkänsligt läge för att skydda linsen 
inne i kameran. Detta innebär samtidigt att områden med mindre värmedifferenser syns 
otydligare i bilden, se figur 2. 

  

Figur 2. Jämförelse av högkänsligt (till vänster) och lågkänsligt (till höger) läge 
Foto: Christer Johansson 

Längre bort från branden, där bergväggarna har kylt brandgaserna och hela 
tunneltvärsnittet är rökfyllt, är istället temperaturdifferanserna så små att det kan vara 
mycket svårt att se skillnader mellan väggar och mark och riktningen på tunneln, speciellt 
för det rökdykarpar som utgör frontgrupp, se figur 3.  

 

Figur 3. Värmekontraster i tunnelmiljö 
Christer Johansson 

Dessa båda fenomen dokumenterades mycket tydligt vid de tidigare utförda 
fullskaleförsöken i Brunsbergstunneln i Arvika under METRO-projektet.[8] 

1.4 Säkert vatten 

Vid rökdykning i miljöer där brand, eller risk för brand finns, krävs enligt arbetsmiljö-
föreskrifterna[5] tillgång på säkert släckvatten. Detta krav är framtaget för att rökdykarna 
skall kunna utföra ett säkert återtåg i händelse av att brännbara ytskikt antänds i deras 
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reträttväg. Uppbyggnaden av ett slangsystem med dubbel försörjning av vatten tar lång 
tid i anspråk. Den begränsande faktorn har vid de tidigare försöken varit rökdykarnas 
tillgång på andningsluft. Eftersom räddningsinsatser i tunnlar ofta är förenligt med långa 
inträngningsvägar, som i sin tur kräver omfattande slangdragning om kravet på säkert 
vatten ska kunna uppfyllas, kommer till sist rökdykarna att ha förbrukat så mycket luft 
vid arbetet på väg in till brandplatsen att de inte längre kan föra räddningsinsatsens front 
framåt. Istället behöver de påbörja återtåget så snart de når frontplatsen för att med 
säkerhet nå tillbaka till tunnelmynningen och en säker plats ute i det fria.  

Försök utförda inom ramen för tidigare forskningsprojekt visar att detta i realiteten 
begränsar rökdykarnas aktionssträcka till mellan 200 och 300 meter[2, 6–11], givet dagens 
föreskrifter, utrustning och metodik vid förflyttning i rökfylld miljö. Vid försöken har 
generellt förflyttningssträckan 150 meter valts, med skyddsgrupp på 75 meter. 
Traditionellt sett, vid brand i byggnad, används ofta som praxis skyddsgupp varje 25 
meter. Valet att använda 25 meter baserades på slanglängderna – det var helt enkelt lätt 
att märka när klokopplingen fastnade i tröskeln och gruppen avancerat in den aktuella 
sträckan – istället för på en utförd riskbedömning. Sträckan 25 meter finns inte reglerad 
i föreskrifterna, utan rökdykarledarens ansvar är enbart att se till att skyddsgrupp finns 
på ett acceptabelt avstånd och att säkerheten för rökdykarna bibehålls över tid. Redan i 
det tidigare forskningsprojektet om räddningsinsatser i vägtunnlar övergavs sträckan 25 
meter[7], då personalåtgången skulle bli för omfattande, både för försöksserierna och i 
händelse av en verklig brand. Baserat på resultaten från det senaste decenniets 
forskningsprojekt och erfarenheterna från verkliga händelser använder idag många 
svenska räddningstjänster skyddsgrupper varje 75 meter vid sin insatsplanering i 
tunnelmiljö. Vid tidigare försök har dubblering av slangsystemet valts bort, se figur 4. 

 

Figur 4. Slanguppbyggnad 150 meter med skyddsgrupp på 75 meter 
Illustration: Anna Andersson 

Problem med mycket långa inträngningsvägar i rökfylld miljö uppstår främst i järnvägs-
tunnlar, distributionstunnlar, dubbelriktade vägtunnlar och tunnlar under byggnation där 
räddningsinsatsen behöver utföras helt i det drabbade tunnelröret. Vid vägtunnlar med 
dubbla tunnelrör och enkelriktad trafik alternativt tunnlar försedda med parallell 
räddningstunnel kan istället förflyttning ske i det ej rökfyllda tunnelröret fram till 
närmaste tvärtunnel, vilket avsevärt underlättar räddningsinsatsen. 
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1.5 Kommunikation 

Rökdykarna måste hela tiden vara i kontakt med varandra, skyddsgruppen och rökdykar-
ledaren. I tunnelmiljön kan förutsättningarna för radiosamband vara dåliga och begränsa 
insatsen och vid användandet av mobila fläktar kan ljudet i fläktens närhet omöjliggöra 
kommunikation. Vid tunnlar i drift är fasta åtgärder för att säkerställa kommunikations-
förmågan, exempelvis läckande kabel, av stor vikt. I tunnlar under byggnation och i 
tunnlar där personer vistas endast tillfälligt, där mobil utrustning – repeatrar – för att 
säkerställa radiosambandet behöver användas, ställs istället större krav på insatsplanering 
från räddningstjänstens sida. 

Från räddningsledarens perspektiv är en räddningsinsats i en komplex undermarks-
anläggning en stor utmaning. Erfarenheterna, både hos ledning och operativ personal, är 
begränsad då relativt sett få olyckor inträffar och informationsunderskottet ofta stort.   

.  

Figur 5. Räddningsinsatsen i bild 

Många parametrar påverkar resultatet av räddningsinsatsen där taktik och metodval 
baseras på olyckans karaktär och skede, tunnelns förutsättningar, vad som är möjligt att 
genomföra med tillgängliga resurser samt den samlade kompetensen hos den 
räddningstjänst som genomför insatsen. En del av dessa parametrar kan påverkas genom 
förberedelse och övning innan olyckan inträffar, medan andra enbart är beroende av 
händelsebundna skadeplatsfaktorer. För en grafisk bild av de parametrar som bidrar till 
utgången av olyckan och resultatet av räddningsinsatsen och deras inbördes relation, se 
bild 6. 

1.6 Erfarenhet från inträffade händelser 

Allvarliga bränder i tunnlar eller andra anläggningar under mark är relativt ovanliga, men 
kan få stora konsekvenser när de inträffar. De senaste åren har ett antal allvarliga olyckor 
inträffat både i spår och vägtunnlar.[12–19] Erfarenheterna från dessa bränder visar samtliga 
vilka utmaningar räddningstjänsten står inför och hur räddningstjänstens insatsplanering, 
förmåga, taktik och metodval har påverkat utgången av olyckan, när tunnelns 
byggnadstekniska förutsättningar och tunneloperatörens egna förmåga inte längre räcker 
till. De erfarenheter som gjort från tidigare inträffade bränder kan sammanfattas: 
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 Tunneloperatörens egna förberedelser och förmåga i brandens tidiga skede är 
avgörande för vilken situation räddningstjänsten ställs inför. 

 Brandförlopp med långsam brandutveckling i det tidiga skedet i kombination 
med ett fungerande byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd utgör 
grunden för att få skadas eller omkommer i branden.  

 Räddningstjänsten kan inte och ska inte utgöra ett alternativ till 
självutrymning i komplexa undermarksanläggningar. 

 Det är viktigt att räddningstjänstens personal kan avläsa brandförloppet och 
förutse brandens troliga vidare utveckling. 

 Det är viktigt att metodval för släckning hänger ihop med tillgången på vatten 
och tillgängliga resurser i form av utrustning och personal. 

 Vid de genomförda räddningsinsatserna har förflyttning till brandplats och 
informationsunderskottet oftast varit de största utmaningarna. 

 Samordning av tunneloperatörens kunskap och resurser samt 
räddningstjänstens insats har ibland varit bristfällig. Att ha en kunnig 
olycksplatsansvarig, väl förtrogen med anläggningens utformning och 
tekniska system, underlättar räddningsinsatsen och gör arbetet säkrare för 
räddningstjänsten. 

 Vid bränder i fordon spelar fordonets brandtekniska egenskaper stor roll för 
den fortsatta brandutvecklingen. 

 Det system som enskilt gjort den största skillnaden, både i negativ och positiv 
riktning, är anläggningens inbyggda ventilationssystem och dess hantering i 
brandfallet. 

 Passagerarnas bagage har vid tågbränder påverkat brandutvecklingen. 

 Räddningstjänstens val av och tillgång på materiel och utrustning kan påverka 
utgången av olyckan. 

 Tillgången på andningsluft och/eller syrgas är en av räddningsinsatsens 
största begränsningsfaktorer. 

Dessa erfarenheter har under projektets gång diskuterats och tillsammans med resultat 
från tidigare studier utgjort underlaget för val av försöksupplägg vid de genomförda 
fullskaleförsöken. 

1.7 Syfte och mål 

Det övergripande syftet med fullskaleförsöken var att skapa bättre förståelse för rädd-
ningstjänstens förmåga och begränsningar i anläggningar under mark. Avsikten med 
försöken var att mäta effektiviteten på olika brandsläckningsmoment i undermarksmiljö 
och med målet att få data och dokumentation i sådan omfattning att en konkret 
utvärdering avseende metodval och utrustning kunde göras. Fullskaleförsöken skulle 
också utgöra underlag för den beräkningsmodell gällande räddningstjänstens förflyttning 
och räckvidd som parallellt vidareutvecklats inom ramen för samma projekt. 
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2 Försöksplats och förberedelser 

Brandförsök med borrigg och lastmaskin har tidigare genomförts i Tistbrottet våren 2011 
inom ramen för det KKS-finansierade forskningsprojektet Barbara[21] och gruvan har 
visat sig väl lämpad för denna typ av fullskaliga försök. Tistbrottet är belägen inom Sala 
tätort i Västmanlands län. Tistbrottet ägs av Björka Mineral, som är en del av Omya-
gruppen, och som ställt gruvan till projektets förfogande 

2.1 Tistbrottet 

Försöken utfördes på 55-metersnivån i en nedlagd, icke aktiv del av gruvan, med ingång 
direkt från motsvarande nivå på dagbrottet, se figur 6. Aktiv gruvdrift och brytning av 
dolomit sker fortfarande i andra delar av gruvan. 

  

Figur 6. Dagbrottet sett från tunnelmynningen samt från marknivån 
Foto: Per Rohlén 

Höjden över brandplatsen varierade mellan 6 och 7 m med en tunnelbredd på ca 8 m. 
Försöksplatsen utgjordes av en gruvgång med totalt 5 stycken skarpa riktningsändringar 
innan försöksplatsen nåddes. Ingången till teststräckan ligger ca 10 m från 
huvudingången till gruvan och i anslutning till rampen som leder till den aktiva delen. 
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Figur 7. Layout, 55-metersnivån 

Den aktuella gruvorten har totalt sju stycken blindorter som tidigare har använts för test 
av nya uttagsmetoder för berg, se figur 8.  

 

Figur 8. Raksträckan vid blindgångarna 
Foto: Per Rohlén 

Underlaget på hela teststräckan fram till brandplatsen utgjordes av hårt packad makadam, 
se bild 10. Raksträckan över brandplatsen är ca 100 m och försökscontainern var placerad 
på mitten på den aktuella delen av gruvorten. Avståndet från tunnelns mynning till den 
främre änden på försökscontainern var ca 180 m och till den bakre avspärrningen ca 200 
m. Tunnelns bortre del utgjordes av en öppning i bergssidan med måtten ca 4 m x 5 m 
lokaliserad ca 75 m från containerns nedre ände. Tunnelns höjdskillnad mellan ingången 
till gruvan och den något högre frånluftsöppningen i bergväggen understiger 1 meter, se 
figur 9. 
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Figur 9. Frånluftsöppning i bergssidan 

Foto: Per Rohlén 

2.2 Förberedelse av försöksplats 

Inför försöken gjordes en inledande besiktning av tunneln i november 2012. Vid det 
aktuella tillfället hittades inga avgörande sprickbildningar i berget och berget skrotades 
manuellt. Ovanför den plats där fullskaliga brandförsök genomförts inom Barbara-
projektet hade en del berg spjälkat och av säkerhetsskäl bestämdes att berget skulle 
maskinskrotas innan kompletteringsbultning. Försökstunneln försågs med 
arbetsbelysning och vatten och 400 V spänningsmatning drogs fram till mätcontainern, 
dels för att användas vid försöken, dels för att arbete med tunga maskiner i tunneln skulle 
möjliggöras. Under våren 2013 genomfördes en omfattande maskinskrotning och 
ytterligare geoteknisk besiktning av extern besiktningsman genomfördes. Över de 
tidigare brandplatserna föll stora massivblock om ca 0,5 m3 ned i samband med 
maskinskrotningen. I och med rensningen av det spjälkade berget bildades vid slagen, 
mitt i gruvtaket, större ”kyrkor” med stort bultbehov. Efter maskinskrotningen 
markerades platserna där bultning skulle ske och kompletteringsbultning skedde på ca 
450 platser med 2,3 meter långa kamstålsbultar av typen K 500 C – TM24 med 
fyrkantsbrickor för att fästa skyddsnätet, se figur 10.  
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Figur 10. Berg efter skrotning men innan bultning, 

bultplatser markerade med gult 
Foto: Mia Kumm 

För att förhindra att sten som eventuellt spjälkade loss under försöken skulle ramla ned 
på den rökdykande personalen fästes skyddsnät från AP2 till mätstationen, se bild 9. 
Skyddsnätet bestod av dubbeltvinnad förzinkad 3 mm ståltråd, med en maskstorlek på 
50 mm. Värmeutsatta ytor på raksträckan isolerades med 55 mm aluminiumbelagd 
brandmatta av stenull, som najades fast på skyddsnätet, se figur 11.  

2.3 Instrumentering och mätutrustning 

För att beräkna brandeffekten användes syreförbrukningskaliometri.[22] Mätstapeln var 
placerad 10 meter nedströms försökcontainerns bortre ände.  

 

Figur 11. Försökssträckans instrumentering 
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För att bestämma brandeffekten användes termoelement, flödesmätare för att 
bestämma lufthastigheten i tunneln och en gasanalysator för att bestämma syrehalten i 
brandgaserna placerad i taknivå, se figur 11. Termoelementen placerade på mätstapeln 
var av typ K 0,5 mm och är markerade som Tc i bild 13. Måtten i bilden avser avstånd 
från tunneltaket. På mätstapeln placerad nedströms brandplatsen mättes också 
hastigheten på två nivåer, vid tunneltaket och på halva tunnelhöjden. Dessa sensorer är 
markerade med Bd i bild 13. Utöver detta mättes temperaturen centrerat ovan 
brandplatsen, under isoleringen och uppströms brandplatsen i gränsen mellan isolerat 
och oisolerat berg, där också den kalla lufthastigheten uppströms branden mättes. 
Mätningarna loggades via en mätdator placerad i mätcontainern som i sin tur var 
förbunden med monitorer i försökstältet utanför tunnelmynningen, se figur 12. 

 

Figur 12. Visning av mätningar utanför tunnelmynning 
Foto: Per Rohlén 

Mätutrustningen kalibrerades inför och kontrollerades efter vart och ett av de sex genom-
förda försöken. Kabeln som förband mätsensorerna med loggar och datautrustning 
kläddes in med stenull och aluminiumfolie för att skydda utrustningen mot skador av 
varma gaser eller värmestrålning. Kablar i tak var placerade bakom den 
aluminiumbelagda stenullsmattan. 

2.4 Brandobjekt och brandeffekt 

Brandobjektet i försöken bestod av två ihopsatta 20 ft-containrar, med en total längd om 
12 meter. Containern förseddes med öppningar som i storlek och höjd över mark 
efterliknade den pendeltågsvagn som tidigare använts i METRO-försöken[8], se figur 13 
och 14. Den teoretiska brandeffekten beräknades till 18 MW, se bilaga A. 
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Figur 13. Skiss över container 

 

Figur 14. Skiss X1-vagn använd i METRO-försöken 

Inför varje försök lastades försökscontainern med lastpallar, i enlighet med samman-
ställningen nedan. 

Tabell 1. Energiinnehåll för lastpallar 

Försök  nr Tot pallvikt [kg] ∆Hc [MJ/kg] Energiinehåll [GJ] 

1 1720 14,9 25,6 

2 1718 14,9 25,6 

3 1968 14,9 29,3 

4 1900 14,9 28,3 

5 1664 14,9 24,8 

6 1890 14,9 28,2 

Branden tändes med ca 2,5 liter heptan placerad i ett fat i containerns uppströms ände. 
Vid försök 1 genomfördes tändningen genom containerns främre dörrar mot 
uppströmssidan, dock stängdes inte dörrarna fullständigt varvid luftgenomströmning 
genom containern skedde med skenande temperaturer och brandeffekt som följd. Vid 
efterföljande försök 2–6 genomfördes sedan istället tändningen genom ett hål med 
måtten 0,2 m x 0,2 m containerns sida, med dörrarna helt stängda. 
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Figur 15. Container sedd från frånluftssidan 
Isolering i tak 
Foto: Per Rohlén 

Beräkningen som har använts för att bestämma effektutvecklingen (HRR) bygger på en 
metod som presenterats av Ingason[23], och som bygger på användandet av flera termo-
element som fördelas över det aktuella tvärsnittet av tunneln och endast en enda 
mätpunkt för mätning av gaskoncentrationen. Effektutvecklingen beräknas enligt nedan-
stående ekvation härledd från [24]. 

 

  [kW] (Ekvation 1) 

Molekylvikten för syre är 32 g/mol. Molekylvikten för luft  är 28.95 g/mol. 

Molfraktionen för syre i omgivande luft  är 0.2095. I ekvation (1) antas att 13100 

kJ/kg (E-faktorn) frigörs per kg syre som förbrukas och att massflödet för brandgaserna 

är lika med det omgivande massflödet för luften, . Här är  den omgivande 

luftens densitet (kg/m3),  är den genomsnittliga lufthastigheten på den varma sidan i 

(m/s). Den varma lufthastigheten konverteras till omgivande lufthastighet genom 
allmänna gaslagen: 

 

   [m/s] (Ekvation 2) 

Ingason[8] har visat att det är möjligt att koppla mätningar av multipla gastemperaturer i 
en enda tvärsektion av en tunnel till den genomsnittliga gaskoncentradionen i ett 
longitudinellt flöde, se ekvation (3). Den genomsnittliga koncentrationen av syre 
beräknas med hjälp av följande ekvationer: 
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 [mol/mol] (Ekvation 3) 

där  , är de individuella termoelementen på olika höjder och är antalet temperatur-

mätpunkter. I aktuellt fall är antalet mätpunkter 5. Den uppmätta genomsnittliga syrgas-
koncentrationen sätts därefter in i ekvation (1) för att beräkna effektutvecklingen (HRR). 
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3 Metod 

Försöksserien om sex varma försök har föregåtts av orienterande förförsök utförda i 
november 2012 och nio kalla gånghastighetsförsök utförda vid tre tillfällen i maj 2013. 
Vid försöken har observationer gjorts genom att avlyssna radiotrafiken mellan 
rökdykarna och rökdykarledaren. Vid varje försök har minst två av varandra oberoende 
observatörer antecknat luftförbrukning, förflyttning och inträffade händelser. 
Rökdykarna har innan försöken instruerats att tydligt rapportera tryck i luftflaskor på 
förfrågan eller vid i förväg fastställda kontrollpunkter samt att rapportera när de olika 
momenten utförts, exempelvis vid framkomst till kontrollpunkterna 75 och 150 m eller 
när olika arbetsmoment påbörjats eller avslutats. 

All radiotrafik har spelats in för att observatörsanteckningarna senare ska kunna 
kontrolleras och frontrökdykarparet har filmats av följeslagare med värmekamera. För 
att kunna mäta rökdykarnas förflyttning inne i tunneln har värmemarkeringar placerats 
ut var tionde meter på försökssträckan. Kontrollmarkeringar har därutöver placerats ut 
på avstånden 50, 100 respektive 150 m. 

Rökdykarnas ansträngning har mätts genom individuella pulsmätningar och utöver att 
luftförbrukningen manuellt avlästs av rökdykarna själva och antecknats av 
observatörerna har de tre aktiva rökdykarparens luftförbrukning loggats via Interspiros 
telemetriutrustning. Efter varje försök har en gemensam lägesgenomgång gjorts där 
erfarenheter och synpunkter från försöksdeltagarna gåtts igenom och antecknats av 
observatörerna. Efter varje avslutad försöksomgång har rökdykarna intervjuats och 
besvarat enkäter om användning av värmekamera och den aktuella metoden som använts 
för förflyttning och brandsläckning. 

3.1 Avgränsningar 

Totalt genomfördes sex försök, där förflyttningshastigheter, släckeffektivitet, 
luftförbrukning och ansträngning mättes på individ och kollektiv nivå. Resultat och 
slutsatser för fullskaleförsöken presenterade i denna rapport baseras därför enbart på de 
inom ramen utförda försöken. För att kriteriet för brandsläckning skulle anses uppnått 
bestämdes att inga flammande lågor fick synas och att återantändning ej fick ske inom 5 
min, varvid endast begränsade slutsatser utanför denna tidsram kan dras från dessa 
försök. 
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3.2 Förförsök, orientering på plats och kalla gånghastighetsförsök 

Förförsök genomfördes november 2012 för att utreda hur kraven på kommunikation, 
logistik och säkerhet kunde tillgodoses i de senare varma fullskaleförsöken. De 
delområden som specifikt studerades var: 

 behov och placering av repeatrar för radiokommunikation på 
rökdykarkanalerna och försöksspecifik radiokommunikation 

 användning av värmekamera och utvärdering av metod för filmning 

 loggning och trådlös överföring av luftförbrukning 

 effekt av rökmaskiner 

 försökslogistik. 

Orientering på plats genomfördes sedan i april 2013 där samtliga deltagande 
räddningstjänster fanns representerade, dock ej med rökdykande personal. Vid 
orienteringen bestämdes plats för uppställning av räddningstjänstens fordon och hur 
mätningar och rökdykning skulle samordnas inne i tunneln. 

 

Figur 16. Uppställning av fordon utanför tunnelmynning 
Foto: Per Rohlén 

I maj 2013 genomfördes kalla gånghastighetsförsök, där rökmaskiner, 
observatörsinsatser, säkerhetsorganisation och logistik testades fullt ut. Dels 
genomfördes gånghastighetsförsök i rampen mot den aktiva gruvan i nedför och 
uppförslut, dels genomfördes förflyttningsförsök med konventionell slangutläggning 
med slangkorg respektive bärsele samt 150 meter formstyv 38 mm slang på rulle, 
motsvarande tom slang för CAFS-system (Compressed air foam system). 

3.3 Försöksorganisation och ansvar 

Vid samtliga delförsök har försöksledningen utgjorts av personal från Mälardalens 
högskola och Storstockholms brandförsvar. Ansvaret fördelades i två sektorer med en 
inre tunnelsektor för vilken Storstockholms brandförsvar ansvarade och en yttre sektor 
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för vilken Mälardalens högskola hade ansvaret. Det praktiska ansvaret för de 
brandtekniska mätningarna hade SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. De specifika 
ansvarsområdena var fördelade enligt tabell 2: 

Tabell 2. Ansvarsfördelning 

Inre sektor – tunnel Yttre sektor – dagbrott 

Försöksledare rökdykning Försöksledare observationer  

Rökdykarledare Dokumentation 

Rökdykargrupper Säkerhet fotografer 

Säkerhet mätpersonal Säkerhet observatörer 

Säkerhet fotografer IR Sjukvård 

Riskbedömning rökdykning Kommunikation gruvorganistation 

Omladdning av försökscontainer Besiktning av tunnel 

Räddningstjänstmateriel Övervakning av gränstemperaturer 

Försöksledare för inre sektor hade ansvaret att avbryta försöken om säkerheten för 
rökdykarna eller övrig personal inne i tunneln inte kunde upprätthållas eller om ansvarig 
för yttre sektor meddelat att gränstemperaturen vid tunneltaket uppnåtts. I händelse av 
att en skarp olycka skulle ha inträffat under försöken, skulle ansvaret för 
räddningsledning övergå till personal på plats från Räddningstjänsten Sala-Heby i 
enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.[25] 

Vid fullskaleförsöken deltog totalt 17 olika brandmän, som vid olika tillfällen 
genomfört de olika förflyttnings- och släckmomenten. Av de deltagande rökdykarna var 
15 män och 2 kvinnor, för ytterligare information om persondata se bilaga G. Generellt 
sett utfördes de olika delmomenten, i så stor utsträckning som möjligt, i sådan ordning 
att frontrökdykarparet inte tidigare genomfört momentet i sin helhet. Då tidigare kalla 
försök genomförts och vissa delmoment gåtts igenom innan har dock vissa 
inlärningseffekter inte kunnat undvikas. Det är dock troligt att rökdykaren i det verkliga 
fallet i någon mån gjort orienteringar på plats i komplexa anläggningar och att 
övningsverksamheten inom tjänsten återspeglat de risker som finns inom kommunen, 
vilket innebär att inlärnings- och igenkänningseffekterna under försöken med stor 
sannolikhet inte medfört större skillnader mot det verkliga fallet. 

Samtliga brandmän som deltog i försöken var vid genomförandet godkända rökdykare 
enligt AFS 2007:7 och de egna lokala regelverken. I och med att de brandmän som 
deltagit i de olika rökdykarmomenten varit från flera olika organisationer har en bred 
representation av olika brandförsvar uppnåtts. Det stora brandförsvaret representerades 
av Storstockholms brandförsvar (totalt 11 personer), det mellanstora brandförsvaret av 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (2 personer) och den lilla kommunen har 
representerats av Räddningstjänsten i Sala-Heby (4 personer). Samtliga deltagare hade 
tidigare erfarenhet från skarpa rökdykarinsatser om än i varierande omfattning. Under de 
skarpa insatsförsöken var en och samma individ rökdykarledare vid samtliga 6 delförsök. 
Motivet till detta var att denna roll fyllde en viktig säkerhetsfunktion, att personen var 
väl insatt i försöksupplägget och att målsättningen med försöken var att mäta 
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rökdykarnas förmåga till förflyttning och insats med hjälp av olika metoder, inte att 
bedöma rökdykarledarens förmåga att leda rökdykarinsatsen. 

3.4 Försöksuppställning vid fullskaleförsök 

De fullskaliga förflyttnings- och släckförsöken genomfördes i oktober 2013. De totalt 
sex olika delförsöken som genomfördes byggde samtliga på att rökdykarna skulle 
avancera fram i den rökfyllda tunnelmiljön med avsikten att släcka branden i 
försöksobjektet. Uppdraget bestod endast i att avancera fram och släcka – inte att 
genomföra något sök av nödställda personer som annars skulle varit naturligt under 
realistiska förhållanden.  

De olika försöksuppställningarna var: 

1. konventionell slangutläggning med slangkorg 
2. konventionell slangutläggning med bärsele 
3. konventionell slangutläggning med slangkorg och tomt system 
4. CAFS (Compressed air foam system) med formstyv 38 mm slang 
5. skärsläckare 
6. konventionell slangutläggning med slangkorg, men förflyttning på vagn med 

komplementluft. 

För mer detaljerad beskrivning av varje delförsök, se bilaga B. 

Som förberedelse fick rökdykarna inför varje försök en noggrann genomgång kring vad 
som förväntades av dem, både som grupp och som enskilda individer. De fick i förväg 
veta vilken position och vilken uppgift de skulle ha.  

Varje insatsförsök byggdes upp kring en rökdykarorganisation som bestod av:  

 1 rökdykarledare vars arbetsuppgifter bestod i att övervaka rökdykarparens 
säkerhet avseende bland annat avancemang i tunneln och luftförbrukning. 
Rökdykarledaren ansvarade också för att gå igenom momenten och säkerställa 
att alla visste sina roller och arbetsuppgifter. Rökdykarledaren hade utöver 
denna roll inga andra praktiska uppgifter. 

 3 rökdykarpar som benämndes röd, grön och svart grupp. De individuella 
rökdykarna indelades inom paren med benämningen Röd 1, Röd 2, Grön 1, 
Grön 2, Svart 1 och Svart 2. Utöver dessa fanns en nödlägesgrupp som var 
frikopplad från försöken och som endast användes för att säkerställa 
personalens säkerhet och för att tända heptanbålet i försökscontainern. 
Denna grupp bestod av en rökdykarledare och ett rökdykarpar. Som extra 
säkerhet lades ett tomt slangsystem och en lyslina ut som enbart användes 
innan försöken och därefter släcktes. 

 1 pumpskötare vars uppgift var att förse slangssytemet med vatten. Vid 
försök 5 där skärsläckare användes fanns inte behov av pumpskötare för 
själva det släckande momentet, dock vattenförsörjdes säkerhetssystemet från 
släckbilen. 
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Varje släckförsök byggde på att det röda rökdykarparet genomförde den aktiva 
släckinsatsen med Röd 1 som strålförare. Figur 17 visar det utbyggda slangsystemet: 

 

Figur 17. Slangutlägg och arbetsuppgifter 

Under försöken rörde sig paren regelbundet i tunneln för att följa och hjälpa varandra. 
Den framskjutna baspunkten placerades i rökfylld miljö och anordnades för att 
slangsystemet på 2 x 75 m skulle nå fram till containersystemet. Från släckbilen till den 
framskjutna baspunkten drogs 2 x 25 m grovslang, varav en slanglängd utanför 
tunnelmynningen. Den totala längden på sträckan från mynningen på tunneln till 
framkant på containersystemet var ca 180 m. 

Samtliga försök startades i följande sekvens: 

1. Försöksplatsen ställdes iordning. Den motordrivna fläkten startades och 
rökmaskinerna sattes i stand-by läge. Pulsklockor startades. 

2. Rökdykarparet i nödlägesgruppen förberedde sig för att tända vätskebålet i 
försökscontainern med placering framme vid positionen för 
brandsläckningsmomentet. Den motordrivna fläktens varvtal justerades så att 
ett luftflöde på 2 m/s uppnåddes. 

3. Nedräkning påbörjades på minus två minuter. Vid T = 0 startades försöket 
med att bålet tändes och nödlägesgruppen rörde sig mot utgången. På vägen 
ut startades rökmaskinerna och lyslinan släcktes. När nödlägesgruppen var ute 
i mynningen startades släckförsöken. 

4. De tre rökdykarparen Svart, Grön och Röd genomförde förflyttningen fram 
till försökscontainern med nödlägesgruppen som extra säkerhet. 

5. Röd grupp genomförde släckmomentet och när kriteriet inga lågande 
brandgaser och ingen återantändning uppnåddes stoppades försöket. 
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6. Försöket avslutades och luftförbrukningen noterades. Luftförbrukningen 
rapporterades även under tillbakatåget och avstämdes när rökdykarna kommit 
ut ur tunneln. 

3.4.1 Säkerhet för deltagare och observatörer 

Innan försöken startades gicks vid varje tillfälle säkerhetsrutinerna igenom på plats. 
Samtliga deltagare var insatta i för egen säkerhet relevanta delar av riskbedömningen samt 
skydds- och säkerhetsplaneringen. Samtliga ansvarsområden hade innan försökens gång 
delegerats skriftligt och varje deltagande organisation hade arbetsmiljöansvaret för egen 
personal. 

Observatörerna delades in i tre huvudgrupper: 

1. Observatörer som befann sig ovan mark. 
2. Observatörer som befann sig mellan tunnelmynning och fläkt. 
3. Observatörer och försökspersonal som befann sig mellan fläkt och 

brandplats. 

Inga observatörer eller försökspersonal tilläts nedströms brandplatsen under försöken.  
Personal från de olika observatörskategorierna tilläts inte att byta grupp under pågående 
försök. All personal i kategori 3 bar larmställ, skyddsskor/stövlar samt andningsskydd. 
Alla övriga observatörer bar hjälm och varselväst. Sjukvårdsutrustning och hjärtstartare 
fanns vid ledningsplatsen. 

3.5 Osäkerheter och påverkansfaktorer 

För att undvika osäkerheter vilken parameter som påverkat utfallet av ett försök, 
bestämdes ett antal parametrar som i möjligaste mån skulle hållas konstanta. Dessa var; 
förflyttningssträcka (startsträcka 50 m inklusive avstånd mellan släckbil och 
tunnelmynning plus 150 m), brandeffekt (18 MW), brandens placering, försöksobjektets 
utformning och sikten i tunneln (1–2 m utom direkt vid tunnelmynning och fläkt). 

Under försöken varierade även dessa parametrar något. De faktorer som annars 
sannolikt kunnat påverka utfallet av försöken är viss inlärningseffekt från tidigare 
delmoment inom försöken, deltagarnas tidigare erfarenheter och de olika individernas 
varierande fysiska förmåga. Då fullskaliga försök som dessa är kostsamma och 
tidskrävande utfördes för få försök för att dessa ska vara statistisk säkerställda. Gällande 
förflyttningshastigheter och tid för olika arbetsmoment har dock över femtio tidigare 
försök genomförts i olika miljöer[2, 6–10, 25], vilket gör att respektive försök senare kan 
jämföras mot andra tidigare utförda moment med liknande förutsättningar. Den yttre 
väder- och vindpåverkan har av naturliga orsaker varierat något mellan försökstillfällena 
och i viss mån påverkat sikt och back-layering, dock i begränsad omfattning. 

Trots att radiokommunikationen spelats in har ibland konversationen mellan 
rökdykargrupperna och rökdykarledaren varit otydlig med låg hörbarhet. Detta kan ha 
gjort att viktiga kommentarer missats om de inte fångats upp på samlingarna efter varje 
delförsök. 
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3.6 Miljöriskbedömning 

Inför försöken gjordes en genomgång av de miljörisker och den påverkan på miljön som 
försöken skulle innebära. Miljöpåverkan ställdes mot nyttan att utveckla 
räddningstjänstens förmåga till räddningsinsats i undermarksmiljöer och resultaten 
presenterades för bygg- och miljöförvaltningen vid Sala kommun. Föredragande vid 
detta möte var personal från Räddningstjänsten i Sala-Heby och tillstånd gavs för de 
planerade försöken. För detaljerad beskrivning, se bilaga I. 

Som villkor för brandförsökens genomförande var att försöken endast skulle 
genomföras vid gynnsamma väderförhållanden (instabil skiktning och vindstilla eller 
högre vindhastigheter i annan riktning än mot närmaste bebyggelse). Utspädningen 
bedömdes ske relativt snabbt och koncentrationerna av de farliga ämnena minska i snabb 
takt. Konsekvenserna bedömdes bli små med avseende på utsläpp i luft och likaledes 
dess påverkan på omgivningen. Då branden utgjordes i huvudsak av fibrösa material (trä) 
bedömdes även risken för spridning av miljö- eller hälsofarliga ämnen till grund- eller 
ytvatten som försumbar. Den beräknade brandbelastningen vid respektive försök var 
avpassad till 45–60 minuters brand i trä om ingen släckinsats hade gjorts. Kvarvarande 
pallar efter varje försök transporterades till deponi eller förbrändes under eller efter 
försöken. 

3.7 Räddningstjänstens utrustning 

Den utrustning som användes vid försöken återfinns på de flesta svenska 
räddningstjänster. I försök 2 användes dock nyutvecklad utrustning. För att samtlig 
personal skulle kunna hantera utrustningen på ett korrekt sätt genomfördes innan 
försöken instruktörsledd genomgång hur utrustningen skulle användas.  

 

Figur 18. Instruktion av handhavande för bärsele 

Vid försök 1 användes små luftpaket Spirolite 2 x 3,4 liter, som snabbt visade sig innebära 
för kort aktionstid. Vid övriga försök användes istället stora luftpaket med 2 x 6,7 liter. 

Vid försök 4 och 5 med CAFS och skärsläckare valdes enbart strålförare med 
erfarenhet och vana att använda specialutrustningen.  
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Under försöken, både i syfte att dokumentera händelseförloppet, som stöd till 
räddningsinsatsen och som säkerhetshöjande åtgärd, användes värmekameror vid 
samtliga delförsök. För att säkerställa att samtlig berörd personal kunde handha de olika 
fabrikaten genomfördes instruktörsledda genomgångar där samtliga fick hantera 
utrustningen innan försöksstart. Huvudsyftet med att använda värmekameror under 
försöken var dels att efterlikna de förutsättningar som skulle råda vid en riktig brand i 
tunnelmiljö, dels att samla in ytterligare erfarenheter från värmekameraanvändning, som 
senare kan användas för ett vidareutvecklat utbildningsmaterial och beslutsstöd. 

Tidigare försök i kall tunnelmiljö, med förflyttning i konströk, har tydligt visat på 
svårigheterna att tolka IR-bilder med låga värmekontraster, varför detta varit ett 
fokusområde även vid de skarpa släckförsöken, vid förflyttning uppströms brandplatsen. 

3.8 Ventilation och lufthastigheter 

De många böjarna och blindorterna utgör stora engångsmotstånd och gruvortens väggar 
består av sprängt berg med en ytråhet på ca 0,4 meter. Luftflödet i tunneln, speciellt vid 
vindpåverkan mot den högre tunnelportalen, kan därför vara svårt att förutsäga. De 
många blindorterna har vid tidigare försök visat sig ge mycket turbulenta flöden och 
mottryck innan håligheterna fyllts med komprimerad luft och ett stabilt flöde etablerats 
från gruvans infart till den något högre frånluftsöppningen i bergväggen [21]. Vid 
fullskaleförsöken användes en högflödesfläkt av typ Tempest MGV L125 med en 
kapacitet på 217 000 m3/h primärluft. Mälardalens Brand- och Räddningsförbund hade 
ställt fläkten till projektets förfogande och hade också egen personal på plats som skötte 
driften av fläkten. Fläkten startades innan branden tändes för att få ett etablerat flöde 
genom tunneln innan försöken startades. Målhastigheten mitt i tunneltvärsnittet innan 
brandstart var 2 m/s, men då denna hastighet var svår att uppnå sänktes riktvärdet till 
1,5 m/s vilket uppnåddes. 

  

Figur 19. Högflödesfläkten använd vid fullskaleförsöken 
Foto: Per Rohlén och Krister Palmkvist 
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4 Resultat 

Försöken i Tistbrottet, från förförsök till fullskaliga brandförsök som inkluderat både 
förflyttning och släckmoment, har genererat stora mängder data och resultat där bara en 
grundläggande och övergripande analys presenteras i denna rapport.  

4.1 Förförsök november 2012 

Vid förförsöken utvärderades möjligheterna att vid de skarpa försöken i kombination, 
eller som komplement till en högflödesfläkt, använda medelflödesfläktar. Vid försöken 
uppgick grundflödet i tunneln, mätt vid den senare brandplatsen mitt i tunneltvärsnittet 
mitt på mätsträckan, till 0,1–0,2 m/s i riktning mot den högre tunnelportalen vid 
frånluftsöppningen i bergssidan. 

  

Figur 20. Använda fläktar (till vänser) och brandobjekt (till 
höger) vid förförsök 

Försök utfördes med 4 x konventionell fläkt av typen ”Swefan 21’’ som kunde förstärka 
flödet till ca 0,5–0,7 m/s, med 2 x turbofläktar av typen Leader som förstärkte flödet till 
ca 1,2 m/s och slutligen med samtliga 6 fläktar som gemensamt ökade lufthastigheten till 
ca 1,5 m/s, se figur 20. Den högsta hastigheten uppnåddes med fläktarna närmare 
tvärtunneln riktade något snett i tvärtunnelns riktning. I den komplexa miljön som 
gruvorten utgör med sina många blindtunnlar orkar inte medelflödesfläktarna fullt ut 
övervinna motståndet i tunneln. Brandkällan vid förförsöken utgjordes av en stapel 
lastpallar, se figur 20. 
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Tabell 3. Lufthastigheter för fläktar 

Fläkttyp Fabrikat Antal Högsta hastighet [m/s] 

Konventionell Swefan 21” 4 0,5–0,7 

Turbo Leader 2 1,2 

- Swefan + Leader 4+2 1,5 

Vid försöken testades också den loggningsutrustning till Interspiros luftpaket som senare 
användes vid fullskaleförsöken. Den trådlösa överföringen kunde inte testas eftersom 
tillverkaren arbetade med att anpassa repeatrar, sändare och mottagare till tunnelmiljöer. 
Den off-line loggning som utfördes vid förförsöken fungerade dock tillfredsställande, 
dock är loggning i realtid önskvärd ur säkerhetssynpunkt. 

Vid förförsöken studerades också effekten av rökmaskinerna, där en av slutsatserna 
av förförsöken var att rökmaskinerna bör placeras så tidigt i tunneln som möjligt för att 
få bättre och jämnare rökfyllnad.  

Vid de inledande försöken testades att bakomvarande rökdykarpar filmade framför-
varande. Resultaten blev vid vissa tillfällen mycket ryckiga sekvenser och i något fall 
förlorad inspelning. Inspelning av rökdykarnas vy i värmekameran kan göras, men kan 
inte ersätta dedikerad inspelning med syfte att dokumentera rökdykarnas 
förflyttningshastighet och arbetsmoment. 

4.2 Brandeffekter och temperaturer vid fullskaleförsöken 

Vid de sex fullskaleförsöken med brand uppmättes, utom vid försök 1, värden som väl 
överensstämde med de teoretiskt framräknade brandeffekterna baserade på fönster-
öppningarnas storlek. Vid det första försöket utfördes tändningen av heptanbålet genom 
containerns frontdörrar, se figur 21.  

 

Figur 21. Container efter ilastning, 
innan tändning 

Då dessa inte stängdes ordentligt föll antagligen brinnande pallar mot dörrarna, vilka 
stannade i öppet läge. När detta inträffade fick containern en genomströmning av luft 
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från dörrarna, genom containern och ut genom fönsteröppningarna vilket gjorde att 
brandeffekten snabbt ökade liksom temperaturen i taket både nedströms, över och 
uppströms brandplatsen.  

Med tanke på rökdykarnas säkerhet hade ett gränsvärden på 300 °C i 10 min alternativt 
500 °C i 5 min vid mätplatsen vid isoleringens slut uppströms branden, satts som kriterier 
för att avbryta försöken. Då temperaturen steg hastigt i kombination med att det var det 
första försöket valde försöksledningen att backa rökdykargrupperna till det första 
grenröret vid fläkten. När temperaturen sjunkit under gränsvärdet igen fick rökdykarna 
avancera fram för att släcka branden. Dock hade det mesta av lastpallarna då brunnit ut 
och rökdykarna släckte snabbt ner den återstående glödbädden. 

Tabell 4. Brandeffekter och uppmätta temperaturer 

Test nr 

 

Qmax 

(MW) 

Tmax, tak 

(ºC) 

Tmax, p 

(ºC) 

Tmax, b 

(ºC) 

Etot 
(GJ) 

1 33,0 715 325 402 19,4 

2 18,1 401 340 349 11,6 

3 18,7 366 371 337 8,0 

4 17,6 368 397 387 14,4 

5 25,5* 425 311 312 14,9 

6 21,0 412 336 334 20,9 

*Maxvärdet utgörs av ett enstaka kortvarigt 
värde. Övriga maxvärden var ca 20 MW.  

I försök 5 uppmättes ett enskilt peak-värde på 25,5 MW, se tabell 4, dock höll sig övriga 
värden runt 20 MW. I bild 26 nedan ses samtliga försök som brandeffekt som funktion 
av tid, där det första brandförsökets snabba tillväxt och höga brandeffekt syns i kontrast 
till de övriga. I grafen ses också att den totala brandbelastningen tagit slut innan 
rökdykarna nått brandplatsen och att ingen tydlig effekt av släckinsatsen ses. 

 

Figur 22. Graf över effektutvecklingen vid samtliga försök 
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Vid försök 2 (konventionell slangutläggning och bärsele) samt försök 3 (konventionell 
slangutläggning med tomt system tills brandplatsen nåddes) ses en tydlig effekt av 
släckinsatsen jämfört med försök 6 (vagn och depåluft) där avancemanget i tunneln tog 
lång tid och branden fick utvecklas ostört mycket nära de tidigare teoretiskt beräknade 
värdena, se figur 23. 

 

Figur 23. Jämförelse mellan försök 2, 3 och 6 

Vid försök 1–3 var berget bortom containern oskyddad och nedfall av spjälkad sten 
kunde ses längs tunnelväggarna. Vid försök 1–3 var tunneln nätad ned till ca halva 
tunnelns höjd. Efter försök 1, med mycket höga temperaturer, skedde visst nedfall på 
tunnelns vänstra sida, sett från angreppshållet. Vid försök 2 och 3 spärrades då tunneln 
av på den aktuella sidan av säkerhetsskäl och släckinsatsen gjordes från höger sida. Mellan 
försöksserie 1–3 och 4–6 nätades berget ned till en meters höjd på båda sidor om 
brandplatsen. 

 

Figur 24. Nedrasade stenmassor vid 
oskyddat berg 
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4.3 Förflyttning och luftförbrukning 

Ett mått på om arbetsfördelningen mellan och inom rökdykarparen är optimerad är tiden 
till då första rökdykaren behöver påbörja återtåget eftersom luften upp till 
säkerhetsmarginalen har förbrukats. Om arbetsuppgifterna är fördelade så att rökdykarna 
i par har jämlik luftförbrukning, dock därmed inte samma arbetsbelastning, kommer 
rökdykarna att så länge som möjligt att kunna utföra ett arbete inne i tunneln. Ett 
oplanerat tillbakadragande av ett rökdykarpar kan också påverka insatsen i flera led 
eftersom tillbakadragandet kan innebära att par framför kan bli utan skyddsgrupp. 

Vid försök 1 gjordes återtåg till första grenröret vid fläkten efter att temperaturerna 
snabbt stigit över de förutbestämda gränsvärdena. Efter samråd i försöksledningen 
bestämdes att försöket inte skulle göras om, trots att försöket utgjorde referensförsök till 
efterföljande försök 2–6. Detta beslut togs eftersom denna grunduppställning 
genomförts med samma försöksuppställning i samma tunnel under vårens kalla försök 
samt att själva släckmomentet utfördes med samma utrustning som försök 2 och 3. Då 
mindre luftpaket användes vid detta försök och luften på grund av det oplanerade 
stoppet i förflyttning tog slut, bytte några av rökdykarparen utrustning för att kunna 
fortsätta insatsen. På grund av bytet redovisas inte rökdykarnas luftförbrukning för detta 
försök. 

 

Figur 25. Förflyttning försök 1 (konventionell 
slangdragning, slangkorg) 

Vid försök 2 försenades insatsen vid utdragning av sista slanglängden då slangen visade 
sig vara för kort då slangen fastnat tidigt i försöket utan att någon av rökdykargrupperna 
märkt detta. Om hänsyn tas till detta omtag är försöket med bärsele tidsmässigt 
jämförbart med försök 3 med tomt system. 
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Figur 26. Förflyttning och luftförbrukning försök 2 
(konventionell slangdragning, bärsele) 

Vid försök 3 drogs det tomma systemet fram till ca 25 meter framför brandplatsen, där 
rökdykarna gjorde ett kort uppehåll och slangsystemet trycksattes innan vidare 
förflyttning mot brandplatsen. 

  

 

Figur 27. Förflyttning och luftförbrukning försök 3 
(konventionell slangdragning, tomt system) 

Vid försök 4 med CAFS fylldes slangen av misstag och försöket är därför inte 
jämförbart med vårens kalla försök där inträngning i tunneln 150 meter med enbart den 
formstyva slangen gjordes på under 5 minuter. Vid detta försök fastnade slangen och 
systemet var enskilt det som förbrukat mest kraft, sett till förbrukad luft. Den 
formstyva slangen gav efter och sviktade vid drag, vilket i kombination med att 
grupperna inte var samspelta gjorde att mycket kraft och därmed luft förbrukades i 
onödan. 
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Figur 28. Förflyttning och luftförbrukning försök 4 (CAFS) 

I försök 5 med skärsläckaren utgjordes vattenförsörjningen av skärsläckarens egen 
vattentank och matades således inte via släckbilen, som vid de andra försöken. Då den 
radiostyrda styrningen av skärsläckarens vattenpåföring bedömdes utgöra en risk i 
tunnelmiljön placerades det skärsläckaraggregat som skulle användas i släckningsarbetet 
vid mätcontainern. Förflyttning fram till denna gjordes med det fordonsburna 
skärsläckaraggregat som var placerat utanför tunnelmynningen. Vid framkomst till 
mätcontainern bytte rökdykarna aggregat och vid analys av filmmaterialet bedöms detta 
byte påverka förflyttningstiden fram till brandplatsen med ca 15–20 s. Byte av utrustning 
kan dock ha påverkat ansträngningen för förflyttning de sista 50 m fram till brandplatsen 
eftersom kraften att dra slangen från mätcontainern var lägre än motsvarande sträcka 
med matning ända från tunnelmynningen. Dessa två faktorer bedöms dock i stort ta ut 
varandra. 

Figur 29. Förflyttning och luftförbrukning försök 5 (skärsläckaren) 

I det sista försöket, försök 6, användes en vagn för förflyttning av materiel och som 
också bar den depåluft som rökdykarna använde för förflyttningssträckan in i tunneln, 
se figur 30. Inför släckmomentet kopplade rökdykarna loss sig från vagnen och använde 
respektive egen buren luft.  
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Figur 30. Försök 6 med transportvagn och depåluft 

Foto: Per Rohlén 

Syftet med försöket var dels att se om vagnen effektivt kunde ersätta ett rökdykarpar, 
dels att utvärdera hur tillgången på depåluft påverkade förmågan att nå brandplatsen. Vid 
försöket påvisades svårigheterna med att samordna arbetet vid ovana moment och även 
svårigheterna med samtidig anslutning till depåluft och slangutläggning. Under försöket 
låg, av säkerhetsskäl, tidigare utlagt vattensystem. Detta system behövde korsas vid ett 
par tillfällen, vilket med vagnen visade sig vara mycket svårt. 

  

Figur 31. Förflyttning och luftförbrukning försök 6 (vagn och depåluft) 

I Tabell 5 ges en sammanställning av förflyttning, luftförbrukning och släckmedelsåtgång 
för de olika försöken. Sammanställningen bygger på den återrapportering som gjorts 
mellan rökdykarna och rökdykarledaren. Tiderna har sedan stämts av mot 
videoinspelningarna som filmades med värmekameran. 
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Tabell 5. Tid för förflyttning samt luftförbrukning 

Test  
nr 

Till AP 1 

 

Till AP 2 

 

Till brand 
plats 

 

Till 
släck 

kriteriet 

Tid 
för 

släckn. 

Släck 
medel 

[l] 

Luft 
(tot) 

[bar] 

Luft  
(tot) 

[l] 

1 
Konv. 

1 min 30 s 7 min 40 s 14 min 45 s* 15 min ** 15 s ** 471 
vatten 

930 6324 

2 

Konv+ 
JT pac 

1 min 3 s 5 min 8 s 18 min 9 s 
*** 

20 min 23 s 2 min 14 s 1498 
vatten 

878 11765 

3 

Konv+ 
tom 

1 min 17 s 5 min 11 s 11 min 30 s 15 min 25 s 3 min 55 s 494 
vatten 

946 
 

12676 

4 

CAFS 

1 min 7 s 5 min 49 s 21 min 22 s 23 min 4 s 1 min 42 s 400 
vatten 

1,8 
skum 

1163 15584 

5 

Skär- 

släckare 

1 min 0s 5 min 57 s 16 min 10 s - - 250 
vatten 

958 12837 

6 

Konv+ 
vagn 

1 min 29 s 12 min 49 s 29 min 12 s 31 min 9 s 
*** 

1 min 30 s 
**** 

 Luft1  
665 

Luft2 

595 

Tot 
1260 

Luft1 

4522 
Luft2 
7973 

Tot 

12495 

*Stopp vid AP2 p.g.a.. hög temp ** P.g.a. hög HRR förbrukades brandbel. innan släckförsök gjordes *** Omtag p.g.a. att 
slangen fastnat tidigt och inte räckte fram **** 27s fördröjning p.g.a. problem med vattenförsörjning 

4.4 Brandsläckning 

I tabell 5 ses att den effektivaste släckeffekten fåtts med konventionella metoder med 
stort vattenflöde. I försök 5 med skärsläckaren uppnåddes inte släckkriteriet, dock var 
vattendimman effektiv att kyla brandgaserna i back-layeringen och på så sätt minska 
värmeåterstrålningen som rökdykarna utsattes för. I försök 4 med CAFS slog 
luftskummet effektivt ned flammorna och kylde glädbranden initialt så att släckkriteriet 
uppnåddes. Dock upptäcktes vid kontroll med värmekameran efteråt att luftskummet åts 
upp av glödbranden och med stor sannolikhet skulle kunna återantända om inte 
vattenpåföring med större mängd vatten görs i ett nästa steg, se figur 32.  
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Figur 32. Risk för återantändning med 

lagrad värme i glödbranden 
Foto: Krister Palmkvist 

4.5 Värmekamera 

Med hjälp av den observatörsinsats som utfördes genom att med värmekamera följa och 
dokumentera rökdykarnas arbete inne i tunneln har bilder dels erhållits som varit 
värdefulla för att utvärdera försöken, men också bilder som kunnat påvisa hur olika 
kamerainställningar visualiserat informationen på olika sätt.  

 

Figur 33. Backlayering 
Foto: Krister Palmkvist 

Med hjälp av värmekameran kunde exempelvis information om backlayerings omfattning 
lätt bedömas och oberoende av kamerainställning ge den basinformation som 
rökdykarna behövde för att kunna bedöma sin egen säkerhet vid avancemanget de sista 
50 m från platsen för mätcontainern, se figur 33. 
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Figur 34. Svartvita inställningar ”fire” (till vänster) Dräger 9000 (eller 7000) 
och motsvarande bild med inställning ”Hazmat” (till höger) 
Foto: Krister Palmkvist 

Däremot långt ifrån branden, alternativt invid brandplatsen, spelade värmekamerans in-
ställningar stor roll för informationsinhämtningen. Många av de värmekameror avsedda 
för brandapplikationer, som idag finns på marknaden, har flera inställningar som för 
brandfallet är möjliga att använda och med relativt enkla handgrepp möjliga att byta i 
mellan, se figur 34. Dock har det vid en jämförelse visat sig att dessa inställningar ibland 
benämns olika och att vissa inställningar benämnda lika, ger olika information. 

  

Figur 35. Jämförelse mellan verklig bild och bild tagen med värmekamera 
avsedd för scanning 
Foto: Mia Kumm och Krister Palmkvist 

Vid försöken användes också kameror inte primärt avsedda för brandanvändning, utan 
istället för yttre scanning och andra tekniska ändamål, se figur 35. Dessa kameror, 
bortsett från viss avsaknad av robusthet för användning vid rökdykning, visade sig i flera 
fall fungera bättre när värmekontrasterna var mycket små, det vill säga långt borta från 
branden. Dessa kameror har ofta andra färgpaletter jämfört med kameror avsedda för 
brandanvändning, dock är inställningarna och handhavandet för komplicerade att 
använda i ett skarpt läge. Generellt sågs också tendenser till att de billigare kamerorna, 
med lägre upplösning, fungerade likvärdigt på korta avstånd, men att de i tunnelmiljön 
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med behov att se långt fram inte gav tillräckligt tydliga bilder. Dock utgör värmekameran, 
rätt använd, en viktig resurs vid insatsarbetet, se figur 35. 
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5 Diskussion 

Dessa försök har varit värdefulla för att länka ihop de tidigare utförda 
gånghastighetsförsöken med släckförsök i full skala. Möjligheten att följa brandförloppet 
i realtid samtidigt som rökdykarinsatsen har kunnat följas har gett forskargruppen en bra 
insyn i rökdykarens situation inne i tunneln samtidigt som rökdykarna fått ett unikt 
perspektiv och återkoppling på sin insats och förmåga. 

En del av de saker som upptäckts vid analysen av filmmaterialet, intervjuerna med 
deltagande personal och genomgång av obervatörsrapporter och radiokommunikation 
har varit väntad och bara en bekräftelse på sådant som tidigare antagits medan en del helt 
nya upptäcker och slutsatser också kunnat dras från försöken. 

Bortsett från försök 1, där rökdykarna inte utförde något egentligt arbete, kan ses i 
sammanställningen i tabell 5 av den kollektiva luftförbrukningen att bärselen underlättar 
arbetet och att tom eller lätt slang förlänger gruppens aktionstid som helhet. Att ett lättare 
arbete ger en längre aktionstid är naturligtvis inget nytt, men indikationerna på hur 
mycket underlättar rökdykarledarens beslut om val av metodik för insatsen. 

Försöken har också klart påvisat att inträngning längre sträckor i tunnelmiljön tar lång 
tid. Vid försöken har dubblering av bassystemen inte använts, då detta varit för 
resurskrävande och att en parallell uppbyggnad är lättare att beräkna teoretiskt än 
uppbyggnaden i sin helhet. I dagens arbetsmiljöregelverk finns regler för säker 
vattenförsörjning. I tunnelmiljö begränsar detta regelverk möjligheterna till effektiva 
insatser. Naturligtvis finns tillfällen där konventionell slanguppbyggnad är att föredra 
eller rent av är nödvändig. Baserat på de risker som normalt finns i tunneln, behöver 
skyddet för personalen vara relevant sett till riskerna. De huvudsakliga riskerna i tunneln 
kan till exempel vara att få luftstopp, att tappa orienteringen och därmed få slut på luft 
eller att i en tunnel under byggnation stöta på okända och farliga miljöer. I en tunnel med 
ett luftflöde mellan öppningarna och omgivande kallt berg inträffar inte övertändning, 
definierat som antändning av de varma brandgaserna och där övriga ytskikt och 
brännbara material bidrar till brandförloppet. Brand i undermarksmiljöer är komplexa 
och riskerna ska inte negligeras. Det erforderliga skyddet behöver dock anpassas till 
riskerna och säkerhetsnivån på så sätt höjas. 

För att upprätthålla säkerheten samtidigt som förmågan att snabbare vara på plats 
inne i tunneln ökar, kan och måste de kompenserande åtgärderna anpassas till riskerna. 
Både i de tidigare gånghastighetsförsöken och i de skarpa fullskaleförsöken har 
exempelvis visats att tillgången till lyslinor kan upp till fördubbla gånghastigheten. för 
efterföljande personal samtidigt som den säkrar återtåget för frontrökdykargruppen [24]. 
En ensam åtgärd kan, lika lite som säkert vatten ensamt, utgöra ett fullgott skydd vid 
långa inträngningsvägar i rökfylld miljö. Varken brandförlopp eller räddningsinsats i en 



Räddningsinsats i tunnelmiljö 

Mälardalens högskola 47 

tunnel går att jämställa med brandförloppet eller räddningsinsatsen vid en rumsbrand. 
Detta innebär logiskt sett att inte heller skyddsåtgärderna bör, utan vidare eftertanke, vara 
desamma. För att kunna kombinera en hög säkerhet med förmågan att nå branden krävs 
ett utvecklat beslutsstöd som komplement till befintlig rådstext i regelverket. 

Under de skarpa försöken har också ett antal händelser och fenomen iakttagits, där 
organisatoriska förändringar skulle göra att räddningsinsatsens effektivitet skulle 
förbättras. Den första iakttagelsen är svårigheterna att rulla ut slangsystemet, både med 
och utan vagn som bärhjälpmedel, se figur 36.  

  

Figur 36. Blockerad (till vänster) respektive fri (till höger) väg i mitten 
Foto: Krister Palmkvist 

Efter varje försök gjordes en genomgång där de deltagande rökdykarna fick reflektera 
över sina egna prestationer och varför vissa problem uppstod. En av de genomgående 
kommentarerna var beskrivningen av svårigheten att se var och i vilken riktning slangarna 
rullades ut och att de utgjorde problem när de hindrade fri väg mitt i tunneln, se figur 37. 

 

Figur 37. Slangtrassel 
Foto: Krister Palmkvist 

Vid vissa slangutlägg, främst vid vagnförsöket då slangarna från vattensystemet trasslade 
ihop sig med luftslangarna till depåluften, gick uppbyggnaden av systemet så långsamt att 
hjälpmedlet i praktiken inte varken skulle påskynda eller förlänga den tillgängliga tiden 
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till insats. Att ha transportluft med och att slippa lägga kraft på att bära materiel är i teorin 
en mycket bra idé, men kräver samordning, övning och ett genomtänkt koncept i 
praktiken. Transportvagn har dock i spåranläggningar, där den rullar lätt på rälen utan 
hinder i vägen, visat sig vara ett effektivt transportmedel.[2] I andra tunnelmiljöer bör 
ytterligare utredning göras och användandet vid enbart rena transportsträckor övervägas. 

 

Figur 38. Vattenpåföring och vattnets 
påverkan på IR-bilden 
Foto: Krister Palmkvist 

Under försöken uppmärksammades också att flera tekniker, som rökdykarna utförde 
utan syfte att förstärka bilden från värmekameran, hade stor effekt på hur bra eller dåligt 
konturerna i tunneln syntes. Ett exempel är när vatten påfördes på tunnelväggarna, både 
nära och långt borta från branden, gav stor effekt i att se riktningen på brandgasflödet 
eller att långt borta från branden alls se var vägg och golv möttes, se figur 38. 

En reflektion under och efter försöken var att själva förflyttningstiden var betydligt 
kortare än tiden för respektive arbetsmoment; exempelvis rulla ut och koppla slang. 
Bristen på effektiv samordning inne i tunneln var också tydlig. Detta hade två 
grundläggande orsaker: 

 Rökdykarna hade endast en värmekamera per par – den rökdykare som inte 
hade tillgång till kamera var generellt långsammare än parkamraten och om 
paret tappade kontakten med varandra stannade momentet eller 
förflyttningen upp. 

 Ibland utförde rökdykarna kontraproduktiva moment, exempelvis drog i slang 
som fastnat åt varsitt håll, eftersom de inte såg varandra och kommunicerade 
med rökdykarledningen, som med sin placering på opåverkad plats inte heller 
såg helheten. 

För att effektivisera rökdykarmomenten inne i tunneln samtidigt som det skulle innebära 
en ökad säkerhet för rökdykarna skulle en inre rökdykarledare, med uppgiften att 
observera och samordna, kunna göra stor nytta. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

De fullskaliga försöken visar tydligt på ett behov av vidareutveckling inom främst två 
delområden; hantering av värmekamera och samordning av rökdykarinsatsen inne i 
tunneln. 

Följande slutsatser kan dras från de fullskaliga brandförsöken: 

 Tomt slangsystem vid avancemang i säker miljö höjer förflyttningshastigheten 
liksom användandet av bärsele 

 De värmekameror som finns på marknaden idag är inte anpassade för 
tunnelmiljö. Det finns ett behov av kameror med enkla och robusta 
finjusteringsmöjligheter, där brandkamerans enkelhet och robusthet 
kombineras med scanningskamerans möjligheter, främst vid låga 
värmekontraster. 

 När rökdykaren behöver hålla värmekameran med ena handen tappas mycket 
av förmågan att effektivt bära övrig utrustning. Lösningar med visir eller 
hjälmkameror skulle kunna lösa problemet, men idag är marknaden för liten 
vilket innebär att få av tillverkarna är intresserade av utveckling inom detta 
område. De lösningar som finns idag har inte fullt ut accepterats av 
räddningstjänsten. 

 Många gånger förses rökdykargruppen i skarpt läge med en gemensam värme-
kamera. I försöken ses exempel på när rökdykarna kommer ifrån varandra 
något. Rökdykaren utan värmekamera får markant sämre förmåga att både 
förflytta sig och genomföra de olika arbetsmomenten. 

 Det tar längre tid med arbetsmomenten i tunneln än den rena förflyttningen. 

 Användandet av mobila fläktar ökar säkerheten gällande exempelvis 
strålningsnivåer från backlayering, men kan istället orsaka risker på annat håll 
eftersom fläktens ljudnivå gör kommunikation i det närmaste omöjlig i dess 
närhet. 

 Specialutrustning, oberoende om det är CAFS eller en transportvagn, kräver 
övning och samordning. 

 CAFS kunde effektivt slå ner branden och hindra återantändning en längre 
stund, dock gör den lilla vattenmängden att återantändning kan ske senare om 
inte vattenbegjutning utförs som nästa steg. 

 Skärsläckaren kunde effektivt kyla brandgaser inne i tunneln, dock kunde inte 
systemet påföra tillräcklig vattenmängd för att släcka branden i det fibrösa 
materialet. 
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 Med komprimerad luft blir aktionstiden starkt begränsad även med stora 
luftpaket. 

 Mycket tid åtgår för diskussioner och för att i blindo samordna insatsen inne i 
tunneln. 

För att få effektivare och säkrare insatser i tunnlar ges följande rekommendationer om 
åtgärder och fortsatt arbete: 

 AFS:en avseende rökdykning bör ses över, så att föreskriftstexten inte blir 
begränsande vid räddningsinsatser i tunnlar. En rådstext och ett metodstöd 
bör utarbetas. 

 Värmekameror avsedda för rökdykning bör vidareutvecklas så att det finns 
lättåtkomliga inställningar för tunnelmiljö. 

 Det är önskvärt att fästanordningar för värmekamera samt hjälmkameror för 
räddningstjänstbruk utvecklas så att rökdykaren kan ha händerna fria för 
annat arbete. 

 Behovet av en inre rökdykarledare för säkerhet och samordning bör utredas 
vidare. 

 Användandet av komprimerad luft vs syrgas bör utredas vidare. (Kumm, 
2014) 
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