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Förord 

Rapporten sammanfattar resultaten från ett forskningsprojekt finansierat av MSB (Myndig-
heten för Samhällsbyggnad och Beredskap).  Projektet heter Taktik och metodik vid brand 
i undermarksanläggningar (TMU) och genomfördes under perioden 2012–2014. Resultaten 
är en del av arbetspaket AP4 kring Organisation, taktik och ledning och bygger på analyser av 
de fullskaleförsök som har genomförts i samarbete mellan Mälardalens högskola och SP 
Sveriges tekniska forskningsinstitut. Räddningstjänstpersonal från Storstockholms brand-
försvar, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, Räddningstjästen i Sala-Heby samt Mälar-
dalens brand- och räddning har deltagit i försöken. Författaren vill tacka alla inblandade 
räddningstjänster och övriga projektdeltagare för deras instser vid genomförandet av försöken 
och framtagandet av denna rapport.  

Västerås i december 2014. 
Anders Palm 
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Sammanfattning 

I denna rapport diskuteras de taktiska överväganden som kan behöva göras i samband med 
brand i undermarksanläggningar. Slutsatserna i rapporten grundar sig på studier av tre verkliga 
bränder i tunnlar, erfarenheter från händelser i Sverige samt erfarenheter från de sex olika 
fullskaleförsöken i Tistbrottet inom ramen för TMU-projektet. 

Rapporten identifierar skillnader i det taktiska förhållningssättet vid brand i en undermarks-
anläggning jämfört med brand i byggnad ovan mark. Viktiga skillnader som kan påverka 
bedömningen är den potentiellt stora utsträckningen under mark, svårigheter att överblicka 
skadeplatsen, omfattande brand och rökspridning m.m. Skillnaderna leder till att det många 
gånger krävs en omfattande resursuppbyggnad i form av människor och materiel för att påbörja 
en rökdykarinsats och följa gällande arbetsmiljöregler. 

De praktiska försöken i Tistbrottet visar att det både är resurskrävande och komplext att 
organisera en omfattande rökdykarinsats vid sträckor upp emot 150–200 meter. Försöken visar 
också att traditionell släckutrustning har god släckförmåga mot det brinnande testobjektet som 
nådde en effekt på 18 MW. De alternativa släckutrustningarna hade en varierad effekt då CAFS-
systemet hade god släckeffekt men slangen var tung att dra och skärsläckaren som hade en 
slang som var lätt att dra men sämre släckeffekt. Tomma slangar är lätta och arbetsmomentet 
att lägga ut slangsystemet upplevs därför som lättare att utföra. Försöket med transportvagn 
för extraluft och utrustning var svårt att genomföra vid den begränsade sikt som rådde under 
teststräckan och behöver därför utvärderas ytterligare. En faktor som starkt begränsar en 
rökdykarinsats under mark är tillgången på andningsluft och den fysiska ansträngningen som 
det innebär att förflytta sig och sin utrustning. En annan är svårigheterna att kommunicera och 
organisera en rökdykarinsats med flera olika rökdykare. En möjlighet att underlätta 
koordination av rökdykarna kan vara att avsätta en särskild funktion (rökdykargrupp) enbart 
för denna arbetsuppgift. 

Utifrån en genomgång av tre stycken verkliga händelser med bränder i vägtunnlar och en 
sammanställning av dess kritiska skadeplatsfaktorer, bedöms att en av de viktigaste förut-
sättningarna för att kunna genomföra en effektiv räddningsinsats är en snabb och tydlig bild 
från skadeplatsen. En huvudinriktning för beslutsfattare vid bränder i undermarksanläggningar 
blir därför att prioritera denna uppgift innan räddningsenheter och personal binds vid en 
angreppsväg som kan visa sig vara felaktig. För att underlätta för beslutsfattare vid brand i 
undermarksanläggningar föreslås därför ett taktiska handlingsmönster som tar hänsyn till detta 
behov. Tankemönstret bör organiseras efter minnesregeln P O R T A L, som i korthet innebär: 
Position (Val av angreppsväg?), Omfattning (Skadans omfattning och antal drabbade?), 
Resurser (Vad finns tillgängligt direkt och på sikt?), Taktik (En av fem taktiska 
grundinriktningar?), Analys (Worst case scenario/risker? Omfallsplanering?) samt Lägesbild 
(Hur ser situationen ut just nu?)  
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Abstract 

This report analyzes rescue tactics from a tunnel perspective. Differences in risk between the 
tunnel fire and the corresponding fire above ground is discussed. Conclusions have been drawn 
from the results of the full scale fire tests that were performed in the Björka Mineral dolomite 
mine during October 2013 in Tistbrottet in Sala, Sweden. Conclusions are also drawn from a 
literature studie of reports from three real tunnel fires. Furthermore, a conflict between 
Swedish working regulations regarding the use of breathing apparatuses (BA), and the 
effectiveness of the BA-team advancement in a tunnel environment is discussed. The 
conclusions regarding rescue tactics in tunnel fires is that there is need of a fast overview of 
the accident scene and that this overview is swiftly communicated with the incident command 
above ground. A number of critical fire ground factors are indentified and analyzed. A proposal 
for a new tactical approach is presented in the form of the memory rule PORTAL, which refers 
to Position, Omfattning, Resurser, Taktik, Analys och Lägesbild. (In English: Position, Extent, 
Resources, Tactics, Analysis and Situation Awareness.) 
 
Keywords: Tactics, Fire, Tunnel, Fire fighting, Mine, Breathing apparatus 
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1 Inledning och bakgrund 

Att leda en räddningsinsats i undermarksmiljö är en väldigt krävande situation för de flesta 
räddningsledare. Det kräver beslutsamhet och god kunskap om både den anläggning där 
insatsen ska ledas och den personal som ska göra den faktiska insatsen. Det finns ett behov att 
analysera och bättre förstå hur denna typ av insatser kan genomföras och planeras. Arbetet 
som presenteras i denna rapport är en del i ett större forskningsprojekt kring taktik och ledning 
vid räddningsingsinsatser i tunnlar, och analyserar räddningstaktik i undermarksmiljö mot 
bakgrund av de fullskaleförsök som genomfördes under oktober 2013 inom ramen för det 
MSB-finansierade projektet Taktik och metodik vid brand under mark (TMU). I rapporten 
diskuteras även tre allvarliga tunnelbränder som har inträffat i Europa ur ett räddningstaktiskt 
perspektiv. Slutligen ges ett förslag till taktiskt tänkande och handlingsstruktur som skall 
fungera som stöd till beslutsfattare vid räddningsinsatser i undermarksmiljö. Nedan redovisas 
bakgrunden till de lagstiftningar och problemställningar som rapporten fokuserar på. 

1.1 Lagstiftning 

I den svenska lagstiftningen som rör räddningstjänsten finns ett krav på hur verksamheten skall 
planeras och organiseras: ”3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna 
kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt”  [1]. Hur rök- och kemdykning skall 
organiseras och genomföras finns beskrivet i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2007:7 [2]. 
Lagstiftningen reglerar i detalj och ned på individnivå hur rök- och kemdykning skall 
organiseras samt hur och vilken utrustning som skall användas. Arbetsmiljöverkets regelverk 
anger att rökdykning främst är en arbetsmetod för livräddning och att den inte skall användas 
för invändig brandbekämpning. Vid dessa tillfällen skall istället utvändig släckning eller 
alternativa metoder användas. Innan en rökdykarinsats påbörjas skall arbetsledaren göra en 
bedömning av riskerna med insatsen. De risker som är förknippade med rökdykningen skall 
stå i proportion till vad man förväntas uppnå med den. 

1.2 Problemställningar 

Det finns utrymme för tolkningar när det gäller paragraf tre i lagstiftningen om skydd mot 
olyckor [1]. Den är specifik för objektet och ger utrymme för olika prioriteringar. Begreppet 
”godtagbar tid” är inte specificerat, men innebär att lagstiftaren betonar vikten av att en 
räddningsstyrka påbörjar livräddande och skadeavhjälpande åtgärder i ett så tidigt skede av en 
olycka som möjligt. Erfarenheter från bränder visar att tiden är en avgörande faktor för hur 



Taktik och ledning vid brand i undermarksanläggningar 

10 Anders Palm 

olycksförloppet utvecklas [3]. Tidig upptäckt av en brand skapar möjlighet för människor att 
utrymma byggnader samt för räddningspersonalen att både rädda liv och släcka innan den når 
en storlek som inte går att släcka eller begränsa med tillgängliga resurser. Släckförmågan kan 
dock begränsas av att man inte har tillräckliga resurser, vilket många gånger kan vara fallet på 
mindre orter. Vid sådana fall kan den mindre räddningsstyrkan endast prioritera bland ett flertal 
taktiska alternativ och bli tvingade att snabbt bedöma vilken som är den mest prioriterade 
uppgiften. En naturlig prioritering kan bli att räddningsstyrkan eftersöker människor istället för 
att släcka branden när inte tillräckliga resurser finns på plats. Ett exempel på en sådan händelse 
i en undermarksituation inträffade i Bolidens gruva i Kristineberg den 25 augusti 2013, då två 
vägvisare var nära att mista livet när de försökte undsätta en instängd kamrat [4]. Att genomföra 
räddningsinsatser och bekämpa brand i tunnelmiljö skiljer sig från motsvarande aktiviteter ovan 
mark. Skillnaderna kan innebära: 

 stora avstånd för insatspersonalen och utrymmande att förflytta sig i miljön 

 hög persontäthet i t.ex. tåg/tunnelbanesystem 

 hög brandbelastning i fordon och gods 

 begränsad tillgång till brandposter 

 omfattande och snabb rökspridning 

 svårorienterad miljö 

 problem att använda värmekamera pga homogen värmereflektion 

 ventilationens inflytande på branden och rökspridningen 

 fördelar av obrännbara ytskikt 

 fördelar av teknisk övervakning via kamera och rök/värmedetektering 

 fördelar av sprinkler och möjlighet till mekanisk ventilation. 

Brandbekämpning och aktiv livräddning i tunnelmiljö bygger till stor del på metoden 
rökdykning. Av naturliga skäl kan inte denna typ av bränder bekämpas från utsidan eller med 
andra alternativa metoder – om man bortser från tekniska system i form av sprinkler, 
vattendimma eller ventilation som finns i vissa undermarksanläggningar och tunnlar. Dessa 
system är dessutom många gånger endast utformade för att begränsa brand- och rökutveckling. 
Detta innebär att även i väl fungerande, moderna och tekniskt väl utformade tunnlar kommer 
det alltid att finnas ett behov av att räddningspersonal undsätter människor och släcker bränder. 

Rökdykning i den här typen av miljö är många gånger det enda alternativ som finns för att 
kunna avgöra omfattningen av en brand, assistera vid utrymning och aktivt hjälpa de människor 
som är kvar i brandgaser. Rök- och kemdykning är riskfyllda verksamheter. Trots det så är 
olyckor och dödsfall förhållandevis sällsynta. Lagstiftningen ställer kravet att rökdykarna, vid 
brand eller vid risk för brand, för sitt eget skydd skall ha säker tillgång till släckvatten. Med 
säker tillgång till vatten avses en säkrad försörjning från t.ex. en släckbil eller en pump och ett 
flöde och tryck anpassat för det aktuella strålröret. Metoden rökdykning och utrustningen som 
används vid rökdykning är till stor del anpassad för rumsbrand, d.v.s. inträngande i tät brandrök 
i byggnader. Vid rökdykning i byggnader ovan mark finns sällan ett behov av att lägga ut större 
längder slang, då avståndet för rökdykarna till säker miljö är förhållandevis kort (< 75 m.). 
Detta är dock många gånger inte fallet i tunnlar, då rökfylld miljö kan finnas flera hundra meter 
innan man når fram till branden. 

En särskilt utmärkande skillnad mellan brandutveckling i en tunnel och vid en rumsbrand 
är att fenomen som t.ex. ”övertändning” inte kan ske i tunneln – med undantag för lokala 
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brinnande objekt i tunneln såsom t.ex. ett brinnande fordon. Däremot uppstår andra hot och 
risker för den rökdykande personalen. Tunneltak och väggar som har blivit utsatta för 
värmepåverkan riskerar att spjälkas och även kollapsa med katastrofala konsekvenser som följd. 
I försörjningstunnlar i våra större städer finns också högspänning och ledningar för fjärrvärme 
och gas m.m., vilka vid en brand kan utgöra allvarliga hot mot rökdykarna. Vid rökdykning i 
vägtunnlar finns också risk för påkörning, då evakuerande bilister kan missa att uppmärksamma 
räddningspersonal som är på plats. Logistiskt kan det också vara en större utmaning att snabbt 
få fram stora resurser till skadeplatsen, i form av avlösande personal och kompletterande 
materiel. 

Att använda sig av metoden rökdykning i tunnelmiljö ställer krav på den personal som skall 
angripa branden eller olyckan. De fysiska och psykiska ansträngningarna är mycket stora och 
beror till stor del på de stora avstånden, den fysiska miljön i form av värme och rök samt 
psykisk press i form av desorientering och risker. 

Tunnlar och andra undermarksanläggningar kan många gånger vara långa och svår-
orienterade och ha stora öppna ytor. Vid brand kan rökspridningen bli både snabb och 
omfattande och riskerar därför att utsätta både kvarvarande människor och räddningspersonal 
för fara.  

Vid brand i en byggnad ovan mark går det förhållandevis lätt att skapa sig en uppfattning 
om hur den ser ut invändigt och uppskatta både hur hög och hur lång den är. Utifrån detta 
anpassas sedan räddningsstyrkans storlek och taktik. Vid en tunnelbrand blir det svårare att dra 
dessa slutsatser, då objektet är mer svårtillgängligt och inte lika överblickbart från utsidan.  
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2 Syfte och mål 

Rapporten syftar till att belysa de räddningstaktiska faktorer som rör räddningsinsatser i 
undermarksanläggningar. Det gäller först och främst spårtunnlar, vägtunnlar, tunnelbana och 
bilgarage under mark. 

Rapporten belyser vilka taktiska överväganden som beslutsfattare inom räddningstjänsten 
kan behöva göra för att rätt kunna genomföra en räddningsinsats under mark. I fokus står att 
belysa nyckelfaktorer som kan påverka en räddningsinsats under mark och som är giltiga för 
räddningstjänster i storstadsregioner såväl som i mindre kommuner. Målet är att rapporten ska 
öka kunskapen kring räddningstaktik i undermarksanläggningar samt visa vilka begräsningar 
och möjligheter som räddningsstyrkorna har vid brand under mark. 
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3 Metod och avgränsningar 

Metoden som har använts består i att analys har gjorts av de data och resultat som har dragits 
från fullskaleförsöken inom ramen för METRO-projektet [5] och TMU-projektet [6].  

Ingångsvärden till rapporten har också varit egna observationer och erfarenheter från för-
söken samt från dialogen med försökspersonerna. Slutsatserna i rapporten bygger också på en 
studie av tre verkliga tunnelbränder. Generellt går metoden ut på att inrikta analysen på struktur 
och systemförståelse istället för detaljgranskning av både försök och fallstudie. 

Rapporten avgränsas till att endast beröra de taktiska frågor som uppstår på eller i nära 
anslutning till den direkta skadeplatsen samt på skadeplatsarbetet inom ramen för den operativa 
ledningen. 
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4 Räddningstaktik allmänt 

Begreppet taktik kommer från grekiskans taktikē, viket ursprungligen handlar om hur man skall 
använda en här och ställa upp den för strid [7]. Andra populära förklaringar är att strategi är 
konsten att vinna krig och taktik är konsten att vinna slag, samt att strategi utförs ovan axlarna 
och taktik nedanför dem. 

Räddningstaktik kan beskrivas på flera olika sätt. Ett beskrivs av Fredholm [8] som menar 
att begreppet består av tre grunddelar där syfte och mål, resurstillgång samt olyckans utbred-
ning i tid och rum berörs. Han definierar också fyra dimensioner av det räddningstaktiska 
problemet: 

1. Identifiera räddningsproblem 
2. Utforma mål- och resurshierarkier samt samordna dessa. 
3. Förutse händelseutvecklingen. 
4. Samordna insats personellt och resursmässigt. 

Man kan argumentera för att bilden egentligen beskriver en övergripande nivå och att det 
kanske handlar om ett räddningsstrategiskt problem, då det innefattar både ett övergripande 
mål och att samordna resurser. Fler källor, t.ex. Svensson [9], menar också att räddningstaktik 
handlar om att på något sätt optimera resultatet från de tillgängliga resurser som man har till 
sitt förfogande. Det sistnämnda kan innebära att de personella och materiella resurserna är för 
små för att lösa uppgiften på det bästa tänkbara sättet och att endast en dellösning kan nås. 
Detta kan t.ex. gälla det mindre brandförsvaret som blir tvunget att hantera en större 
omfattande brand eller annan olycka utan att ha möjlighet att skaffa ytterligare förstärkning 
inom en rimlig tid. Ledningen behöver då prioritera utifrån de resurser man har till förfogande 
och taktiskt disponera dessa på ett optimalt sätt. Sett ur ett beslutsperspektiv har beslutsfattaren 
(räddningsledaren) i korthet följande frågor att svara på under tidspress: 

1. Vad är det som händer? 
2. Hur skall jag lösa situationen? 

Då räddningsinsatser många gånger är dynamiska förlopp så är inte problemen statiska utan 
måste hela tiden hanteras i en cyklisk process. Frågorna ovan måste ständigt upprepas.  

En räddningsinsats genomförs med syftet att uppnå ett specifikt mål och få en önskad effekt. 
Ofta talas det om att rädda liv, egendom och miljö. Prioritetsordningen att först rädda liv är 
naturlig och de två efterföljande rangordnas inte sällan olika från en gång till annan. För att en 
räddningsinsats skall nå en önskad effekt, krävs att den fungerar som en helhet [10]. Med det 
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menas att varje enskild individ som ingår i räddningsinsatsen förstår vad som skall göras och 
vad som förväntas av honom eller henne. För att få en inriktning, d.v.s. ha ett klart och tydligt 
mål med räddningsinsatsen och för att kunna samordna den så att en effekt uppnås som helhet, 
krävs att det finns ledning. Brehmer definierar detta som: ”Den funktion hos ett insatssystem 
som producerar inriktning och samordning av insatsen i syfte att den skall nå uppställda mål”. 
Under en räddningsinsats uppstår en rad olika frågeställningar som behöver besvaras och 
hanteras under tidspress och hög grad av osäkerhet. Inte sällan kännetecknas beslutsfattande 
under en räddningsinsats av att beslutsfattandet är dynamiskt. Med det avses bland annat att 
ett eller flera problem skall lösas och för att lösa dessa krävs en serie beslut i sekvens som är 
riktade mot samma mål och att beslutsfattaren får en återkoppling från de olika beslutens 
inverkan på uppgiften eller problemet. Då räddningsinsatser kan vara både komplexa och 
riskfyllda och då de så gott som alltid sker under tidspress behöver beslutsfattaren snabbt 
besluta om vilken inriktning som räddningsinsatsen skall ha.  

Inriktningen och taktiken samlas ibland under ett gemensamt begrepp i TGI:n, vilket avser 
den Taktiska Grund Inriktningen. Den taktiska grundinriktningen har till uppgift att snabbt 
styra en räddningsinsats i en önskvärd riktning och att tydliggöra och kommunicera omedelbara 
åtgärder. Då begreppet inte rör den strategiska (övergripande) planen är denna mer detalj-
inriktad. Syftet med den uttalade TGI:n är att säkerställa att samtlig personal på en skadeplats 
har kännedom om vilket ”läge” en räddningsinsats befinner sig i och hur den skall ledas den 
närmsta tiden. Beroende på hur skadeplatsarbetet fortskrider och hur olyckan utvecklas kan 
även TGI:n komma att förändras. Ofta går den taktiska inriktningen från ”livräddning” vidare 
till ”tillintetgör skadekällan” vid t.ex. en husbrand. Nedan visas de fyra grundbegreppen och en 
förklaring till deras innebörd [11]. 

 Livräddning 
Att omedelbart undsätta personer i fara. 

 Tillintetgör skadekällan 
Resurserna bedöms vara tillräckligt stora för att snabbt kunna bekämpa t.ex. en 
brand. 

 Fördröj skadeutbredningen 
Resurserna är inte tillräckliga för att snabbt tillintetgöra skadekällan. 

 Begränsa skadeutbredningen 
Endast begränsade resurser finns för att dämpa eller begränsa effekterna av olyckan. 

Då taktik vid räddningsinsatser till stor del bygger på att optimera resurser genom att analysera 
lägesbilden och löpande följa upp beslut, så är omloppstiden för dessa cirkelaktiviteter viktiga. 
Ju snabbare återkoppling av lägesbilden, desto snabbare kan nya beslut tas o.s.v. Räddnings-
insatser i tunnlar kan förlänga denna omloppstid då kommunikationen kan försvåras och då 
tiden att nå fram till skadeplatsen kan vara förhållandevis lång. Trots att grunderna i taktisk 
brandbekämpning är förhållandevis lika skiljer sig svårighetsgraden mellan tunnelbränder och 
villa eller lägenhetsbränder åt. Detta har flera förklaringar och en av de viktigaste är att den 
praktiska erfarenheten av att släcka bränder i denna miljö normalt är mycket begränsad bland 
räddningspersonalen. En annan förklaring är att det kan krävas stora logistiska resurser för att 
hantera personal och materiel även vid mindre omfattande bränder under mark. Detta var till 
exempel fallet med branden i arbetsloket i Stockholms tunnelbana 2009-09-05, då 21 st. enheter 
och 70 man var insatta i en förhållandevis begränsad brand i ett arbetslok under ca sex 
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timmar [12]. Utöver de fyra taktiska grundinriktningarna som har beskrivits ovan så har 
Bergqvist m.fl. föreslagit fem taktiska inriktningar för tunnlar [13]. 

För räddningsinsatser i tunnlar finns det enligt Bergqvist m.fl. fem stycken taktiska inrit-
ningar vid räddningsinsatser i tunnlar. 

1. Underlätta för de drabbade att snabbt ta sig ur tunneln. 
2. Livrädda de drabbade människorna genom att aktivt ta dem ur den farliga miljön. 
3. Släcka branden och på detta sätt undanröja hotet mot de drabbade människorna i 

tunneln. 
4. Ventilera tunneln för att trycka röken i en bestämd riktning från branden med syfte 

att underlätta livräddning, utrymning eller brandsläckning. 
5. Ett aktivt omhändertagande av utrymmande i en säker miljö eller på utsidan av 

tunneln. 
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5 Inträffade tunnelbränder och taktiska 
överväganden 

Som del av förståelsen hur en räddningsinsats kan planeras och genomföras i undermarksmiljö 
har tre allvarliga tunnelbränder (Mont Blanctunneln, Tauerntunneln och Sankt Gotthards-
tunneln) analyserats. Syftet är att studera vilka avgörande faktorer som har påverkat räddnings-
insatserna och om det finns gemensamma nämnare bland dem. Bränderna har valts för att 
deras allvarliga konsekvenser i både förlust av människoliv och materiell ödeläggelse. Fokus i 
analysen ligger på de taktiska besluten som har tagits av räddningspersonalen och på avgörande 
skadeplatsfaktorer. 

5.1 Mont Blanctunneln 

Mont Blanctunneln är en enkelrörs tunnel som går mellan Italien och Frankrike. Tunneln är 
11,6 km lång och öppnades 1965. Tunnelröret är 6 m högt och 8,5 m brett – tunnelarean är 
således ca 50 m2. Varje halv sträcka av tunneln kontrolleras av varsin myndighet – ATMB 
(Autorout et Tunnel du Mont Blanc) på den franska sidan och SITMB (Sociata Italiana del 
Traforo di Monte Bianco) på den italienska. Vid brandtillfället var tunneln utrustad med säker-
hetsnischer var 100:e meter som innehöll larmknapp och två brandsläckare. Det fanns också 
nischer var 150:e meter med brandposter. Var 600:e meter fanns trycksatta rum med ett 
tvåtimmars brandmotstånd. Det fanns två trafikcentraler vid varje mynning och en brandstyrka 
vid den franska sidan. Vid brandtillfället var det genomsnittliga luftflödet ca 0.4 m/s i riktning 
från Italien till Frankrike.  

 

Figur 1. Tvärsnitt av Mont Blanctunneln  
Källa: Voeltzel & Dix [14] 
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Figur 2. Olyckans position i Mont Blanctunneln och det brännskadade området 
Källa: Kim m.fl. [15] 

5.1.1 Olycksförloppet 

Branden i Mont Blanctunneln startade onsdagen den 24 mars 1999 kl. 10:46 när föraren av en 
belgisk lastbil, som var på väg in i tunneln från den franska sidan lastad med margarin och mjöl, 
upptäckte att rök kom från fordonet och beslutade sig för att stanna halvvägs in i tunneln. Strax 
efter att föraren stannat sågs lågor slå ut från lastbilen. Branden spred sig sedan från bilen, 
vidare till trailern och sedan i snabb takt till andra fordon. 38 människor omkom i branden, av 
dessa återfanns 27 stycken i sina fordon, två stycken i andra fordon och nio stycken utanför 
fordonen. Totalt förstördes 26 fordon på den franska sidan, åtta lastbilar på den italienska och 
två räddningsfordon från ATMB i branden, som kunde släckas 53 timmar efter brandstarten. 

5.1.2 Räddningsinsatsen 

En räddningsstyrka med fyra man i en mindre brandbil från det franska ATMB lämnade rädd-
ningscentralen kl. 10:57 och ytterligare ett fordon bemannat med två man lämnade centralen 
kl. 10:59. Båda fordonen hindrades att köra vidare p.g.a. den täta röken vid position nr 17, 
1 200 m från den brinnande lastbilen. 

På larmcentralen i Annecy på den franska sidan inkom larmet kl. 10:58:30. Detta vidare-
förmedlades omgående till huvudbrandstationen (CSP) i Chamonix som skickade iväg den 
första större brandbilen bemannad med sex brandmän kl. 11:02 och som anlände till tunneln 
kl. 11:10. Även dessa blev hindrade av den tjocka röken och tvingades stanna vid position nr 
12, 2 700 m från den brinnande lastbilen. Då personalen endast hade andningsapparater för 
fyra personer tvingades de söka skydd i ett skyddsrum vid position nr 12.  

En andra mindre brandbil från brandförsvaret i Chamonix – fullt utrustad med andnings-
apparater och extrautrustning – anlände kl. 11.39 och stoppades av röken vid position 5, 4 800 
m från den brinnande lastbilen. På grund av den täta röken och de heta brandgaserna var det 
inte möjligt för personalen att vare sig återvända till fordonen eller tunnelmynningen. En 
undsättningsaktion startades kl. 12:55 och lyckades kl. 18:35 rädda livet på de instängda 
brandmännen. På eftermiddagen var 96 brandmän och 26 fordon insatta i räddningsarbetet på 
den franska sidan. Tio av brandmännen var utrustade med andningsapparater [16].  
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Personalen på den italienska sidan (SITMB) hade ingen brandsläckningskapacitet. Larmet 
togs emot kl. 10:54 och mellan kl. 10:57 och kl. 11:01 åkte två man ur personalen fram till 
position nr 21 och hade därifrån möjlighet att se det brinnande fordonet. De lyckades undsätta 
tolv lastbilschaufförer.  

Personalen på brandstationen i Courmayeur larmades kl. 11:02. Den första större brandbilen 
med en besättning på tre brandmän lämnade brandstationen cirka kl. 11:04 och anlände till 
tunneln kl. 11:11. Dessa hindrades av hettan och röken och stannade vid position nr 22. De 
fortsatte till fots till position nr 24, där de sökte skydd i skyddsrummet. Efter dem anlände två 
stycken brandmän i en mindre brandbil. Efter tre timmar evakuerades de fem italienska 
brandmännen genom en ventilationsöppning. På eftermiddagen fanns tio brandmän utrustade 
med andningsapparater och nio räddningsfordon på plats. Den italienska planen för räddnings-
insats i tunneln initierades aldrig. 

5.1.3 Analys av räddningsinsatsen 

Räddningsinsatserna genomfördes av två olika nationers resurser från varsin sida av tunneln. 
Trots den korta angreppstiden, d.v.s. tiden från larm till att styrkorna är på plats, klarade inte 
personalen att påverka händelseförloppet och avbryta skadeutbredningen. Orsakerna till detta 
är dock skilda beroende på från vilken tunnelmynning som angreppet skedde. På den franska 
sidan fanns goda resurser och relativt mycket personal. Trots detta hindrades brandmännen i 
sin framryckning av den täta röken och hettan från den brinnande lastbilen. På den italienska 
sidan var en anställd vid SITMB framme vid lastbilen i ett tidigt skede och hade möjligen kunnat 
hejda förloppet om han hade haft rätt utrustning med sig och varit tränad för situationen. Med 
bättre möjlighet till kommunikation hade han också kunnat identifiera behoven av släck- och 
räddningsutrustning, givet att han inte själv hade kunnat släcka branden. 

Vid denna brand tycks personalstyrkan och materiell utrustning ha varit både feldisponerad 
och feldimensionerad. Under räddningsinsatsen sker också en av situationen påtvingad 
förändring av den taktiska grundinriktningen – från att släcka branden, d.v.s. skadeutbred-
ningen, till att genomföra en evakuering av både trafikanter och egen personal som hade blivit 
instängda. Detta omfall kostade sannolikt resurser och kan ha fördröjt räddningsinsatsen. 

Ett antal nyckelfaktorer som har påverkat insatsens genomförande kan identifieras: 

5.1.3.1 Val av angreppsväg 

Vid räddningsinsatsen i Mont Blanctunneln genomfördes flera försök att avancera fram i den 
täta brandröken. De flesta försöken genomfördes från den franska sidan, där de största 
resurserna fanns och där man relativt snabbt var på plats efter att branden hade startat. Valet 
av angreppsväg genom den täta röken – främst från den franska sidan – resulterade i att rädd-
ningspersonalen själva blev föremål för undsättning, då de satt fast i skyddsrum inuti tunneln. 
Hade en lägesbild från förhållandena inuti tunneln tidigt kommunicerats till den centrala led-
ningen hade sannolikt valet att genomföra en massiv räddningsinsats från den franska sidan 
undvikits och valet av angreppsväg hade istället fallit på att välja den italienska sidan.  
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5.1.3.2 Fördelning av resurser 

Fördelningen av de materiella och personella resurserna verkar ha varit ojämnt fördelad mellan 
de båda tunneländarna och länderna. På grund av byråkratiska omständigheter fanns de största 
räddningsresurserna på den franska sidan av tunneln. Då endast brand- och räddningsutbildad 
personal fick utföra uppdrag vid brand i tunneln ledde detta till att de franska brandmännen 
genomförde räddningsinsatser och brandbekämpning i hela tunneln, alltså även på den 
italienska sidan. Under onsdagen genomfördes försök att ändra riktning på luftflödet för att 
möjliggöra angrepp från den franska sidan, där det fanns större resurser. Detta misslyckades 
och bidrog till att omfördelningen av resurser till den italienska sidan fördröjdes.  

5.1.3.3 Oklar och icke kommunicerad lägesbild 

Det är värt att notera att det dröjde till torsdagen (dagen efter brandstarten) innan räddnings-
personalen fick bekräftat att det fanns instängda trafikanter i tunneln. Utan denna information 
var det svårt att både prioritera bland uppgifterna och att tillsätta rätt resurser på rätt plats. 
Exempelvis antalet skadade, deras placering och brandens omfattning är information som är 
avgörande för befälens taktiska inriktning av räddningsinsatsen. Utan denna information blev 
man hänvisad till den kameraövervakning som fanns i tunneln. Dessa slogs dock ut på grund 
av hettan från branden och den täta brandröken. 

5.1.3.4 Missbedömd operativ förmåga och kapacitet 

Från både den franska och den italienska sidan genomfördes försök att avancera in i den 
rökfyllda tunneln. Från den italienska sidan körde en grupp om tre personer med lätta fordon 
in i tunneln och kom så nära den belgiska lastbilen som tio meter, då de var tvungna att retirera 
på grund av värmen och röken. En av de franska poliserna som kom närmast den brinnande 
lastbilen hävdade att det i ett tidigt skede av branden hade varit möjligt att släcka den. Om de 
först anländande styrkorna hade haft en bättre utbildning och effektivare släckutrustning hade 
det sannolikt varit möjligt att bekämpa initialbranden på ett tidigt stadium. 

5.1.3.5 Brandförlopp 

Branden i lastbilen skapade ett brandförlopp som genererade stora mängder rök och värme. 
Detta förhindrade effektivt både räddningsinsatser och självutrymningen för de drabbade 
trafikanterna. Uppskattning av brandeffekten hos branden har gjorts och anger att branden kan 
ha nått 300–380 MW, där ett maximum har rått efter 2–3 timmar [14]. Efter så lång tid finns 
det sannolikt inte några liv att rädda inuti tunneln om det inte finns möjligheter för trafikanter 
att själva utrymma tunneln eller att de har tillgång till brand och röksäkra utrymmen som kan 
erbjuda skydd under hela brandförloppet. Det är sannolikt att den bästa taktiken att bekämpa 
branden hade varit att genomföra släckinsatsen under de första minuterna med lättare 
släckutrustning och inom de första 10–20 minuterna med tyngre släckutrustning som finns 
tillgänglig på brandfordon. Efter en viss tidpunkt är det inte längre möjligt att bekämpa brand 
av denna storlek på ett effektivt sätt. Det är inte heller optimalt att avdela stora resurser som 
kanske kan användas för att evakuera nödställda i tunneln eller i sina fordon. Efter en tid 
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kommer också det kraftiga brandförloppet att allvarligt påverka tunneltak och väggar så att en 
räddningsinsats i brandutsatta områden omöjliggörs eller försvåras. 

5.1.3.6 Möjlighet till självevakuering 

Möjligheten för trafikanterna i tunneln att själva sätta sig i säkerhet inom rimlig tid är viktig för 
deras säkerhet. Att kunna evakuera till säker miljö utomhus eller till en väg som leder ut i det 
fria är sannolikt det bästa alternativet. Finns inte detta alternativ är det näst bästa att 
trafikanterna får tillgång till ett skyddsrum där det finns möjlighet att vistas tillfälligt till dess att 
branden upphört eller att de blir undsatta på annat sätt av räddningspersonal. Ur ett rädd-
ningstaktiskt perspektiv så kommer informationen om det finns människor kvar i tunneln eller 
i skyddsrum att vara avgörande för insatsens utformning. Finns det tecken på att människor 
t.ex. finns kvar i sina fordon eller på väg ut i tät rök inriktas insatsen på att undsätta dessa 
personer i första hand. Finns inte denna information tillgänglig via vittnesuppgifter eller 
övervakningskameror bör prioritet ges till att skaffa denna information i ett tidigt skede av 
branden 

5.2 Tauerntunneln 

Tauerntunneln är en österrikisk enkelrörs-vägtunnel, byggd 1975 och med en längd av 6 400 m. 
Tunneln är 9,5 m bred och 5 m hög [14]. Våren 1999 genomfördes underhållsarbete i tunneln. 
Bland annat målades betongen med ett nytt lager färg. Detta innebar att ett körfält på en sträcka 
av 500 m stängdes av ca 600 m från den norra tunnelmynningen, och trafiken reglerades med 
hjälp av trafiksignaler. Tunneln hade vid olyckstillfället säkerhetsnischer var 212:e meter ut-
rustade med nödtelefon, larmknapp och två stycken handbrandsläckare [14]. Var 106:e meter 
fanns brandposter tillgängliga för brandförsvaret och 120 m långa slangar samt utrustning för 
att producera skum. Kameror för videoövervakning var placerade var 212:e meter, och vilka 
övervakades från kontrollcentralen. 

5.2.1 Olycksförloppet 

Den 29 maj 1999 kl. 04:53 stannade en lastbil lastad med färg och sprayburkar bakom några 
bilar som redan hade stannat vid trafiksignalen, som reglerade trafiken förbi vägarbetet mot 
den norra tunnelmynningen. Bakom lastbilen stannade fyra personbilar. Ytterligare en lastbil 
hann inte uppfatta de stillastående bilarna och krockade med våldsam kraft in i kön. Som följd 
av detta brast bensintanken på en av bilarna, vilket skapde ett spill som antänds och ledde till 
att en brand spred sig till de övriga fordonen. Branden kom under kontroll ca tolv timmar efter 
att den hade startat. Konsekvensen av branden var att tolv personer omkom medan 49 fick 
lättare rök- och brännskador. 16 lastbilar och 24 personbilar förstördes i branden. Skadorna på 
tunneln blev omfattande: Tunneltaket av betong skadades allvarligt på en sträcka av 350 m och 
körbanor och säkerhetsnischer på en sträcka av 900 m. Reparationsarbetet uppskattas ha kostat 
sex miljoner euro. 
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Figur 3. Översikt av olycksplatsen i Tauerntunneln år 1999 
Källa: Peter [16] 

5.2.2 Räddningsinsatsen 

Klockan 04:57 larmades de frivilliga brandförsvaren (söder om tunneln) i Zedernhaus och St. 
Michael om olyckan. Klockan 05:15 anlände de till den södra tunnelmynningen med en mindre 
brandbil och en större tankbil. Luftflödet var riktat från sydlig och mot nordlig riktning och 
räddningsinsatsen genomfördes därför från detta håll med rökdykare försedda med andnings-
apparater. Samtidigt larmades det frivilliga brandförsvaret i Flachau från den norra sidan om 
tunneln. Under framryckningen från den södra delen av tunneln (kl. 06:00) hittade och undsatte 
rökdykarna tre personer som satt instängda i en telefonhytt 4,7 km in i tunneln. Räddnings-
personalen från den södra sidan hittade också ytterligare en person avliden på körbanan och 
var sedan tvungna att släcka bränder i sju lastbilar och ca tolv personbilar för att kunna fortsätta 
framryckningen. 

Klockan 09:15 beslutades om att dra tillbaka räddningspersonalen från den södra tunnel-
mynningen och rikta angreppet från den norra tunnelmynningen. Fram till denna tidpunkt hade 
det frivilliga brandförsvaret i Flachau befunnit sig utanför den norra tunnelmynningen sedan 
branden startade, oförmögna att genomföra ett angrepp på grund av den intensiva värmen och 
den täta röken. Vid denna tidpunkt ändrades luftriktningen, vilket gjorde att angreppet från 
brandstyrkan i Flachau kunde genomföras. Under eftermiddagen släcktes bil efter bil med hjälp 
av en större släckbil utrustad med skum. Samtliga bränder var släckta kl. 21:00. Vittnen på plats 
hävdar att brandröken var skiktad under ca 10–15 min, vilket möjliggjorde att ungefär 80 
personer kunde självevakuera till fots men också med hjälp av sina egna fordon. Trots att 
ventilationssystemet effektivt evakuerade brandröken räckte inte detta till för att hålla vägbanan 
fri från rök. 

5.2.3 Analys av räddningsinsatsen 

Branden i Tauerntunneln startade på grund av en trafikolycka med tunga fordon inblandade. 
Den direkta orsaken var den mänskliga faktorn, men en bidragande orsak var sannolikt det 
pågående vägarbetet inne i tunneln. Branden fick ett häftigt och snabbt förlopp, sannolikt p.g.a. 
att bränsle läckte ut och antändes. I den här olyckan gjorde personer på plats försök att släcka 
branden men misslyckades. Både den automatiska rökdetekteringen samt åtgärderna från 
trafikcentralen fungerade tillfredsställande. Det råder bristande information kring hur lång tid 
det tog för det frivilliga brandförsvaret i Flachau att nå den norra delen av tunneln. Med tanke 
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på att styrkan hade 18 km uppförbacke fram till tunneln bör det ha tagit drygt 20 min för de 
tunga fordonen att nå den norra delen av tunnelmynningen från det att de larmades ut. För de 
frivilliga brandstyrkorna i Zedernhaus och St. Michael tog det 27 min från det att de mottog 
larmet tills de startade angreppet från den södra delen av tunneln. 

Tiden till att insats kunde påbörjas är en viktig faktor och verkar vid denna brand vara i 
längsta laget med tanke på det häftiga brandförloppet. Sannolikt hade brandstyrkorna vid 
utlarmningen endast information om att en större brand hade inträffat i tunneln och att de 
behövde bedöma läget på plats och inne i tunnel för att kunna lägga upp vidare taktik [15]. 
Relativt snabbt under insatsens gång blev de dock varse om att människor var fast inne i 
tunneln och strategin blev därför att först undsätta dessa trafikanter och sedan släcka 
bränderna. Vid branden i Tauerntunneln görs en korrekt bedömning av situationen och val av 
strategi då man väljer att undsätta innestängda människor i stället för att fokusera på att släcka 
bränderna. Vid angreppet söderifrån – som genomfördes av brandstyrkorna från Zedernhaus 
och St. Michael – verkar det som om brandsläckningsmomentet blev ett medel för att avancera 
fram och söka instängda, istället för att släcka branden för att förhindra skadeutbredningen. 
Man gör också en korrekt bedömning att inte genomföra ett angrepp från den norra mynningen 
p.g.a. de svåra förhållanden som rådde tidigt under branden och avstod därför från ett angrepp 
tills det att luftflödet hade styrts om och förhållanden hade lindrats.  

Ett antal nyckelfaktorer som har påverkat insatsens genomförande kan identifieras: 

5.2.3.1 Val av angreppsväg 

Det första angreppet genomfördes från den södra tunnelmynningen med vinden i ryggen. Trots 
att branden vara lokaliserad relativt nära den norra tunnelmynningen var förhållandena där 
mycket svårare på grund av hettan och den täta brandröken. På plats verkar därför ett korrekt 
beslut tas att ingen släck- eller räddningsinsats skall genomföras från detta håll. Beslutet att välja 
den södra tunnelmynningen som angreppsväg visar sig också vara korrekt då flertalet ut-
rymmande valde att sätta sig i säkerhet åt detta håll. 

5.2.3.2 Val av strategi och taktik 

Från beskrivningar av olyckan går det inte att utläsa om valet av en medveten strategi fattades 
innan angreppen inleddes eller om händelserna och åtgärderna bara skedde utifrån de 
förhållanden som rådde på olycksplatsen. Enligt Kim [15] fick inte det ankommande 
räddningsstyrkorna någon detaljerad information om olyckans omfattning annat än informa-
tion om att det kom kraftig rök från de båda mynningarna. Under räddningsinsatsen fick det 
ansvariga befälet på den södra sidan information om att det fanns människor kvar i utrymmen 
närmare branden. Beslut togs därför att öka ventilationshastigheten för att skapa mer gynn-
samma förhållanden för både de drabbade och räddningspersonalen. Den livräddande insatsen 
med fokus på att undsätta trafikanterna i det utsatta utrymmet genomfördes därefter på ett 
framgångsrikt sätt med hjälp av korrekt styrning av de inbyggda fläktarna. Knappt 4,5 timme 
senare vänds luftriktningen för att genomföra en släckinsats från den norra delen av tunneln. 
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5.2.3.3 Tid till start av räddningsinsats 

Det tog knappt en halvtimme för de frivilliga styrkorna Zedernhaus och St. Michael att nå den 
södra tunnelmynningen. Under denna tid utvecklades branden kraftigt i lastbilen och spred sig 
sedan till andra fordon i tunneln. Enligt Beard och Carvel [17] är tidsspannet för en lastbils-
brand, enligt flera genomförda brandförsök, att nå sin maximala brandeffekt 10–20 min. Vid 
branden i Tauerntunneln betyder det sannolikt att initialbranden redan hade en kraftig tillväxt 
och var på väg att sprida sig till andra fordon i tunneln innan de första räddningsstyrkorna hade 
nått den södra tunnelmynningen. 

5.2.3.4 Brandförlopp 

Att brandförloppet blev så häftigt berodde sannolikt på att en bränsletank på ett av fordonen 
rämnade, varvid bränslet läckte ut och antändes, samt att en av lastbilarna var lastad med bland 
annat brandfarlig sprayfärg. Uppskattning av brandeffekten hos branden har gjorts och anger 
att branden kan ha nått 300–380 MW, där ett maximum har rått efter 2–3 timmar samt att 
varaktigheten var 7–10 timmar [12]. 

5.2.3.5 Möjlighet till självevakuering i tunneln 

Möjligheten till självevakuering av tunneln begränsades av det snabba brandförloppet och den 
kraftiga brandröken. Vid brandtillfället fanns ingen nödutrymningstunnel eller skyddsrum. Den 
enda vägen ut var via de båda mynningarna i norr och söder. På grund av riktningen hos brand-
gaserna mot den norra mynningen fick både räddningsinsatsen och evakuering av de instängda 
ske via den längre sträckan mot den södra tunnelmynningen. 

5.3 Sankt Gotthardstunneln 

Sankt Gotthardstunneln är en enkelrörs vägtunnel belägen i Goeschenen och Ariolo i Schweiz. 
Tunneln – invigd 1980; 16,9 km lång samt 7,8 m hög och lika bred – har en transversell ventila-
tion som förser tunneln med friskluft från öppningar nere vid tunnelväggen ungefär var 16:e 
meter. Evakuering av luften sker från ventiler i ett installationstak var 8–16:e meter. Ventila-
tionsflödet uppgår till 2 150 m3/s för både till- och frånluft och systemet hade en 30 procentig 
reserv för att kunna uppnå maxflödet 130 m3/s/km [15]. Tunneln ansågs vid sin invigning vara 
den säkraste av alptunnlarna med säkerhetslösningar som inkluderade en räddningstunnel (för 
liten för fordon) och 64 skyddsrum med plats för 70 personer var 250:e meter [18]. Uttag för 
vatten (brandposter) finns i varje skyddsrum både på in- och utsidan. Vid olyckstillfället fanns 
en brandstyrka om fyra man stationerad dygnet runt vid varje tunnelmynning. 

5.3.1 Olycksförloppet 

Cirka kl. 09:45 på onsdagsmorgonen den 24 oktober 2001 tappade en förare kontrollen över 
sin lastbil, som färdades i nordlig riktning, drygt en km före den södra tunnelöppningen. 
Lastbilen hade en varierad last, med bland annat filmrullar. Lastbilen körde in i den högra 
tunnelväggen, för att därefter korsa det motsatta körfältet och träffa den vänstra tunnelväggen, 
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för att till slut kollidera med en annan lastbil lastad med gummidäck på väg söderut. Orsaken 
till branden var sannolikt att ett läckage av bränsle från den norrgående lastbilen antändes 
genom en gnista från ett batteri, vilket startade det våldsamma och snabba brandförloppet. 
Flammorna nådde snabbt lasten av bildäck, vilka antändes och skapade den tjocka svarta röken 
och det häftiga brandförloppet. Temperaturen i taket uppskattades till över 1 000 °C, vilket 
fick delar av det att kollapsa. Konsekvenserna av olyckan och den efterföljande branden blev 
att elva människor miste livet och ytterligare åtta skadades. Totalt förstördes 23 fordon, varav 
13 lastbilar och tio personbilar. 

5.3.2 Räddningsinsatsen 

Kollisionen inträffade kl. 09:39. Det automatiska brandlarmet utlöstes kl. 09:41, vilket larmade 
brandförsvaren i Airolo. Dessa larmade i sin tur personalen på brandförsvaret i Goeschenen. 
Klockan 09:42 var samtliga brandstyrkor samt underhållspersonal i Airolo larmade. Från 
kontrollrummen i Airolo kunde man se tjock svart rök komma från olycksplatsen, men inga 
synliga flammor. Bakdelen på den kolliderade lastbilen gick att urskilja från den södra tunnel-
mynningen. Klockan 09:47 påbörjade brandförsvaret från Airolo sitt angrepp från den södra 
tunnelmynningen. Klockan 09:51 påbörjade vägpolisen en utrymning av de fordon som befann 
sig söder om olyckan och lastbilar förflyttades till mynningen [20]. Klockan 09:52 anlände 
brandförsvaret från Goeschenen till en position ca 2,5 km norr om olyckan. De möttes av en 
mörk vägg av svart rök. Från ca kl. 10:17 rasade delar av tunneltaket, på grund av värmen från 
den brinnande lastbilen. Tio minuter senare rasade delar av tunneltaket också över lastbil nr. 2. 
Klockan 10:58 var värmen så intensiv från de båda lastbilarna att det inte var möjligt att komma 
in i tunneln från den närmsta angreppsvägen från säkerhetstunneln. Klockan 11:02 släcktes 
branden i den ursprungliga lastbilen. Bränderna fortsatte i allt mindre omfattning under dygnet 
och samtliga bränder var fullständigt släckta efter 48 timmar. Totalt var över 300 människor 
insatta i räddningsarbetet, där både brandpersonal, sjukvård och polis deltog. Dessa hade till 
sitt förfogande fem helikoptrar och 60 räddningsfordon. 

5.3.3 Analys av räddningsinsatsen 

Räddningsinsatsen i Sankt Gotthardstunneln organiserades utifrån tre olika angreppsvägar. 
Från den södra delen arbetade brandförsvaret i Airolo med att släcka initialbränderna i de 
närmsta lastbilarna. Från norr arbetade brandförsvaret från Goeschenen med att släcka bränder 
så långt som deras slangar räckte. Ytterligare en brandstyrka genomförde ett angrepp från säker-
hetstunneln, vilket ledde till att branden begränsades norrut från deras position. Samtliga brand-
styrkor blev begränsade av rasrisken i det försvagade tunneltaket. 

Ett antal nyckelfaktorer som har påverkat insatsens genomförande kan identifieras: 

5.3.3.1 Val av angreppsväg 

Även i denna tunnelbrand genomförs en kombinerad släck- och livräddningsinsats från de båda 
tunnelmynningarna. Utmärkande för räddningsinsaten i Sankt Gotthardstunneln är att rök-
ykarna i ett senare skede av branden valde att genomföra en släckinsats från räddningstunneln 
mot en av de brinnande lastbilarna i den norra delen av det brandutsatta området. Resultatet 
av detta släckförsök blev att branden inte sträckte sig längre norrut från denna punkt [17]. 
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Släck- och räddningsinsatsen från den norra delen av tunneln försvårades avsevärt på grund 
av den täta röken och de heta brandgaserna. Från den norra tunnelmynningen nådde rök-
dykarna från Goeschenen efter ca 13 min ca 2,5 km in i tunnel, varefter de tvingades retirera 
p.g.a. den täta röken och de heta brandgaserna. Från den södra delen av tunnelmynningen var 
räddningsstyrkorna från Airolo relativt snabba på plats efter bara ca 7 min [15]. Vid denna 
tidpunkt gick det dock inte att komma närmare de brinnande fordonen än 15–20 m, på grund 
av det kraftiga brandförloppet (se figur 4). 

 

Figur 4. Branden i Sankt Gotthardstunneln, 
sett från den södra mynningen 
Foto: C. Grassi 

5.3.3.2 Tid till start av räddningsinsats 

Vid branden i Sankt Gotthardstunneln var de första släck- och räddningsstyrkorna från Airolo 
på plats inom tio minuter efter brandstart i den södra delen av tunneln. Trots detta var branden 
så kraftig att det inte gick att genomföra ett effektivt släckangrepp. Från den norra delen tog 
det 13 minuter för släck- och räddningsstyrkorna från Goeschenen att nå 2,5 km in från den 
norra delen av tunneln innan de fick retirera p.g.a. värmen och röken från branden. 

5.3.3.3 Brandförloppet 

Brandförloppet startade momentant efter det att lastbil nr 1, som var lastad med knappa tiotalet 
ton varierat gods, kolliderade med lastbil nr 2, som var lastad med drygt 15 ton bildäck. Båda 
lastbilarna hade hundratals liter dieselbränsle i sina tankar vid kollisionstillfället. Den totala 
effektutvecklingen har i efterhand uppskattats till > 100 MW [13]. 15 min efter kollisionen 
nådde kraftig rök 2,5 km norrut i tunneln. Värmen runt ursprungsbranden var så intensiv att 
inga släckförsök kunde genomföras från räddningstunneln av rökdykarna från Goeschenen. 
Dessa hindrades från att avancera från den norra delen fram till ca 2,5 km från branden, då 
heta brandgaser begränsade deras framryckning. 

5.3.3.4 Möjlighet till självevakuering i tunneln 

Vid denna brand har räddningstunneln haft en avgörande roll för trafikanternas möjlighet att 
sätta sig i säkerhet. Utrymning med hjälp av räddningstunneln har skett både till den norra 
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tunnelmynningen och den södra delen. Detta faktum har bidragit till att ett antal människoliv 
har kunnat räddas undan giftig brandrök och värme från bränderna. 

5.3.3.5 Möjligheten att genomföra ett angrepp från en säker miljö (säkerhetstunneln) 

Rökdykare försökte skapa sig tillträde till det ursprungliga brandområdet, men hindrades av 
värmen och röken. En bidragande orsak var också att värmen från branden kraftigt hade 
försvagat tunneltaket och därmed utgjorde en risk för rökdykarna. Från en annan del av rädd-
ningstunneln kunde dock rökdykarna sätta upp strålrör, som sannolikt hade en begränsande 
effekt på branden och begränsade den totala släcktiden. En räddningstunnel eller motsvarande 
utrymme har en viktig funktion att fylla, då framryckning av räddningspersonal kan ske utan 
andningsapparat. Detta förlänger avsevärt aktionstiden och kan också möjliggöra att brand-
släckningsutrustning som slangar och brandvattenposter finns tillgängliga i nära anslutning till 
en brand.  

5.4 Slutsatser 

Nedan presenteras ett antal faktorer som på något sätt bedöms ha haft en avgörande inverkan 
på de tre räddningsinsatserna som har analyserats. 

5.4.1 Val av angreppsväg 

Val av angreppsväg är avgörande för räddningsstyrkornas möjlighet att avancera fram mot 
branden. Av naturliga skäl är förhållanden för människor som vistas i tunnlar vid brand alltid 
bättre nedströms än uppströms. Skillnaderna beror främst på värmepåverkan och att tätheten 
på brandgaserna försvårar sikten. Fel val av angreppsväg kan också helt förhindra framryckning 
med rökdykare, dels på grund av hettan men också på grund av risk för ras i samband med 
försvagningar i omslutande byggnadsdelar till följd av spjälkning. 

5.4.2 Fördelning av resurser 

Fördelning av resurser, både materiella och personella, är avgörande för att kunna genomföra 
en effektiv räddningsinsats. Resurserna kan, beroende på skadans placering, behöva förflyttas 
från den ena angreppsvägen till den andra. Det är då avgörande att inte räddningsresurserna är 
fastlåsta (etablerade på plats) innan rätt bedömning har gjorts av skadans placering eller att de 
är felaktigt placerade från början. Det senare är viktigt vid stora geografiska avstånd eller vid 
fysiska hinder som exempelvis berg. 

5.4.3 Oklar och inte kommunicerad lägesbild 

Lägesbilden är avgörande för hur olyckan skall tolkas. Beslustfattarna måste få en rimligt 
korrekt bild av olyckspanoramat för att kunna fördela resurser och fatta rätt beslut avseende 
inriktning på räddningsinsaten m.m. Allvaret i branden eller olyckan kan både överskattas och 
underskattas på grund av brist på information (lägesbild). Det sistnämnda är alltid allvarligast 
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då resursuppbyggnad och värdering av risker kan utebli och underskattas på grund av bristande 
eller felaktig information. 

5.4.4 Missbedömd operativ förmåga och kapacitet 

Räddningsstyrkornas förmåga och kapacitet måste vara känd för att beslutsfattarna skall kunna 
dimensionera räddningsinsatsen korrekt. Då rökdykning är beroende av organisation och 
arbete i grupp, styr den enskilde rökdykaren begränsningarna för gruppen som helhet. Kapa-
citeten hos räddningsstyrkorna är också beroende av en kontinuerlig avlösning för att kunna 
fungera över tid. Detta betyder att logistiska frågor, avseende främst andningsluft och avlös-
ning, måste hanteras förhållandevis snabbt, vilket kräver resurser av både den inre (i t.ex. 
räddningscentral) och den yttre ledningen (på plats). 

5.4.5 Brandförlopp 

Brandförloppet är den enskilt viktigaste faktorn vid brand i undermarksanläggningar och den 
som styr möjligheterna till en räddningsinsats och om anläggningen går att utrymma i god tid. 
Hastigheten på brandförloppet kan överraska de utrymmande, vilka kan behöva undsättas av 
räddningspersonalen. Samtidigt får ett snabbt brandförlopp konsekvensen att räddnings-
styrkorna sätts in senare i räddningsinsatsen, med följden att de får en potentiellt större brand 
att bekämpa. Ett kraftigt brandförlopp och hög effektutveckling hos branden resulterar också 
i större produktion av värme och brandgaser, vilket också kan försvaga omgivande konstruk-
tioner och innebära risker för ras. 

5.4.6 Val av strategi och taktik 

Val av strategi och taktik styr hur räddningsinsatsen genomförs och vad resultatet av den blir. 
Fel val kan både äventyra den egna personalens säkerhet samt de som skall undsättas. Att 
taktiskt välja en offensiv släckinsats mot en tunnelbrand kan visa sig ödesdiger om inte 
tillräcklig kapacitet finns för att släcka branden med de resurser som tilldelats. Resultatet kan 
bli att räddningsstyrkorna måste retirera med en tidsfördröjning som följd. Å andra sidan kan 
en ren livräddande räddningsinsats utebli beroende på att för klena resurser finns tillgängliga 
för att släcka branden. Behovet av rätt information och korrekt lägesbild initialt är därför extra 
viktigt. 

5.4.7 Tid till start av räddningsinsats 

Möjligheten att påbörja en brandsläckande insats på ett tidigt skede är nära förknippat med 
brandförloppet. Från de tre exemplen ovan ges beskrivningar av människor som har varit 
närvarande vid brandstart och vittnat om att det vid ett av fallen (Mont Blanc) varit möjligt för 
den först anlända räddningspersonalen att släcka branden med handbrandsläckare. 
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5.4.8 Möjlighet till självevakuering i tunneln 

Möjlighet för människor som vistas i en tunnel eller annan undermarksanläggning att själva 
sätta sig i säkerhet vid brand är avgörande för deras möjligheter att snabbt undkomma brand-
gaser och värme. När endast egendom finns att rädda vid brand i en tunnel kan en högre 
säkerhetsnivå sättas på insatsen och den rökdykande personalen ges högre säkerhetsmarginaler. 
Tid för extra resursuppbyggnad medger också att extra personal finns på plats och att 
utrustningen får möjlighet att förberedas i god tid. 

5.4.9 Möjligheten att genomföra ett angrepp från en säker miljö 

Att räddningsstyrkorna har möjlighet att genomföra ett angrepp från en säker (rökfri och låg 
temperatur) miljö innebär för det mesta att även utrymmande får en möjlighet att evakuera 
tunneln snabbt. Den säkra miljön för räddningspersonalen betyder att det finns möjligheter att 
snabbt nå nära det brinnande området och bekämpa branden utan att de behöver förbereda 
med i första hand stora mängder brandslang. Uthålligheten ökar också hos rökdykarna då 
värmepåverkan minimeras och andningsluft sparas. 
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6 Summering av genomförda släckförsök och 
inverkan på taktik 

De taktiska val som görs av räddningsledningen vid räddningsinsatser bygger på den förmåga 
och kapacitet som de enskilda individerna tillsammans med sin utrustning kan leverera. För-
mågan att genomföra räddningsinsatser vid förhållandevis okomplicerade räddningsinsatser 
som trafikolyckor, lägenhetsbränder och villabränder är förhållandevis god. Detta beror på 
träning och utbildning vid räddningsskolor och de lokala brandförsvaren, men beror också på 
att dessa typer av olyckor sker förhållandevis ofta. Det finns alltså en praktisk erfarenhet av 
dessa olyckor och en igenkänningsprincip både vad det gäller brandförlopp, risker och metod-
val.  När det gäller tunnelbränder så övas inte detta i nämnvärd utsträckning på räddnings-
skolorna och det finns inte heller en praktisk vardaglig erfarenhet från tunnelbränder. Detta 
leder till att varken metodval, kapacitet eller taktik är särskilt kända parametrar bland rädd-
ningstjänster generellt.  

De nedan beskrivna metodvalen har genomförts bland annat för att dokumentera effekten 
av olika släckmetoder samt för att undersöka förmågan hos rökdykarna som grupp och som 
enskilda individer i fullskaleförsöken som presenteras i Kumm m.fl. [19]. Tanken är att detta 
skall bidra till att förse beslutsfattare inom räddningstjänsten med tillräckligt underlag för att 
kunna genomföra rätt taktiska beslut och metodval vid tunnelbränder. 

6.1 Fullskaleförsöken (1–6) 

Nedan redovisas och diskuteras de resultat från varje försök som kan ha inverkan på 
insatstaktiken vid brand i undermarksanläggning. Hur fullskaleförsöken i detalj genomfördes 
och hur försöksplatsens utformning ser ut finns att läsa i TMU-projektets försöksrapport [19]. 

Ur ett taktiskt insatsperspektiv representerar försöksserierna ett brandsläckningsmoment 
vid insats i tunnel. Med det avses att det är metoden brandsläckning mot ett känt föremål som 
har analyserats – med avseende på metodval och genom att variera utrustningen – och alltså 
inget livräddningsförfarande där brandsläckningsmomentet möjligen kunde ha uteslutits eller 
skett i kombination med sök och evakuering av instängda människor. 

För att kunna omsätta resultaten från försöken till verkligheten är det viktigt att känna till 
de faktorer som skiljer försöken från släckinsatser som sker under realistiska förhållanden. 
Försöken är noggrant förberedda och planerade i detalj. Varje enskild rökdykare har haft tid på 
sig att sätta sig in i sin funktion och uppgift och har samtidigt blivit orienterad i den miljö som 
försöken har genomförts i. Rökdykarna har också haft möjlighet att anpassa sin utrustning, 
bland annat längd på sina slangar m.m., för att försöken skulle kunna genomföras på ett säkert 
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sätt. Rökdykarna har också blivit informerade om att det inte är fråga om att något sök av 
försvunna personer skall genomföras eller att det finns några dolda utrymmen eller farliga 
objekt i tunneln. 

De båda containrarna som användes som brandkälla utformades för att brandeffekten skulle 
uppnå 18 MW. Denna effekt valdes för att representera ett par tre personbilar eller en mindre 
lastbil. Containrarna försågs med öppningar för att simulera fönsteröppningarna på en buss 
eller en tågvagn. 

6.1.1 Försök 1: Slangdragning och brandsläckning med traditionell utrustning 
och trycksatt slangsystem (referensförsök) 

I första försöket, som genomfördes som ett referensförsök, var utrustningen och metodiken 
bekant för rökdykarna från tidigare försök och från verkliga insatser. Samma försöksupplägg 
har genomförts med rökfylld tunnel vid flertalet tillfällen, bland annat i Södra Länken 2010 [20]. 

Tidsmässigt tar det 15–30 min för en väl inövad grupp att genomföra detta slangutlägg i 
rökfylld miljö. Från detta inledande försök drogs erfarenheten att de små luftflaskorna 
(Spriomatic 2 x 3,4 l) inte var tillräckliga och att de större 6,7 litersflaskorna skulle användas 
istället. Vid detta försök blev rökdykarna tvungna att göra halt i tunneln på grund av för hög 
temperatur i tunneltaket uppströms. 

Utrustningen upplevdes som välbekant av rökdykarna, som dock klagade på störande ljud 
från fläkten vilket försvårade kommunikationen mellan rökdykarna. Ansträngningen verkar ha 
varit störst för de gröna och svarta paren, vilket kan bero på att de bar på utrustning och 
förflyttade slangar i större utsträckning än det röda paret. Uppehållet i tunneln p.g.a. den 
förhöjda temperaturen spelar också in i sammanhanget. Släckeffekten upplevdes som god trots 
att brandförloppet hade gått in i en sjunkande fas p.g.a. av det snabba brandförloppet. 

Även om det första försöket var välbekant för de flesta rökdykarna i gruppen var det 
omständligt handlande vid slangutlägg och koordineringen av slangutlägget i tunneln. Rök-
dykarna upplevde också att det är förhållandevis tungt att dra och förflytta en vattenfylld slang. 
Släckeffekten med det traditionella strålröret upplevdes som god, sannolikt beroende på den 
stora droppstorleken och därigenom den goda ytkylningen av bränslet. 

I försöket har standardutrustning använts och metoden bygger på att både skyddsgrupper 
finns tillgängliga och att trycksatt vatten hela tiden finns framme hos rökdykarna. Faktiska 
begränsningar under försöket utgjordes av begränsningar i lufttillgången och risken för för-
höjda temperaturer i tunneltaket på grund av backlayering-effekten. 

6.1.2 Försök 2: Slangdragning och brandsläckning med traditionell utrustning 
kompletterad med JTpac bärsele och trycksatt slangsystem. 

Försök nr 2 var identiskt med försök nr 1, med den skillnaden att bärselar användes för att 
kunna transportera manöverslang på ett lättare sätt. Bärselarna packades i dubbla längder 
(2 x 25 m) och lades över axlarna, vilket underlättade bärandet. Selarna hade också den fördelen 
att det blev ett moment mindre att koppla slang, vilket upplevdes som avlastande. Slangarna 
trycksätts också på plats i sina buntar och rullas därmed ut automatiskt, vilket till viss del för-
hindrar trassel vid manuell utläggning. 

I detta försök användes mer luft än i försök nr 1. Detta kan ha sin förklaring i att rökdykarna 
i det första försöket använde de större och därmed tyngre luftflaskorna. Överlag upplevde 
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rökdykarna att selarna underlättade förflyttningen i tunneln och vid slangutläggningen. Släck-
effekten med det traditionella strålröret var god och likvärdig med det tidigare referensförsöket. 

6.1.3 Försök 3: Slangdragning utan trycksatt slangsystem och brandsläckning 
med traditionell utrustning 

I försök nr 3 användes traditionell utrustning av samma typ och omfattning som i referens-
försöket (test nr 1), med skillnaden att slangarna inte fylldes och trycksattes med vatten. 
Fördelen med detta förfarande är främst att förflyttningen av slangarna underlättas p.g.a. den 
låga vikten. Den tidsfördröjning som uppstår vid trycksättning vid grenrören minskar också då 
endast en trycksättning görs vid grenrör nr 2. Förflyttningshastigheten ligger bland de snabb-
aste av alla försök med traditionell utrustning. 

Överlag upplevde rökdykarna att det underlättade att förflytta tom slang p.g.a. den låga 
vikten. Trots detta så finns den tidsfördröjning som uppstår vid utrullning och hopkoppling av 
manöverslang kvar. Släckeffekten med det traditionella strålröret var även vid detta försök god 
mot den fibrösa branden i containrarna. Ca tio minuter in i insatsen skedde ett ras av berg-
material från sidan av containrarna (spjälkning). Vid detta försök noterades en kraftig minsk-
ning av brandeffekten, från drygt 18 MW till ca 4 MW på drygt 5 minuter. 

6.1.4 Försök 4: Slangdragning och brandsläckning med CAFS-utrustning 

Försök nr 4 var det första släckförsöket som genomfördes där en alternativ släckmetod och ett 
alternativt släckmedel i form av tryckluftsgenererat skum användes. Slangen som användes var 
trycksatt från början. 

Under försöket upplevdes slangen mycket svår att dra för en ensam rökdykare redan efter 
ca 25 m in i tunneln och förbi den första kurvan i tunneln. Överlag kan man både från film-
sekvenserna och från den uppmätta luftförbrukningen samt pulsklockorna se att ansträngning-
arna har varit stora för att förflytta slangarna på den här typen av underlag och i en miljö med 
många kurvor och hörn som ökar friktionen mellan slang och underlag. Tiden det tog att nå 
brandkällan är också den näst längsta av samtliga sex försök. Tiden att nå släckkriteriet är bland 
de kortaste av försöksserierna. Det tryckluftsgenererade luftskummet hade en mycket god 
släckande effekt på det fibrösa materialet. 

6.1.5 Försök 5: Slangdragning och brandsläckning med skärsläckarutrustning 

Försök nr 5 var det andra försöket med alternativ utrustning för brandsläckning i form av en 
skärsläckare. 

Förflyttningen i tunneln med den tunnare slangen och lans upplevdes som förhållandevis 
lätt i relation till både traditionell utrustning med vattenfylld slang och slang fylld med tryck-
luftgenererat skum. Detta kan också utläsas ur tiderna och observeras på filmerna över 
försöket. 

Utifrån filmsekvenserna kan noteras att rökdykaren försöker att dämpa brandgaserna från 
ett avstånd av ca 10 m. Detta förfarande har ingen dämpande effekt överhuvudtaget, av vad 
som kan observeras vid filmgranskningen. Vid det aktiva släckmomentet framme vid 
containrarna har vattendimman ringa effekt mot branden, som inte påverkas nämnvärt i 
intensitet. Det brinnande materialet verkar endast flyga omkring inuti utrymmet. Sannolikt är 
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det de små vattendropparnas oförmåga att åstadkomma ytkylning på det brinnande materialet 
som är en av orsakerna. Vattnet till skärsläckaren tog till sist slut och traditionell släckutrustning 
fick användas för att kunna uppnå släckkriteriet, d.v.s. inga lågande brandgaser. 

6.1.6 Försök 6: Släckförsök med traditionell utrustning och förflyttning av 
utrustningen med hjälp av transportkärra 

Försök nr 6 var ett rent experimentellt försök att testa ett helt nytt och oprövat koncept för 
rökdykarna att förflytta sin utrustning och samtidigt ha depåluft för att kunna förlänga aktions-
tiden inuti tunneln. Utrustningen var av traditionell typ och placeringen av den framgår av 
Kumm m.fl. [18].  

Personalen hade endast en mycket begränsad tid, ca en halv dag, att lära sig konceptet och 
att packa kärran. Inga förberedande försök gjordes i den rökfyllda tunneln. Under försöket så 
uppenbarade sig genast ett antal problem med hanteringen av kärran. Ett av dem var att själva 
framförandet försvårades av de slangar som redan fanns i tunneln. Ett annat var att rökdykarna 
trasslade in sin utrustning i varandras och att depåluftslangarna var svåra att hålla ordning på. 

Överlag upplevdes att den begränsade sikten i tunneln avsevärt försvårade hanteringen av 
utrustningen på kärran. Den förhållandevis låga ansträngningen kan förklaras av det makliga 
tempot som rökdykarna hade, samt den lättnad i arbetsbörda som uppstod då materielen kunde 
transporteras på hjul. En uppfattning hos rökdykarna var att konceptet sannolikt hade fungerat 
om det hade givits möjlighet att öva mer och om utrustningen, speciellt slang och grenrör, hade 
legat färdigkopplad på flaket. Depåluftfunktionen upplevdes också som krånglig då rökdykarna 
handgripligen fick koppla om från depåluften till den egna luftdepån mitt under insatsen i den 
begränsade sikten som rådde i tunneln. En fördel med kärran kan vara att den erbjuder 
möjlighet att transportera skadade människor ut ur tunneln på ett helt annat sätt än att bära 
eller dra ut dem. 

6.2 Diskussion av försöksresultat 

De sex olika släckförsöken har gett kunskap och erfarenhet som kommer att påverka både val 
av taktik, metod och utrustning vid en tunnelbrand. 

En av de viktigaste erfarenheterna från dessa försök och de tidigare som har genomförts 
[20] är den långa tid det tar för rökdykarna att avancera fram i tät rök och att lägga ut 
slangsystem för att ha tillgång till en trycksatt vattenledning. Det har också visat sig vara lätt för 
rökdykarna att missförstå varandra och att arrangera utrustningen fel och att bli desorienterad. 

Utifrån dessa erfarenheter är det sannolikt att de metoder och den utrustning som har 
utvärderats i försöken bäst lämpar sig i ett brandsläckningsskede där både brandens placering 
och dess omfattning är känd på förhand. Då detta i verkligheten sällan eller aldrig är i förväg 
känt så borde brandsläckningsmomentet ur ett taktiskt perspektiv alltid föregås av en inledande 
livräddnings- och rekognoseringsfas. Syftet med detta angreppssätt är att först förse besluts-
fattare med en bild över olycksplatsen och skadepanoramat, så att denne kan fatta beslut om 
fortsatt lämplig strategi och resursuppbyggnad. För att kunna genomföra denna snabba re-
kognoseringsfas krävs att förflyttningen i tunneln kan genomföras snabbt, vidsträckt och under 
hög säkerhet. Det bör därför övervägas om denna rekognoseringsgrupp (rökdykarpar) skall 
förflytta sig utan släckutrustning och bara ha till uppgift att skaffa information om skadeläget 
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samt att lägga ut t.ex. en lightline för sin egen reträttväg och för att möjliggöra för eventuella 
kvarvarande människor att ta sig ut i det fria. 

Från försöken har följande viktiga lärdomar dragits när det gäller att genomföra brand-
släckningsmoment i undermarksmiljö: 

6.2.1 Vikten av att vara förberedd 

Under släckförsöken har försöksplatsen (tunneln) noggrant granskats avseende faktorer som 
exempelvis säkerhet, utsträckning i höjd och bredd samt särskilda risker i form av risk för ras. 
Personalen har också haft tid att gå igenom sina roller/funktioner och utrustning innan 
försöken har startats. Det har heller inte funnits något egentligt stresspåslag i form av hot mot 
den egna säkerheten, extrem hetta, okänd miljö eller det faktum att det kan finnas människor 
kvar i tunneln. 

Trots dessa goda förutsättningar upplevs osäkerhet ge viss ökad stress och felhandlande hos 
personalen som har deltagit i försöken. En slutsats blir därför att det inte går att överskatta 
behovet av enkla procedurer och standardrutiner när det gäller denna typ av insatser. Det är 
också viktigt att öva på den plats som ett tänkt brandscenario kan utspela sig på. På detta sätt 
upptäcks små men viktiga faktorer som kan påverka en räddningsinsats genomförande. 

6.2.2 Den fysiska ansträngningen 

Den fysiska ansträngning som krävs för att genomföra rökdykarinsatser i denna typ av miljö är 
avsevärd. Detta återspeglas inte bara i luftförbrukningen och de förhållandevis höga pulsvärden 
som har uppmätts, utan har även observerats på plats under insatsförsöken. Den höga fysiska 
ansträngningen begränsar inte bara den fysiska prestationen utan även förmågan att kommuni-
cera klart över radio och att fatta rationella beslut. 

6.2.3 Luftförbrukningen 

Luftförbrukningen under insatsförsöken har mätts både genom digital loggning på andnings-
apparaterna och det inrapporterade individuella trycket för varje rökdykare. Inga tydliga slut-
satser kan dras från värdena, men sannolikt verkar en stor del av luften förbrukas när t.ex. 
slangar kärvar och när tung utrustning skall förflyttas i tunneln. De individuella skillnaderna i 
luftförbrukning är stora och beror på kroppsstorlek, allmän kondition samt vilken vana den 
enskilde rökdykaren har att använda andningsapparat. Generellt är den totala mängden luft 
som förbrukats förhållandevis lika mellan försöken. 

Det är värt att notera att den totala luftförbrukningen endast ger en fingervisning om den 
teoretiska aktionstiden för gruppen som helhet. Den faktor som är dimensionerande är när den 
första rökdykaren når den satta gränsen för att påbörja sitt återtåg. Denna gräns får då i värsta 
fall gälla som aktionstid för hela gruppen då alla är beroende av varandra i funktion som 
skyddsgrupp. 
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6.2.4 Förflyttningshastigheten 

Den hastighet med vilken rökdykarna når från startposition till slutmål beror förhållandevis lite 
på vilken hastighet de har när de väl är i rörelse. Under försöken har det noterats att den största 
delen av tiden läggs på andra moment än ren förflyttning – t.ex. utrullning och inkoppling av 
slangar, trycksättning av slangsystem, väntan på att rökdykarkollegor skall bli klara m.m. Det 
innebär att ett effektivt sätt att minska den totala tiden för förflyttning sannolikt är att så långt 
det är möjligt minska eller förenkla dessa procedurer. Detta kan uppnås med hjälp av de 
färdigkopplade eller delvis sammankopplade slangsystem som användes under andra försöket. 

6.2.5 Ledning av rökdykarna 

Ledningen av rökdykarna under insatsförsöken har skötts av rökdykarledaren, som har varit 
placerad vid tunnelmynningen (baspunkten). Rökdykarledaren har haft till uppgift att leda 
rökdykarna samt att vara beredd på att assistera eller i värsta fall undsätta någon av dem i 
händelse av t.ex. ett nödläge. Rökdykarledaren har noga följt rökdykarnas rapporterade posi-
tioner samt deras kvarvarande luftmängd. 

Vid insatsförsöken har tre rökdykarpar varit insatta samtidigt, vilket har ställt höga krav på 
ledningsfunktionen. När filmerna från värmekamerorna studerades i efterhand [21] blev det 
uppenbart att det saknades en ledande funktion/roll som kan styra rökdykarnas arbete på ett 
mer handgripligt sätt. Denna funktion/roll skulle kunna uppfyllas av ett extra rökdykarpar vars 
enda uppgift är att koordinera arbetsuppgifterna mellan rökdykarna, prioritera arbetsupp-
gifterna samt att övervaka tunnelmiljön avseende risker och brandens utveckling. 

6.2.6 Värmekameror 

Värmekänsliga kameror fyller en viktig funktion i rökdykarnas utrustning. Kamerorna fungerar 
som hjälp för orientering och för att avgöra temperaturen på värmeutsatta delar i t.ex. en 
byggnad. 

Tidigare forskning inom ramen för Metro-projektet har pekat på ett behov av utveckling av 
både kameror och handhavande när kamerorna används i den temperaturhomogena miljön 
som kan råda i tunnlar [22]. Under fullskaleförsöken observerades också att de handburna 
kamerorna kontinuerligt behöver sättas i synfältet för att möjliggöra orientering i miljön. Detta 
får till följd att eventuell utrustning som bärs i kamerhanden behöver ställas ned på marken. 
Resultatet blir ett uppehåll för att se i kameran, orientera sig och därefter ta upp utrustningen 
för att fortsätta förflyttningen. 

En annan upptäckt som gjordes vid efterbearbetningen av filmmaterialet är de goda 
förutsättningar för överblick som finns om det finns en möjlighet att kontinuerligt observera 
rökdykarna i en värmekamera. Detta kan dock endast möjliggöras om en speciell lednings-
funktion (rökdykargrupp) avsätts för att koordinera aktiviteterna och arbetsleda rökdykarna på 
plats och som inte tas i anspråk för andra arbetsuppgifter. 

6.2.7 Brandsläckningsmomentet 

Brandsläckningsmomentet har genomförts med både standardutrustning, i form av strålrör för 
vatten, och alternativ utrustning, i form av luftskum och vattendimma under högt tryck. De två 
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alternativa metoderna har krävt att endast de rökdykare som har haft erfarenhet och kunskap 
om metoderna har fått genomföra själva släckningen av branden. 

Vid användandet av skärsläckare finns det risker för personer som kan komma att befinna 
sig i strålens närhet. Detta kan bidra med ytterligare en risk vid själva utförandet av släckningen 
och är någonting att ta hänsyn till vid skarpa insatser med denna typ av utrustning. 

Det brinnande objektet (containrarna) utformades för att efterlikna ett fordon av något slag, 
vilket innebar att öppningarna (fönstren) var placerade ca 1,5 meter ovan mark. Detta ledde till 
vissa svårigheter för de kortare rökdykarna att nå in genom öppningarna och påföra vatten utan 
att utsättas för flammor som slog ut från öppningarna eller effekten av strålningsvärme från 
heta plåtytor. 

6.2.8 Risker 

För att kunna använda försöksplatsen togs stora försiktighetmått för att se till så att rökdykarna 
inte utsattes för onödiga risker vid genomförandet av försöken. Bland annat säkrades tunnel-
taket med bergbult, nät och taket kläddes med isolering. Trots detta skedde spjälkning i mindre 
omfattning från vänster sidovägg i samband med att lågor slog ut från sidan av containrarna. 

Under verkliga omständigheter kommer denna typ av risk att vara avgörande för om en 
räddningsinsats kan genomföras överhuvudtaget eller helt måste avbrytas. Riskerna för spjälk-
ning är reella och finns väl dokumenterade från verkliga tunnelbränder. I dagsläget finns ingen 
forskning som kan förutsäga risken för spjälkning och hur stora riskområdena är i värmeutsatta 
tunneldelar. Denna bristande kunskap kan bidra med både överdriven försiktighet och ett 
allvarligt underskattande av riskerna med spjälkningsfenomenet vid brand i undermarks-
anläggningar. 

6.2.9 Användandet av den mobila fläkten 

Användandet av den mobila fläkten under försöksserierna har varit en förutsättning för att 
kunna få korrekta värden på bland annat brändernas effektutveckling. Fläkten har också hindrat 
backlayering och därmed en allt för hög temperatur uppströms branden, vilket kunde ha 
resulterat i spjälkning av berget och risker med nedfallande bergmaterial. Insatsmässigt har 
dock samtliga rökdykare upplevt fläkten som mycket störande då ljudet från den kraftigt 
försvårade kommunikationen mellan rökdykarna och mellan rökdykarna och rökdykarledaren. 
Vid bruk av mobila fläktar skall därför hänsyn tas till både dess användning och den fysiska 
placeringen av den. Tidigare försök har visat att dess placering vid tunnelmynningen (bas-
punkten) i princip omöjliggjorde kommunikationen med hjälp av vanlig rökdykarradio på 
grund av den höga ljudnivån [22]. 

Erfarenheten med fläkten pekar på vikten av praktiska fältförsök. Det är viktigt för det lokala 
brandförsvaret att på plats i sin tunnel både öva med den fast installerade utrustningen och den 
medhavda. Endast på detta sätt kan utrustningen provas tillsammans och då upptäcks många 
gånger problem när den används i sin tänkta funktion och under realistiska former. 
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7 Kritiska faktorer vid insats i undermarksmiljö 

Begreppet skadeplatsfaktorer är allmänt känt i räddningstjänstsammanhang och avser enligt 
Brunacini [23] de faktorer på en skadeplats som på något sätt kan påverka utgången av en 
räddningsinsats. Kritiska skadeplatsfaktorer är de faktorer som kan ha ett avgörande inflytande 
på hur räddningsinsatsen utvecklas och som räddningsledingen på något sätt måste lära sig att 
identifiera och prioritera bland. Under en räddningsinsats uppträder inte faktorerna på samma 
gång utan måste hanteras var för sig. De kritiska skadeplatsfaktorerna har därför ingen inbördes 
prioritet eller ordning och kan därför inte ange i vilken ordning de skall behandlas. De kan 
också vara kritiska under olika skeden av en räddningsinsats och ibland är de parallella. 
Exempel på kritiska skadeplatsfaktorer är: 

7.1 Byggnaden 

Med byggnaden avses i tunnelsammanhang hela den utsträckning under mark som på något 
sätt kan komma att involveras i skadeskedet eller branden. Hur stor den utsträckningen är kan 
vara svårare att bedöma i jämförelse med ett objekt ovan mark. 

Exempel på nyckelfaktorer, och därmed kritiska faktorer, som rör objektets geometri och 
utformning i tunnelsammanhang är: 

 längd, höjd, bredd 

 lutning 

 tillgång till angrepps- och utrymningsvägar från och till en säker miljö 

 omgivande ytor 

 särskilda risker i form av högspänning, schakt m.m. 

 tekniska styrningar av ventilation 

 släcksystem. 

7.2 Branden 

Brandens utveckling i tunnelmiljö skiljer sig till viss del från rumsbranden. Skillnaderna består 
t.ex. i den minskade risken för övertändning i en tunnel samt luftflödets interaktion med brand-
gaserna i form av backlayeringeffekt. Omfattande och snabb rökspridning kan påverka både 
de utrymmande och insatspersonalen negativt, medan brandens storlek och strålningsvärme 
kan påverka räddningspersonalens möjlighet att använda släckmedel och att avancera i tunneln. 
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Kritiska faktorer är: 

 brandens storlek, tillväxthastighet och position i tunneln 

 tillgänglig mängd bränsle och typ av bränsle 

 brandens påverkan på utsatta tunneldelar. 

7.3 Verksamheten 

Den kritiska skadeplatsfaktorn som rör verksamheten kan i tunnelsammanhang översättas till 
de olika tunnlar och undermarksmiljöer som finns i samhället. En avgörande skillnad är om det 
finns människor i tunneln eller om det enbart rör sig om en försörjningstunnel med tekniska 
installationer. I det senare fallet blir den taktiska inriktningen mer att skydda insatspersonalen 
från risker än att prioritera brandbekämpning för att rädda materiella värden. Olika tunnlar kan 
också variera i tillgänglighet. Detta gäller bl.a. spårtunnlar, där en extern aktör på t.ex. en 
tunnelcentral styr viktiga säkerhetsåtgärder för att räddningspersonalen skall få tillgång till 
spårområdet (trafikstopp, räddningsfrånkoppling och jordning m.m.) Trots kännedom om 
verksamheten måste den aktuella statusen avseende t.ex. antalet människor som finns i tunneln 
och var de befinner sig fastställas så tidigt som möjligt i räddningsinsatsen. 

De skadeplatsfaktorer som berör verksamheten är: 

 antal människor och var de befinner sig 

 tekniska installationer och deras styrning och övervakning 

 behov av speciell kompetens för lotsning i tunnel. 

7.4 Resurser 

Med resurser avses både materiella och personella resurser. Behov av extra materiella resurser 
vid tunnelbrand utgörs inte sällan av vatten, extra andningsluft och annan brandmateriel, i form 
av extra slang och grenrör. Extern materiel kan också behöva rekvireras för speciella ändamål. 
Det kan röra sig om mobila fläktar, transportkärror samt stabs och ledningsutrymmen. De 
personella resurserna kan bestå av en förstärkning av de egna räddningsstyrkorna, i form av 
t.ex. extra rökdykare, men kan också bestå av specialkompetens i form av teknisk personal och 
vägvisare. 

Resursbehoven utgörs således av: 

 personal i form av rökdykare, ledningsfunktioner och teknisk expertis 

 slang och armatur 

 vatten och luft. 

7.5 Människoliv 

Antalet människor som kan komma i behov av undsättning hänger intimt ihop med vilken typ 
av verksamhet som det rör sig om. I undermarksanläggningar med stor personintensitet som 
t.ex. tåg- eller tunnelbanestationer är riskerna större att ett flertal människor kan vara i behov 
av hjälp vid en olycka än i en försörjningstunnel där det förväntas finnas få personer vid varje 
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givet tillfälle. Människor som är vana att arbeta i undermarksmiljö har många gånger en god 
kännedom om objektet och kan också sätta sig själva i säkerhet vid fara. 

Exempel på nyckelfaktorer är därför: 

 antal människor och deras fysiska förmåga att undsätta sig själva och assistera vid 
utrymning 

 deras kännedom om objektet och förmåga att sättas sig i säkerhet 

 direkta hot, i form av t.ex. rökspridning. 

7.6 Lägesbilden 

Lägesbilden är helt avgörande för hur situationen skall bedömas och därmed vilka taktiska 
åtgärder som behöver vidtas. Räddningsstyrkorna har initialt oftast ingen eller endast en 
begränsad lägesbild av en olycka eller brand elle dess konsekvenser. Då tunnelbränder kan vara 
resurskrävande och geografiskt utspridda är det viktigt att den taktiska prioriteringen tidigt blir 
rätt och att resurser fördelas på för tillfället bästa möjliga sätt. Är lägesbilden otydlig avseende 
t.ex. omfattning på branden kan vitala resurser felfördelas eller underskattas i att räddnings-
insatsen fördröjs eller i värsta fall omintetgörs. Lägesbilden är viktig för både den operativa 
ledningen på plats och för den inre ledningen, som har att bedöma och besluta om resurs-
tilldelningen på sikt. 

Exempel på nyckelfrågor: 

 vad är omfattningen av skadan (antal drabbade, materiella skador)? 

 var/hur sprider sig rök och värme? 

 vilken effekt har räddningsinsatsen? 

 vilka resurser finns till förfogande och vad är deras förmåga? 

 vad är prioriterat? 

7.7 Speciella omständigheter och särskilda risker 

Speciella omständigheter och särskilda risker under en räddningsinsats är sådana omständig-
heter som påverkar genomförandet och i värsta fall försvårar eller helt förhindrar fortsatt 
arbete. En sådan avgörande fråga i samband med tunnelbrand är hållfastheten i brandutsatta 
tunneldelar (väggar och tak). Blotta misstanken om att ett tak eller tunnelelement i en tunnel är 
värmepåverkad, eller har varit det, kommer att skapa en oro hos insatspersonalen, oavsett om 
risken är befogad eller inte. Att till hundra procent avgöra denna risk låter sig inte göras utan 
expertis och att få denna på plats inom rimlig tid och under svåra förhållanden låter sig inte 
göras annat än under ett icke livräddande skede. 

Följande frågor bör ställas vad gäller omständigheter och särskilda risker: 

 ras eller spjälkning i värmepåverkade tunneldelar? 

 högspänning eller brandfarlig vätska, gas? 

 schakt, utskjutande vassa delar? 

 pågående trafik på spårområde eller vägbana? 
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Figur 5. Schematisk bild över viktiga skadeplatsfaktorer vid tre analyserade 
bränder 

 

Figur 6. Schematisk bild över viktiga faktorer som erfarits från de praktiska 
fullskaleförsöken 
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Figur 7. Schematisk bild över sammanfattande kritiska skadeplatsfaktorer 

7.8 Förslag till taktiskt tankesätt vid brand i undermarksanläggning  

Inom räddningstjänsten fyller tumregler och lättbegripliga ordstäv en viktig funktion vid 
beslutsfattande under tidspressade situationer. Meningen är att beslutsfattare snabbt skall ha de 
mest viktiga momenten tillgängliga mentalt utan att behöva använda checklistor och dokument. 
Exempel på sådana är OBBO, Orientering Bedömning Beslut och Order samt OSHBIP 
Objekt, Skada, Hot, Beslut, Insats och Prognos m.fl. Förslaget som presenteras nedan är tänkt 
att användas som stöd till operativa beslutsfattare inom räddningstjänsten. Det är inte tänkt att 
fungera som en strikt mall som skall bockas av och innehåller därför inte några praktiska rutiner 
som t.ex. ordergivning utan skall vara ett stöd för tanken i vilken prioritet åtgärder behöver 
vidtas vid räddningsinsatser i undermarksmiljö. 

Från de tre bränder som har inträffat i verkligheten och som beskrivs i kapitlet om inträffade 
brandolyckor och de taktiska överväganden som har gjorts kan man dra slutsatsen att både 
omfattningen av bränderna och deras läge i tunnlarna har varit avgörande information som 
beslutsfattarna varit tvungna att inhämta innan nödvändiga åtgärder.  

Avstånden mellan angreppsvägarna i tunnlar kan många gånger vara flera hundra meter [24]. 
Var någonstans en räddningsinsats kan påbörjas är därför avgörande information. P som i 
Position avser att det första som behöver bedömas är var i tunneln som branden eller olyckan 
har skett och eller var skadade människor befinner sig.  Utifrån denna kunskap kan sedan en 
bedömning göras om den kortare eller längre angreppsvägen är att föredra utifrån lokala 
förhållanden och brandens omfattning. Positionen eller läget av branden styr till stor del 
placeringen av fordon, människor och materiel. Kan inte positionen av branden fastställas kan 
inte heller rätt mängd utrustning i form av slang och annan utrustning bedömas. Denna 
information är alltså fundamental och skall ges prioritet i informationsinhämtningen. 

Omfattningen av skadeläget i tunneln handlar bland annat om hur många människor som 
är påverkade av branden och som kan behöva ha hjälp att ta sig ut. Brandens omfattning 
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handlar också om rökproduktionen, rökens riktning och brandens värmeutveckling. Dessa styr 
i sin tur möjligheterna för eventuellt kvarvarande personer att utrymma och för insats-
personalen att genomföra en räddningsinsats utan att själva behöva utsätta sig för direkta faror 
i form av försvagade tunneldelar m.m. 

Bedömningen av tillgängliga Resurser är det tredje steget i det taktiska tankesättet vid brand 
i undermarksanläggningar. Utifrån en initial bedömning av var skadan är belägen och hur den 
breder ut sig kan en uppskattning göras av vilken insatseffekt som kan uppnås med de resurser 
i form av människor och materiel som finns tillgängligt direkt och på sikt. Utan en rimligt klar 
bild över var skadan finns, hur den breder ut sig, om människor är drabbade samt var de finns, 
bör inte stora resurser låsas fast eftersom de kan behöva omdirigeras och omplaceras. I resurs-
bedömningen bör kritiska resursfaktorer identifieras. Sådana har från fullskaleförsöken [18] 
visat sig vara t.ex. tillgången på personal i form av främst rökdykare samt tillgången till and-
ningsluft och materiel i form av armatur och slang. 

Som tidigare nämnts väljs den Taktiska inriktningen från en av de fem taktiska inriktningar 
som Bergqvist m.fl. [13] pekar på:  

1. Underlätta för de drabbade att snabbt ta sig ur tunneln. 
2. Livrädda de drabbade människorna genom att aktivt ta dem ur den farliga miljön. 
3. Släcka branden och på detta sätt undanröja hotet mot de drabbade människorna i 

tunneln. 
4. Ventilera tunneln för att trycka röken i en bestämd riktning från branden med syfte 

att underlätta livräddning, utrymning eller brandsläckning. 
5. Ett aktivt omhändertagande av utrymmande i en säker miljö eller på utsidan av 

tunneln. 

Analysdelen är det femte steget i checklistan och skall omfatta den lägesbild som löpande 
omvärderas under räddningsinsatsens gång. I detta steg sker en omfallsprövning och en 
uppskattning av ett ”worst case” scenario. Analysen över räddningsinsatsen skall ske på en 
övergripande nivå och bör omfatta effekterna av åtgärderna som helhet. Analysen och det sista 
steget lägesbilden är tillsammans med konkreta beslut och faktiska åtgärder en del av en naturlig 
ledningsprocess som bland annat finns beskrivet av Bremer [10]. 

Lägesbilden utgör det sjätte och sista steget i det taktiska tankesättet vid brand i under-
marksanläggning och kan jämföras med det engelska uttrycket ”situation awareness”. 
Beslutsfattarens uppfattning av situationen är avgörande för det fortsatta skadeplatsarbetet. 
Utan en rättvisande bild av situationen (läget) kan inte korrekt beslut tas som grundar sig på 
fakta och situationen kan både underskattas och överskattas. Möjligheterna för en beslutsfattare 
att skaffa sig en god lägesbild vid brand i undermarksanläggning kan försvåras av den faktiska 
utformningen av objektet. På grund av långa insatssträckor kan det ta lång tid för räddnings-
personalen att göra sig en bild av skadeplatsen. Lägesbilden utgör grunden för det ansvariga 
befälets styrning av insatsen på plats och för möjligheten att kommunicera ut lägesbilden 
externt till exempelvis den inre ledningen i räddningscentralen. 
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Figur 8. Schematisk PORTAL-bild över förslag till taktiskt tankemönster vid brand i 
undermarksanläggningar 
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8 Slutsatser och rekommendationer 

De erfarenheter, analyser och förslag från det arbete som presenteras i denna rapport finns 
sammanställda i punktivsa slutsatser och rekommendationer nedan. 

 Det taktiska genomförandet av räddningsinsatser i undermarksanläggningar skiljer 
sig från motsvarande aktivitet ovan mark. Svårigheter att överblicka skadeplatsen 
och de många gånger stora avstånden att förflytta personal och utrustning är viktiga 
faktorer som påverkar insatsens genomförande. 

 Det finns ett behov av att snabbt kunna få en lägesbild över skadeplatsen under 
mark. Detta kan genomföras med en rek-styrka (rökdykargrupp) men 
tillvägagångssättet kan strida mot gällande arbetsmiljölagstiftning och behöver 
utredas vidare. 

 De praktiska fullskaleförsöken visar bland annat att: 

o traditionell släckutrustning visar god släckeffekt mot det brinnande 
försöksobjektet 

o lätt utrustning (tomma slangar) underlättar avsevärt förflyttningen i den rökiga 
tunnelmiljön 

o förhållandevis lång tid av rökdykningen upptas av att arrangera materiel och att 
interagera med varandra jämfört med själva förflyttningen i tunneln 

o luftförbrukningen och den fysiska uthålligheten påverkar i stor utsträckning 
uthålligheten och kapaciteten 

o komplicerade, oprövade och otränade arbetsmoment bör undvikas vid 
rökdykningen. 

 Utifrån tre stycken analyserade tunnelbränder och de praktiska insatsförsöken 
identifierades ett antal skadeplatsfaktorer som är avgörande vid tunnelbränder: 

o brandförlopp 
o angreppsväg 
o lägesbild 
o förmåga och kapacitet 
o angrepp från säker miljö 
o insatstid 
o resursfördelning 
o möjlighet till självevakuering 
o val av insatsstrategi och -taktik. 
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 Utifrån skadeplatsfaktorerna ges ett förslag på taktiskt tankesätt och tumregel för 
beslutsfattare vid brand i undermarksmiljö i form av PORTAL: 

o Position 
o Omfattning 
o Resurser 
o Taktik 
o Analys 
o Lägesbild. 
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Förteckningen nedan tar upp rapporter som 
har publicerats inom ramen för skriftserien 
Studies in Sustainable Technology (SiST).  

In the list below are the reports that have been 
published in the series of publications called 
Studies in Sustainable Technology (SiST). 

___________________ 

2014:2 Palm, A. Taktik och ledning vid brand i undermarksanläggningar. Analys av fullskaleförsök och tre 
verkliga händelser. Forskninsgrapport/Research report. Språk/Language: svenska/Swedish. 

2014:1 Kumm, M., Palm, A., Palmkvist, K. & Ingason, H. Räddningsinsats i tunnelmiljö. Fullskaleförsök i 
Tistbrottet, Sala. Forskningsrapport/Research report. Språk/Language: svenska/Swedish. 

2013:5 Kumm, M., Lönnermark, A. & Zakirov, A. Indikatorer för att bedöma räddningstjänstens 
insatsförmåga – med hänsyn till de lokala förhållandena. Arbetsrapport/Work report. 
Språk/Language: svenska/Swedish. 

2013:4 Kumm, M. Räddningsinsatser i kärntekniska anläggningar under mark. En kunskapsöversikt inför 
byggandet av ett svenskt slutförvar för kärnbränsle. Arbetsrapport/Work report. Språk/Language: 
svenska/Swedish. 

2013:3 Hansen, R. Investigation on fire causes and fire behaviour: Vehicle fires in underground mines in Sweden 
1988–2010. Arbetsrapport/Work report. Projekt/Project: BARBARA. Språk/Language: 
engelska/English. 

2013:2 Hansen, R. & Ingason, H. Full-scale fire experiments with mining vehicles in an underground mine. 
Forskningsrapport/Research report. Projekt/Project: BARBARA. Språk/Language: 
engelska/English. 

2013:1 Kumm, M., Lönnermark, A. & Palmkvist, K. Användande av mobila fläktar vid bränder i tunnlar. 
En sammanställning av försök och erfarenheter 2002 till 2013. Forskningsrapport/Research report. 
Projekt/Project: METRO. Språk/Language: svenska/Swedish. (Work in progress.) 

2012:9 Andersson, A. & Carlson, E-S. Structures in underground facilities. Analysis of a concrete column’s 
capacity to withstand extraordinary fire loads. Studentrapport/Student report. Projekt/Project: 
METRO. Språk/Language: engelska/English. 

2012:8 Ingason, H., Kumm, M., Nilsson, D. et al. The METRO project. Final report. 
Forskningsrapport/Research report. Projekt/Project: METRO. Språk/Language: 
engelska/English. 

2012:7 Kumm, M. & Palm, A. Technical equipment as tactic resources at fires in mass transport systems. 
Arbetsrapport/Work report. Projekt/Project: METRO. Språk/Language: engelska/English. 
(Work in progress.) 

2012:6 Meyer, G. & Berglund, R. Hazard of broken commuter train windows due to explosion. Window 
explosion tests within the METRO project. Forskningsrapport/Research report. Projekt/Project: 
METRO. Språk/Language: engelska/English. 

2012:5 Åkerstedt, R. & Kumm, M. Learning from incidents and accidents in mass transport stystems. A study 
of learning processes in the Stocholm metro. Arbetsrapport/Work report. Projekt/Project: METRO. 
Språk/Language: engelska/English. (Work in progress.) 
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2012:4 Nyman, H. & Meyer, G. METRO – WP4. CFD-simulations of a single exit underground station. 
Forskningsrapport/Research report. Projekt/Project: METRO. Språk/Language: 
engelska/English. 

2012:3 Kumm, M. & Palm, A. Fire and rescue services moving speed in mass transport systems. 
Forskningsrapport/Research report. Projekt/Project: METRO. Språk/Language: 
engelska/English. (Work in progress.) 

2012:2 Kumm, M. & Palm, A. Full scale tests in the Brunsberg tunnel from a fire and rescue perspective. 
Forskningsrapport/Research report. Projekt/Project: METRO. Språk/Language: 
engelska/English. (Work in progress.) 

2012:1 Meyer, G., Berglund, R., Lönnermark, A. & Kumm, M. Full scale commuter train explosion tests. 
Forskningsrapport/Research report. Projekt/Project: METRO. Språk/Language: 
engelska/English. (Work in progress.) 

2011:3 Bartusch, C. Visualisering av elanvändning i flerbostadshus. Slutrapport inom ELAN Etapp III. 
Forskningsrapport/Research report. Språk/Language: svenska/Swedish. 

2011:2 Bartusch, C. Visualisering av elanvändning i flerbostadshus. Delrapport inom ELAN Etapp III. 
Forskningsrapport/Research Report. Språk/Language: svenska/Swedish. 

2011:1 Meyer, G. & Janzon, B. Fire and explosion tests in underground structures. A literature review of 
performed tests and an introduction to common modelling in finite element codes. 
Forskningsrapport/Research report. Projekt/Project: METRO. Språk/Language: 
engelska/English. 

2010:11 Kumm, M. Rescue Operations during Construction of Tunnels. A study of the fire rescue services 
possibilities and their inter-action with the tunnel constructor. Forskningsrapport/Research report. 
Projekt/Project: Tunnelbyggaren. Språk/Language: engelska och svenska/English and 
Swedish. 

2010:10 Kumm, M. Rekommendationer gällande brand och utrymning i besöksgruvor. Forsknings-
rapport/Research report. Projekt/Project: Gruvan. Språk/Language: svenska/Swedish. 

2010:9 Hansen, R. Final recommendations – GRUVAN project. Forskningsrapport/Research report. 
Projekt/Project: Gruvan. Språk/Language: engelska/English. 

2010:8 Hansen, R. & Ingason, H. Model scale fire experiments in a model tunnel with wooden pallets at varying 
distances. Forskningsrapport/Research report. Projekt/Project: Gruvan. Språk/Language: 
engelska/English. 

2010:7 Hansen, R. Smoke spread calculations for fires in underground mines. Arbetsrapport/Work report. 
Projekt/Project: Gruvan. Språk/Language: engelska/English. 

2010:6 Hansen, R. Ventilation and fires in mines. Arbetsrapport/Work report. Projekt/Project: Gruvan. 
Språk/Language: engelska/English. 

2010:5 Kumm, M. Räddningstjänstens förflyttningshastighet under mark. Arbetsrapport/Work report. 
Projekt/Project: Tunnelbyggaren, Gruvan, METRO. Språk/Language: svenska/Swedish. 

2010:4 Kumm, M. Carried Fire Load in Mass Transport Systems. Forskningsrapport/Research report. 
Projekt/Project: METRO. Språk/Language: engelska och svenska/English and Swedish. 
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2010:3 Kumm, M. Rökfyllnadsförsök i besöksgruvor. Arbetsrapport/Work report. Projekt/Project: 
Gruvan. Språk/Language: svenska/Swedish. 

2010:2 Hansen, R. Design Fires in Underground Mines. Forskningsrapport/Research Report. 
Projekt/Project: Gruvan. Språk/Language: engelska/English. 

2010:1 Hansen, R. Site Inventory of Operational Mines - fire and smoke spread in underground mines. 
Arbetsrapport/Work report. Projekt/Project: Gruvan. Språk/Language: engelska/English. 

2009:4 Kumm, M. Insatsövning i Sala Silvergruva. Arbetsrapport/Work report. Projekt/Project: 
Gruvan. Språk/Language: svenska/Swedish. 

2009:3 Kumm, M. Brandbelastning i besöksgruvor. Arbetsrapport/Work report. Projekt/Project: 
Gruvan. Språk/Language: svenska/Swedish. 

2009:2 Hansen, R. Literature survey – fire and smoke spread in underground mines. 
Forskningsrapport/Research report. Projekt/Project: Gruvan. Språk/Language: 
engelska/English. 

2009:1 Kumm, M. & Andreasson, R. Insatsövning Hallandsåstunneln 081107. Emergency Exercise 
Hallandsås Tunnel 7th of November 2008. Arbetsrapport/Work report. Projekt/Project: 
Tunnelbyggaren. Språk/Language: svenska och engelska/Swedish and English. 

___________________ 

En majoritet av rapporterna finns 
tillgängliga i det Digitala Vetenskapliga 
Arkivet (DiVA), http://mdh.diva-

portal.org. 
I DiVA finns avhandlingar och andra 

publikationer i fulltext från ett antal 
nordiska universitet och högskolor. 
Publikationerna är lagrade i PDF-format. 
DiVA har utvecklats av Enheten för 
digital publicering vid Uppsala universi-
tetsbibliotek. 

A majority of the reports are available in 
the Academic Archive On-line (DiVA), 

http://mdh.diva-portal.org . 
In DiVA, dissertations and other 

publications from a number of Northern 
European universities are available in full 
text. They are stored in PDF format. 
DiVA was developed by the Electronic 
Publishing Centre at Uppsala University. 

 

http://mdh.diva-portal.org/
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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.

http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi

ISBN 978-91-7485-198-4

TAKTIK OCH LEDNING VID BRAND I UNDERMARKS- 
ANLÄGGNINGAR
I denna rapport diskuteras de taktiska överväganden som kan behöva göras i sam-
band med brand i undermarksanläggningar. Slutsatserna i rapporten grundar sig 
på studier av tre verkliga bränder i tunnlar, erfarenheter från händelser i Sverige 
samt erfarenheter från de sex olika fullskaleförsöken i Tistbrottet inom ramen för 
TMU-projektet. Rapporten identifierar skillnader i det taktiska förhållningssättet 
vid brand i en undermarksanläggning jämfört med brand i byggnad ovan mark.

Utifrån en genomgång av de tre verkliga händelserna med bränder i vägtunnlar 
och en sammanställning av dess kritiska skadeplatsfaktorer, bedöms att en av de 
viktigaste förutsättningarna för att kunna genomföra en effektiv räddningsinsats 
är en snabb och tydlig bild från skadeplatsen.

En huvudinriktning för beslutsfattare vid bränder i undermarksanläggningar blir 
därför att prioritera denna uppgift innan räddningsenheter och personal binds vid 
en angreppsväg som kan visa sig vara felaktig. För att underlätta för beslutsfattare 
vid brand i undermarksanläggningar föreslås därför taktiska handlingsmönster 
som tar hänsyn till detta behov. Tankemönstret bör organiseras efter minnesregeln 
P O R T A L, som i korthet innebär: Position – Val av angreppsväg? Omfattning – 
Skadans omfattning och antal drabbade? Resurser – Vad finns tillgängligt direkt 
och på sikt? Taktik –  En av fem taktiska grundinriktningar? Analys – Worst case 
scenario/risker? Omfallsplanering? Lägesbild – Hur ser situationen ut just nu?

Rapporten är framtagen inom projektet Taktik och metodik vid brand under 
mark (TMU-projektet), som belyser hur den kommunala räddningstjänsten i såväl 
storstadsregioner som i mindre kommuner på ett effektivt sätt kan planera och 
genomföra räddningsinsatser i olika typer av anläggningar under mark. Projektet 
har letts av SP Fire Research och Mälardalens högskola har ansvarat för genom-
förda fullskaleförsök samt för utveckling av taktik och metodik vid räddnings-
insatser. Övriga deltagare i projektet har varit Lunds universitet, Storstockholms 
brandförsvar, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund samt, i samband med 
fullskaleförsöken, Räddningstjänsten i Sala-Heby. 
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