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ABSTRACT 

The complex and unique design of underground facilities, as well as their location, make fire 

and rescue operations difficult. Even if regulations require adequate fire protection, very little 

guidance is given on how to achieve this, especially regarding firefighting. This can lead to 

disagreements between emergency services and contractors, for example on the choice of 

water supply system. The water supply system affects the rescuers’ moving speed and air 

consumption, as well as the ability to quickly initiate firefighting, but also has an important 

economical aspect. The purpose of this degree project is to show how different water supply 

systems affect the rescue services in underground facilities, with focus on the moving speeds 

and air consumption. This is done by using information from previously performed research 

projects. Furthermore, the pressure losses in different water supply systems are investigated, 

and water supply system are examined from an economical point of view. Some solutions of 

water supply systems applied in both national and international underground facilities are 

also presented. It appears that a fixed water supply system allows a faster moving speed in a 

tunnel compared with a traditional hose system, therefore leaving more time for other 

actions, such as firefighting. Hose systems also require more resources to reach long 

distances, for example booster pumps because pressure losses exceeds the fire trucks’ pump 

capacity. The local rescue services assets and capabilities must be taken into account when 

designing the fire protection. The safety equipment of an underground facility is a key 

component of any fire and rescue operation, and must, for example, be thoroughly analyzed 

and taken into consideration to facilitate the rescue services capabilities. The benefits and 

economic cost of each water supply system must as well be considered in the process 

regarding the level of fire protection and facilitating installations for the emergency services. 

Keywords: Underground facility; tunnel; water supply system; rescue services; moving 

speed; air consumption.
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SAMMANFATTNING 

Undermarksanläggningars komplexa och unika design samt deras placering medför 

svårigheter vid räddningsinsatser. Även om det i lag krävs tillfredsställande brandskydd ges 

begränsad vägledning om hur detta ska uppnås, särskilt när det gäller räddningstjänstens 

möjlighet till släck- och livräddningsinsats. Detta kan leda till meningsskiljaktigheter mellan 

räddningstjänsten och projektörer avseende exempelvis val av vattenförsörjningssystem. 

Vattenförsörjningssystemet påverkar räddningstjänstens förflyttningshastighet och 

luftförbrukning, liksom förmågan att snabbt inleda brandbekämpning, men har också en 

viktig ekonomisk aspekt som måste beaktas.  

Syftet med detta examensarbete är att visa hur olika vattenförsörjningssystem påverkar 

räddningstjänstens insats i undermarksanläggningar, med fokus på förflyttningshastighet 

och luftförbrukning. Detta görs genom att använda information från tidigare utförda 

forskningsprojekt. Vidare undersöks tryckförlusterna i olika vattenförsörjningssystem, samt 

granskas dessa olika system ur ett ekonomiskt perspektiv. Även olika 

vattenförsörjningssystem som tillämpas i såväl nationella och internationella 

undermarksanläggningar presenteras.  

Det är framförallt mängden luft rökdykarna har tillgänglig som begränsar den tid rökdykarna 

kan vistas i undermarksanläggningen. Varje åtgärd som ger en lägre fysisk belastning på 

rökdykarna kan därför direkt omvandlas till aktionstid. Ett fast vattenförsörjningssystem 

möjliggör en snabbare förflyttningshastighet i tunnlar jämfört med traditionellt slangsystem, 

vilket ger mer tid för exempel brandbekämpning. Slangsystem kräver mer resurser för att nå 

långa sträckor, exempelvis mer manskap och tryckstegringspumpar eftersom tryckförlusten 

överstiger tankfordonens pumpkapacitet. I fasta vattenförsörjningssystem understiger 

tryckförlusten pumpkapaciteten. 

Den lokala räddningstjänstens kapacitet och resurser måste beaktas vid utformning av 

brandskydd och val av vattenförsörjningssystem, samtidigt som brandtekniska installationer 

och åtgärder måste bland annat beaktas, för att om möjligt underlätta räddningstjänstens 

insatsmöjligheter. Den ekonomiska kostnaden för brandskyddet och 

vattenförsörjningssystemet måste också vägas mot nyttan av brandskyddsinstallationer och 

den utrustning som kan underlätta räddningstjänstens släck- och livräddningsinsatser.  

Nyckelord: Undermarksanläggning; tunnlar; vattenförsörjningssystem; räddningstjänst; 

förflyttningshastighet; luftkonsumtion.  
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1 INLEDNING 

De första tunnlarna avsedda för allmän trafik i Sverige konstruerades först under 1900-talets 

andra hälft (Vägverket, 2001). Den första tunnelbanelinjen i Sverige invigdes i Stockholm år 

1950 (NE, 2016), och den första vägtunneln öppnades inte förrän år 1957 vid Stenungsön på 

Tjörnleden (Vägverket, 2001). Därefter har antalet spår- och vägtunnlar i Sverige ökat 

markant. I dagsläget förvaltar exempelvis Trafikverket cirka 165 järnvägstunnlar och cirka 25 

vägtunnlar (Trafikverket, 2016a). Utöver Trafikverket förvaltas bland annat spår- och 

vägtunnlar av exempelvis Stockholms Lokaltrafik (SL). Målet med att bygga transportleder 

under mark är att skapa en god stads- och boendemiljö (Vägverket, 2001), vilket framförallt 

nyttjas i tätorter. Samtidigt som städer expanderar krävs till- och ombyggnation av de 

befintliga allmänna transportsystemen, för att binda samman de nya stadsdelarna och 

tillmötesgå kapacitets- och kvalitetskrav från det ökade antalet resenärer. Genom detta ökar 

antalet undermarksanläggningar, främst genom tunnelsystem för spår- och vägtrafik, skapas 

omfattande och komplexa utmaningar för brandprojektörer (Delin, Fridolf & Norén, 2014). 

Anläggningar med placering under mark innebär särskilda problem ur 

brandskyddssynpunkt. Utrymningsmässigt råder begränsat antal utrymningsvägar till det 

fria på grund av anläggningens belägenhet samtidigt som räddningstjänstens 

insatsmöjligheter begränsas. Undermarksanläggningar omfattas av Plan- och Bygglagen (SFS 

2010:900 t.o.m. SFS 2015:668) och dess tilläggsförordning Plan- och Byggförordningen (SFS 

2011:338 t.o.m. SFS 2015:934), i vilka det inte tydligt uttrycks hur ett tillfredsställande 

brandskydd kan uppnås i sådana anläggningar. Detta medför svårigheter att skapa ett 

tillfredsställande brandskydd som uppfyller lagkravet.  

I takt med det ökande antalet undermarksanläggningar har fler brandincidenter inträffat, 

både nationellt och internationellt (Ingason et al., 2010). Både nationella och internationella 

undersökningar och studier har fokuserat på att lösa dessa problem och begränsa 

konsekvenserna av bränder som uppstår under mark. Flertalet forskningsprojekt har 

genomförts i Sverige under de senaste 15 åren, men fortfarande förekommer många problem 

och svårigheter som måste lösas i och med utvecklingen av nya komplexa 

undermarksanläggningar.  

1.1 Bakgrund 

Genom bland annat undermarksanläggningars komplexa och unika utformning i 

kombination med rökfylld miljö försvåras räddningstjänstens förmåga att orientera sig i 

undermarksanläggningar (Bergqvist, 1999). Antalet insatsvägar begränsas genom 

anläggningens geografiska belägenhet vilka samtidigt sammanfaller med brandens och 

brandgasers spridningsmöjligheter. Av Arbetsmiljöverkets föreskrift om rök- och 

kemdykning (AFS 2007:7) framgår krav på säker tillgång till släckvatten vid insatser i 

undermarksanläggningar under pågående brand, vilket medför att räddningstjänsten i 

många fall måste bygga upp slangsystem. Att bygga upp ett sådant system från exempelvis 

tunnelmynning till brandplats är tidskrävande, speciellt vid långa insatsvägar i tunnlar 
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(Ingason et al., 2015). Detta på grund av det omfattande och fysiskt ansträngande arbetet 

som krävs vid uppbyggnad av slangsystem. 

Det huvudsakliga släckningsmedlet för räddningstjänsten vid släckinsatser är vatten 

(Widlund, 1993) och försök visar att stora mängder vatten utgör det effektivaste sättet att 

släcka en brand (Ingason et al., 2015). Detta medför att räddningstjänstens tillgång till 

brandvatten kan vara direkt avgörande för räddningstjänstens möjlighet att genomföra släck- 

och livräddningsinsatser. Om inte tillräckligt långa slanglängder är sammankopplade innan 

påbörjad rökdykarinsats förbrukar rökdykarpersonalen både energi och luft på 

sammankoppling av dessa inne i tunneln. Detta resulterar i reducerad aktionstid på grund av 

den begränsade mängd luft rökdykarpersonalen har att tillgå. 

I och med att anläggningar under mark är omslutna av exempelvis berg, finns begränsade 

möjligheter för brand och brandgaser att spridas, vilka i exempel tunnelmiljöer sprids längs 

med tunnelrörets riktningar. Till skillnad från byggnader placerade ovan mark finns inte 

alltid självklara ventilationsmöjligheter i undermarksanläggningar (Ingason, Bengtson & 

Hiort, 1998). Exempelvis finns inte brandgasluckor, fönster eller dörrar som kan ventilera ut 

brandgaser till det fria på samma sätt som i byggnader ovan mark (Ingason et al., 1998). Av 

naturliga skäl kan inte bränder i undermarksanläggningar bekämpas av räddningstjänsten 

utifrån eller genom andra angreppsmetoder än rökdykning (Palm, 2014) på grund av 

undermarksanläggningens belägenhet.  

Långa insatsvägar, komplex och okänd miljö samt bristande information om rådande 

situation begränsar räddningstjänstens möjligheter till att genomföra släck- och 

livräddningsinsatser i undermarksanläggningar (Ingason, Lönnermark, Frantzich & Kumm, 

2010). Detta medför svåra och farliga arbetsmiljöer för räddningstjänsten (Palm, 2014). I 

undermarksanläggningar där personantalet per kvadratmeter ofta är högre (Ingason et al., 

1998) jämfört med ovan mark, krävs goda utrymningsmöjligheter och säkerställande av 

tillfredsställande utrymningsförhållanden. I och med detta krävs ett genomtänkt och 

välanpassat brandskydd, både ur utrymningsperspektiv och för att underlätta 

räddningstjänstens möjligheter till effektiva släck- och livräddningsinsatser.  

Det är med andra ord viktigt att undersöka och ta fram olika hjälpmedel och 

byggnadstekniska åtgärder som underlättar räddningstjänstens arbete i sådana anläggningar. 

Detta för att minska påfrestningarna för insatspersonal och reducera effekten av brand. I 

Metro-projektet, Tunnelbyggarprojektet och Taktik och Metodik vid brand i 

Undermarksanläggningar (TMU), har forskningsförsök genomförts i syfte att undersöka hur 

olika åtgärder, nya taktiker och metoder samt hjälpmedel kan underlätta räddningsinsatser i 

undermarksanläggningar och andra komplexa miljöer. Detta examensarbete baseras på 

mätvärden och rådata från dessa projekt, främst TMU, med relevans för räddningstjänstens 

förflyttningshastigheter och olika vattenförsörjningssystem.  

Vid val av hur omfattande brandskydd som ska installeras måste de ekonomiska aspekterna 

beaktas, samtidigt som ett tillfredsställande brandskydd måste uppfyllas. Kostnaderna för 

inköp, installation, drift och underhåll måste vägas mot nyttan av installationer och den 

utrustning som kan underlätta räddningstjänstens släck- och livräddningsinsatser.  
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1.2 Problemformulering 

Problematiken som råder i dagsläget är att det saknas regelverk eller riktlinjer för vilka 

vattenförsörjningssystem som ska tillämpas i olika sorters undermarksanläggningar. Vid 

projektering av brandskydd råder meningsskiljaktigheter gällande val av försörjningssystem 

för brandvatten, och hur olika vattenförsörjningssystem påverkar räddningstjänstens 

möjligheter till släckinsatser i undermarksanläggningar. Samtidigt är detta en kostnadsfråga 

där de ekonomiska aspekterna måste vägas mot den nytta systemen tillför vid släck- och 

livräddningsinsats. Olika vattenförsörjningssystem påverkar även räddningstjänstens 

förflyttningshastighet, luftkonsumtion och förmåga att snabbt inleda släckningsinsats vilket 

måste beaktas vid val av vattenförsörjningssystem.  

1.3 Syfte 

Baserat på tidigare genomförda forskningsförsök syftar examensarbetet till att granska 

mätvärden och rådata avseende räddningstjänstens förflyttningshastighet och 

luftkonsumtion i undermarksanläggningar. Vidare avser studien att undersöka hur olika 

vattenförsörjningssystem påverkar räddningstjänstens förflyttningshastighet under pågående 

brand i undermarksanläggningar. Utöver detta syftar arbetet till att undersöka tryckförluster 

i slangsystem och fast vattenförsörjningssystem, samt granska dessa olika 

vattenförsörjningssystem ur ett ekonomiskt perspektiv. 

1.4 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har undersökts och besvarats: 

 Hur påverkas räddningstjänstens insatser avseende förflyttningshastigheten i 

undermarksanläggningar av olika vattenförsörjningssystem? 

 Vilka för- respektive nackdelar finns det med olika vattenförsörjningssystem som 

räddningstjänsten tillämpar vid släck- och räddningsinsatser i 

undermarksanläggningar? 

 Vilka krav och regelverk finns på vattenförsörjning till räddningstjänsten i 

undermarksanläggningar? 

 Vilka lösningar tillämpas nationellt och internationellt? 

1.5 Avgränsning 

Tidigare genomförda forskningsprojekt har huvudsakligen utfört försök och tester i 

tunnelmiljöer. För att möjliggöra en tillämpning av rådata och mätvärden från dessa 

forskningsprojekt fokuserar detta arbete på liknande anläggningar.  
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Studien grundas på förutsättningen att räddningstjänsten ska genomföra släckinsats i 

undermarksanläggningar. Detta medför att studien inte berör situationer där släckinsatser 

inte är aktuella.  
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2 METOD 

I följande avsnitt presenteras hur arbetet har genomförts, vilka hjälpmedel som nyttjats och 

hur informationssökning utförts. Vidare framgår även hur arbetets intervju- och arkivstudie 

genomförts.  

2.1 Litteraturstudie 

Det huvudsakliga underlaget till litteraturstudien i detta arbete utgörs av gällande regelverk 

för räddningstjänstens insatser i undermarkanläggningar och regelverk för utformning av 

brandskydd i undermarksanläggningar tillsammans med forskningsrapporter från Metro-

projektet, TMU och Tunnelbyggarprojektet. Vidare har tidigare forskning, annan 

dokumentation samt information utöver ovan nämnda forskningsprojekt utgjort underlag för 

litteraturstudien. Underlaget har även nyttjats för granskning av nationella och 

internationella lösningar som tillämpats i befintliga undermarksanläggningar. 

Litteraturstudien har utgjort underlag för diskussion om vikten av tillgång till 

vattenförsörjningssystem mm. i undermarksanläggningar med avseende på släck- och 

livräddningsinsatser. Resultatet från detta arbete tillsammans med litteraturstudien utgör 

underlag för återkoppling till studiens frågeställningar.  

Inför arbetet söktes forskningsrapporter på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) samt 

Mälardalens Högskola angående Metro-projektet, TMU och Tunnelbyggarprojektet i syfte att 

få grundläggande kunskap om dessa projekt och ämnesområdet. Ytterligare information från 

dessa projekt, tidigare forskning inom ämnet samt internationella perspektiv har 

tillhandahållits genom litteratursökning, då främst utifrån olika myndigheters och 

organisationers hemsidor (Arbetsmiljöverket, Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB), SP, Sveriges Riksdag, Trafikverket), databaser (DiVA, Luleå Tekniska 

Högskola, Lunds Universitet, Mälardalens Högskola, SP) samt genom internetsökningar. 

Studien fortlöpte genom att granska rapporter och artiklar erhållna genom 

litteratursökningen i syfte att avgöra om dessa dokument kunde utgöra referenser och 

underlag till det egna arbetet. Dokument med stor relevans för inriktningen av detta 

examensarbete granskades ytterligare för att sedan utmynna i sökning efter specifika 

dokument med relevant innehåll för studiens inriktning. Även nyckelord ur dessa dokument 

har nyttjats för vidare informationssökning. 

Under arbetets genomförande har ett flertal sökord använts för vidare informations- och 

litteratursökning; AFS Rök – och kemdykning, Arbetsmiljöverket, Botniabanan, Boverkets 

Byggregler, brand i tunnel, brand under mark, brandskydd, brandvatten, 

brandvattenförsörjning, ekonomi vattenförsörjningssystem, fronthastighet, 

förflyttningshastighet, Hallandsåstunneln, kostnad släckvatten, luftförbrukning, 

luftkonsumtion, Metro-projektet, Mont Blanc, MSB, Norra länken, Plan- och Bygglagen, 

Projekt ”Tunnelbyggaren”, räddningstjänst, släckvatten, SP, spårtunnel, säker tillgång till 

släckvatten, Södra länken, Tauerntunneln, TMU, Transportstyrelsen, tunnel, tunnelbana, 

Tunnelbyggarprojektet, undermarksanläggning, vattenförsörjning och vägtunnel.  
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2.1.1 Intervjustudie 

De intervjuade i detta examensarbete valdes ut för sina erfarenheter, insikter i ämnet samt 

utifrån sitt deltagande i ett eller flera av forskningsprojekten Metro-projektet, TMU och 

Tunnelbyggarprojektet. Dessa personer kontaktades via e-post och telefon för att introducera 

examensarbetet, beskriva syftet samt fråga om kontaktad person ville ställa upp på en 

intervju. Intervjuerna genomfördes per telefon.  

Syftet med intervjuerna var att få tillgång till ytterligare underlag anseende problematiken 

med vattenförsörjning för räddningstjänstens vid brand i undermarksanläggningar. Vidare 

syftade intervjuerna att få insikt i räddningstjänstens arbetsprocesser och tillvägagångssätt 

vid insatser i undermarksanläggningar vid nyttjande av vattenförsörjningssystem. 

Intervjuerna syftade också till att få tillgång till intervjupersonernas egna uppfattningar, 

erfarenheter och kunskap i ämnet.  

De intervjuade erhöll intervjufrågorna ungefär en till två veckor innan intervjutillfället för att 

få möjlighet att förbereda sig och sätta sig in i frågeställningarna. Vid respektive 

intervjutillfälle fördes anteckningar. Innan respektive intervju inleddes tillfrågades den 

intervjuade om de tillät inspelning av intervjun. I samtliga fall erhölls den intervjuades 

medgivande till detta. Därefter genomfördes intervjuerna utifrån frågor sammanställda i 

bilaga A. Efter varje intervju sammanställdes svar och kommentarer vilka återkopplades till 

respektive intervjuperson inom en till två veckor. På så sätt fick de intervjuade möjlighet att 

läsa igenom sina svar samt tillfälle att korrigera, komplettera och vidareutveckla sina svar.  

Under själva genomförandet av intervjuerna utgjorde frågeställningarna (bilaga A) grund för 

intervjun. I de fall något varit otydligt efterfrågades förtydliganden eller ställdes följdfrågor. 

Intervjupersonen fick frågorna upplästa en i taget och fick besvara frågan ostört. I ett enskilt 

fall hade intervjupersonen inte erhållit andra hälften av intervjufrågorna, men flertalet av 

dessa hade redan besvarats i tidigare frågor.  

Efter intervjun sammanfattades vad intervjun handlat om och berört. Även den intervjuades 

svar sammanfattades kort. Avslutningsvis tillfrågades den intervjuande om författaren fick 

återkomma vid senare tillfälle för att ställa följdfrågor eller be om förtydliganden. 

2.2 Fallstudie 

I avsnitten nedan presenteras studiens arkivanalys samt nationella och internationella 

brandskyddslösningar. Utöver detta presenteras även hur beräkningar av 

förflyttningshastigheter, luftkonsumtion samt tryckförluster i slang- och fast 

vattenförsörjningssystem har genomförts. 

2.2.1 Arkivanalys 

Det grundmaterial och rådata som granskats hämtades främst från forskningsprojekten 

Metro-projektet, TMU och Tunnelbyggarprojektet. Materialet bestod av dokument och 



7 

anteckningar över rådata och mätvärden från respektive försökstillfälle och 

forskningsprojekt. Försök eller tester i samband med examensarbetet genomfördes inte, utan 

arbetet fokuserades på att analysera, bearbeta och sammanställa befintlig information, 

material och rådata till ett överskådligt och lättolkat resultat utifrån examensarbetets syfte. 

Bearbetat material ur tidigare utgivna rapporter inom samma forskningsprojekt erhölls 

genom litteratursökning och granskning av forskningsrapporter. Detta material 

sammanställdes med de obehandlade mätvärdena i syfte att skapa ett arbete med samtliga 

värden. 

2.2.2 Nationella och internationella lösningar 

Information om lösningar avseende brandvattenförsörjning och brandskyddsinstallationer 

som tillämpas nationellt och internationellt, har erhållits genom litteratursökning på 

liknande sätt som litteraturstudien. Däremot har en del information erhållits vid personlig 

kommunikation och vid intervjutillfällen.  

2.2.3 Beräkningar 

Av rådata och grundmaterial från främst TMU beräknades förflyttningshastigheter och 

luftkonsumtion under olika moment vid forskningsförsöken. I förekommande fall har värden 

erhållits från litteraturstudien då värden saknats. I övriga fall där värden saknats har 

uppskattade värden nyttjats.  

Förflyttningshastigheterna har beräknats genom tids- och avståndsskillnader från två givna 

punkter i respektive test inom försöken. Exempelvis tid från inledning av försök till 

anländande till första basposition. Detta gjordes för att få fram hastigheter under olika 

moment vid testerna: förflyttning in i respektive ut ur tunneln samt uppbyggnad av 

slangsystem. Sammanställningen redovisades i tabellformat där mer detaljerad information 

om respektive test presenterades.  

För luftkonsumtionen genomfördes samma beräkningsgång som för 

förflyttningshastigheterna. Position i tunnel och aktuell luftmängd var inte noterad vid 

samma tidpunkter under försöken, vilket föranledde ett antagande om en minuts 

differensintervall från den tid rökdykarnas position i tunneln rapporterades och notering av 

resterande trycknivå. Detta för att möjliggöra tillämpning av rådata. Resultatet av 

luftkonsumtionen presenterades på liknande sätt som för förflyttningshastigheterna. 

Beräkningsgång och antaganden presenteras i bilaga B och C. Beräkningar av tryckförluster i 

både slangsystem och fast vattenförsörjningssystem har baserats på tabeller, formler och 

ekvationer i dokumentet ”Brandvattenförsörjning”, se bilaga D. I de fall där värden saknats i 

detta dokument har värden erhållits ur litteratursökning. 
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3 BRAND OCH RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATS I 

UNDERMARKSANLÄGGNINGAR 

I detta kapitel presenteras vilken inverkan bränder har i undermarksanläggningar, samt hur 

räddningstjänstens släck- och livräddningsmöjligheter påverkas av bränder vid insatser i 

undermarksanläggningar. Därefter presenteras vad som påverkar räddningstjänstens 

förflyttningshastighet samt luftkonsumtionens inverkan på räddningstjänstens insats. 

3.1 Bränders inverkan 

Möjligheter till släck- och livräddningsinsatser vid brand i undermarksanläggningar beror 

främst på brandförloppet (Palm, 2014). Palm skriver att brandförloppets hastighet är 

avgörande för omfattningen på den brand som räddningstjänstens insatspersonal måste 

bekämpa. Samtidigt kan människor överraskas av det snabba brandförloppet och behöva 

assistans av räddningstjänst för att kunna föras i säkerhet. Vid kraftiga brandförlopp med 

hög effektutveckling produceras stora mängder brandgaser och hög värmeenergi, vilket kan 

försvaga konstruktionens hållfasthet och ge ökad risk för ras enligt Palm. Denna extrema 

påfrestning uppstår lokalt vid brandplatsen skriver Palm. Längre bort från branden är det 

brandgaserna som påverkar konstruktionen.  

I tunnelmiljö tillämpas ofta betong och det befintliga bergets yta som ytskiktsmaterial 

(Kumm, 2013) vilka är obrännbara material och bidrar inte med bränsle till brandförloppet 

(Palm, 2014). Samtidigt har bergmaterialet en kylande effekt på brandgaserna (Kumm, 

2013). I tunnelmiljöer där ventilation förekommer i form av genomströmmande luft och 

obegränsade ventilationsmöjligheter kan övertändning inte uppstå enligt Kumm (2013). 

Detta bortsett från lokal övertändning vilket kan ske under ofördelaktiga förhållanden i 

exempelvis fordon belägen i tunnelmiljö. Befintligt sprinklersystem tillsammans med 

naturlig och/eller mekanisk ventilation kan nyttjas för att påverka brand- och 

brandgasspridningen (Palm, 2014), bland annat genom att sprinklersystemet inverkar på 

brandens tillväxthastighet och begränsar brandens omfattning. 

3.2 Räddningsinsats i undermarksanläggningar  

Komplex och okänd miljö, bristande information om rådande situation tillsammans med 

långa insatsvägar utgör begränsningar för räddningstjänstens möjligheter till släck- och 

livräddningsinsatser i undermarksanläggningar (Ingason et al., 2010). Okända parametrar i 

bland annat tunnelmiljöer kan vara direkt avgörande för räddningsinsatsens utgång (Kumm, 

2011), exempelvis brandens position och omfattning. Baserat på begränsad mängd tillförlitlig 

information och säkra uppgifter om situationen måste räddningsledaren fatta beslut (Kumm, 

2011) grundat på denna information samt den egna räddningsstyrkans kapacitet och förmåga 

(Palm, 2014). Beslutet omfattar bland annat strategi, angreppsväg och vad räddningsarbetet 

ska fokusera på. Det ställs höga krav på räddningsledaren i sådana komplicerade situationer 
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(Kumm, 2011), där valet av taktik och strategi styr resultatet och utgången av 

räddningsinsatsen (Palm, 2014).  

Enligt AFS 2007:7 ska en insatsstyrka minst omfatta en arbetsledare, en rökdykarledare samt 

två rökdykare för att rökdykning ska få genomföras. Enligt Magnusson och Rohlén (2013) 

krävs en mista insatsstyrka på sju man för att genomföra rökdykarinsatser i tågtunnlar. Ett 

snabbt brandförlopp med hög rök- och energiutveckling kombinerat med lång insatstid 

kräver en mer omfattande släckinsats. Vid en komplicerad insats, vilket släck- och 

livräddningsinsatser i undermarksanläggningar ofta är, kan en brandstyrka på över 30 man 

krävas (Magnusson & Rohlén, 2013).  

Generellt sett finns två olika strategier som räddningstjänsten kan använda vid brand i 

undermarksanläggningar: offensiv och defensiv strategi, vilka kan beskrivas som 

bekämpning eller inte bekämpning av branden (Kumm, 2011). Att som räddningsledare välja 

rätt strategi tillsammans med rätt angreppsväg kan vara avgörande för insatsens fortsatta 

arbete, men framförallt för utfallet av räddningsinsatsen. Att bekämpa branden medströms, 

det vill säga i brandgasernas flödesriktning, utgör ett tyngre arbete än att bekämpa 

motströms framförallt på grund av värmestrålningen och försämrad sikt (Palm, 2014). Ett 

felaktigt val av angreppsväg kan förhindra avancering mot branden på grund av 

värmestrålningens intensitet mot rökdykarpersonal skriver Palm. Ett sådant felaktigt val kan 

även medföra att risken för ras ökar till följd av försvagad konstruktion och spjälkning, då 

konstruktionen exponeras av branden under en längre tid. Enligt Kumm och Ingason (2015, 

19 februari) är det besvärligt för räddningstjänst att utifrån dagens teknik och lagkrav nå 

länge än 200-300 meter i en rökfylld tunnel. Samtidigt har bland annat tunnlar ofta längre 

inträngningsvägar än så för att räddningstjänsten ska nå fram till brandplatsen (Kumm & 

Ingason, 2015, 19 februari). På grund av de omfattande svårigheterna och de begränsningar 

som råder vid räddningsinsatser under mark, samt de begränsningar som finns angående hur 

långt räddningstjänsten kan tränga in i bland annat tunnlar, kan tillgång till exempelvis 

räddningstunnel vara helt avgörande för utgången av en räddningsinsats (Lönnermark et al., 

2015). 

3.2.1 Förflyttningshastighet 

Enligt Kumm (2011) påverkas räddningstjänstens förflyttningshastighet i 

undermarksanläggningar främst av sju parametrar: markförhållanden, tunnelns lutning, 

hjälpmedel (IR-kamera, lyslina etc.), slangutläggningsmetod, sikt, individuell fysisk kapacitet 

och belastning (fylld/tom slang etc.). A. Palm (personlig kommunikation, 11 april, 2016) 

menar att det är de olika momenten som rökdykarna måste genomföras under insats som har 

störst inverkan på själva förflyttningshastigheten. Dessa moment omfattar bland annat 

sammankoppling av slangar, vattenfylla och trycksätta slangsystemet etc. Både vattenfyllda 

slangar och dålig sikt reducerar rökdykarnas förflyttningshastighet skriver Ingason et al. 

(2005).  

Förflyttningshastigheter för rökdykare i tunnelmiljö varierar mellan 0,05-1,5 m/s utifrån 

genomförda forskningsprojekt (Kumm, 2011). I dessa projekt berodde variationen på bland 

annat tidigare nämnda parametrar, samt om låg eller ingen fysisk belastning fanns för 
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insatspersonalen vid förflyttning in i respektive ut ur tunneln. Utifrån tester i Norra länken i 

Stockholm, under olika förutsättningar och förhållanden, erhölls förflyttningshastigheter 

enligt följande (Bergqvist, Frantzich, Hasselrot och Ingason, 2001): 

 Rökfylld miljö, torr slangsystem 4,3 m/min  

 Rökfri miljö, slangdragning  18 m/min  

 Rökfri miljö, utan slangdragning 80 m/min  

 

Dessa förflyttningshastigheter kan jämföras med vanlig gånghastighet på plant underlag: 1,4 

m/s (Bergqvist et al., 2001).  

För att höja förflyttningshastigheten skriver Kumm (2011) att manuella vagnar eller fordon 

kan nyttjas för att transportera in utrustning, och därigenom avlasta rökdykarna vilket bidrar 

till en minskad luftkonsumtion. En sådan transportvagn eller transportfordon bör vara 

tillämpbar på både plan mark och räls. Att tillämpa transportvagn vid förflyttning kan ge 

hastigheter på 5,0 m/s (Kumm, 2011). Det finns däremot ett problem med att nyttja sådana 

transportmedel. Som framgår från forskningsförsök med transportvagn var det 

problematiskt att korsa utlagt slangsystem vilket behövdes göras flertalet gånger; detta 

arbetsmoment upplevdes som svårhanterligt av insatspersonalen (Ingason et al., 2015). Ett 

annat hjälpmedel som höjer förflyttningshastigheten enligt Lönnermark et al. (2015) är 

bärsele då den minskar belastningen på rökdykarna. Detta ger en ökad rörelsefrihet för 

rökdykarna då händerna frigörs. Genom detta kan exempelvis värmekamera bäras med vid 

avancemang in i undermarksanläggningen, vilket enligt Ingason et al. (2005) kan förbättra 

sikten under pågående räddningsinsats och därigenom höja förflyttningshastigheten 

ytterligare. Bärselen möjliggör även en enklare utläggning och transportering av slangar. 

Förutom bärsele kan förflyttningshastigheten höjas genom att avancera med tomt 

slangsystem i rökfri och säker miljö (Lönnermark et al., 2015). Detta kan ske vid insatser där 

brandgasventilation skapar en rökfri miljö vilket ger fri sikt fram till brandplatsen, och 

slangsystemet vattenfylls vid tidpunkten för släckinsats. Lyslina kan fördubbla 

förflyttningshastigheten vid räddningsinsatser i tunnelmiljöer skriver Ingason et al. (2015). 

3.2.2 Luftkonsumtion 

Aktionstiden och den sträcka rökdykarna kan avverka inne i undermarksanläggningen 

påverkas av mängden luft som rökdykarna har med sig. Den enskilt största risken vid 

insatser i undermarksanläggningar är enligt Ingason et al. (2015) att få slut på luft, och det 

kan tillsammans med långa slangsystem begränsa insatspersonalens möjligheter att avancera 

längre in i exempelvis tunnlar.  

I Sverige förekommer två olika typer av bärbara andningsapparater inom räddningstjänsten: 

syrgas- och tryckluftsapparat (AFS 2007:7). Luften i en tryckluftsapparat förbrukas vilket ger 

en begränsad aktionstid på 30-45 minuter. För syrgasapparaten renas utandningsluften och 

återanvänds tack vare syrgasapparatens slutna system. Genom denna återanvändning av luft 

erhålls en avsevärt längre aktionstid jämfört med tryckluftsapparaten (AFS 2007:7). 

Nackdelen med syrgasapparaten, vilket framgår ur AFS 2007:7, är att den kräver utprovning, 
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individuell anpassning samt att den är komplicerad att använda. I dagsläget nyttjas 

tryckluftsapparat i större utsträckning av räddningstjänsten jämfört med syrgasapparat.  

Kumm (2011) skriver att vid försök med slanguppbyggnad hade varje enskild rökdykare två 

luftflaskor med fyra liter per flaska, vilket ger totalt 2400 liter luft (vid ett tryck på 300 bar) 

varav 1600 liter var avsatt för själva släck- och räddningsinsatsen. Dessa värden avser dock 

små luftflaskor. Enligt A. Palm (personlig kommunikation, 28 april 2016) är storleken på de 

stora luftflaskorna räddningstjänsten använder 6,7 liter per flaska, och vid insats används två 

flaskor per rökdykare. Trycket för stora flaskor ligger på cirka 270 bar enligt A. Palm, vilket 

ger totalt cirka 3600 liter luft (se bilaga E). Det finns en gräns för hur mycket luft rökdykarna 

måste ha vid reträtt ut ur undermarksanläggningen för att hinna sätta sig själva i säkerhet. 

Denna gräns ligger på 125 bar (1000 liter luft) enligt P. Rohlén (personlig kommunikation, 23 

mars 2016), vilken gäller för mindre luftflaskor. P. Rohlén säger även att fasta 

vattenförsörjningssystem ger en lägre luftkonsumtion jämfört med räddningstjänstens 

slangsystem. Detta ger förutsättningar för en längre aktionstid i undermarksanläggningar där 

räddningstjänsten har möjlighet att tillgå fasta vattenförsörjningssystem.   
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4 VATTENFÖRSÖRJNINGSSYSTEM  

I följande avsnitt presenteras olika vattenförsörjningssystem som kan nyttjas vid 

räddningsinsatser i undermarksanläggningar samt fördelar och nackdelar med respektive 

system. 

4.1 Slangsystem 

I Sverige finns det två olika försörjningssystem för brandvatten som baseras på 

räddningstjänstens slangsystem: konventionellt och alternativt system (Räddningsverket, 

1999). Konventionellt system är det vanligaste och utgörs av brandposter med avstånd på 

cirka 100-150 meter, där räddningstjänsten ansluter med slangar till brandposten och genom 

pumpar höjer vattentrycket. Alternativt system baseras på att räddningstjänstens tankfordon 

försörjer insatspersonal med tillräckliga mängder släckvatten. Tankfordonen är fyllda när 

dessa når brandplatsen och sammankopplas med uppbyggt slangsystem. Vid längre insatser 

kan tankfordonen behöva fyllas på om större mängder släckvatten krävs. Magnusson och 

Rohlén (2013) skriver att vattenförsörjning kan erhållas från närliggande vattendrag genom 

räddningstjänstens pumpar eller fast installerade pumpar i anslutning till anläggningen. 

Likaså kan vattenmagasin eller liknande vattenreservoarer nyttjas (Magnusson & Rohlén, 

2013). Ytterligare en lösning är att tillgå skytteltrafik vilket kräver flera tankfordon 

(Räddningsverket, 1999).  

Att bygga upp slangsystem för att skapa säker vattenförsörjning är tidskrävande, speciellt vid 

långa insatsvägar i tunnlar (Lönnermark et al., 2015). Dessutom tar moment, exempelvis 

sammankoppling av slangar, längre tid än själva förflyttningsprocessen vid långa 

inträngningssträckor enligt Ingason et al. (2015). Detta resulterar i reducerad tid för 

släckinsats på grund av den begränsade mängden luft som rökdykarpersonalen har att tillgå. 

Den fysiska ansträngningen vid insatser i undermarksanläggningar kräver mycket luft, vilket 

många gånger utgör den dimensionerande faktorn för räddningsinsatsens varaktighet 

(Lönnermark et al., 2015).  

Att bygga upp 150 meter slangsystem tar cirka 15-30 minuter för erfarna rökdykare 

(Lönnermark et al., 2015), vilket A. Palm (personlig kommunikation, 11 april 2016) anser tar 

cirka 30 minuter. Det tar cirka fem minuter för räddningstjänsten att bygga upp slangsystem 

150 meter i rökfri och ljus miljö, och då uppgår kopplingstiden mellan slangar och grenrör till 

cirka en minut (Palm, Kumm & Jidling, 2010). För att nå 75 meter in i exempelvis en tunnel 

tar det 5-10 minuter med ett smalslangsystem enligt A. Palm (personlig kommunikation, 11 

april 2016), vilket Lönnermark et al. (2015) menar tar cirka 10 minuter för erfarna rökdykare. 

Genom att välja ett avstånd på 150 meter mellan angreppsvägarna, i exempelvis en 

vägtunnel, kan räddningstjänsten välja den angreppsväg som är mest lämplig utifrån 

brandens placering (Lönnermark et al. 2015). Med detta menar Lönnermark et al. att det är 

viktigt att föra diskussioner med projektörer vid ny- och ombyggnationer avseende lämpliga 

avstånd, så att krav på utrymningsmöjligheter uppfylls samtidigt som räddningstjänstens 

förmåga och möjligheter till släck- och räddningsinsats beaktas i ett tidigt stadium av 

projekteringsprocessen.  
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Lönnermark et al. (2015) rekommenderar förenkling av rutiner och minska den tid som krävs 

för uppbyggnad av slangsystem, inkoppling och utrullning av slangsystem samt 

sammankoppling av slangsystemet inne i undermarksanläggningen. Detta kan göras genom 

delvis sammankopplade eller färdigkopplade slangsystem innan räddningsinsatsen inleds. 

Ingason et al. (2015) föreslår samma lösningar och skriver också att dessa lösningar medför 

bland annat en reducerad totaltid som insatspersonal behöver vistas i 

undermarksanläggningen. Ingason et al. skriver även att med dessa lösningar kan 

problematiken vid bland annat utrullning av slangsystem undvikas. Bärsele kan underlätta 

slangutläggningen då slangsystemet utvecklas automatiskt vid trycksättning vilket förhindrar 

att slangsystemet trasslar ihop sig (Lönnermark et al., 2015). Bärselen möjliggör även en 

enklare transportering av slangar enligt Lönnermark et al.  

4.1.1 Utläggning av slangsystem i tunnel 

Ingason, Bergqvist, Lönnermark, Frantzich, och Hasslerot (2005) beskriver en metod 

avseende hur utläggning av slangsystem i tunnelmiljöer kan genomföras. Vid en 

räddningsinsats i tunnelmiljö inleder det första rökdykarparet (RD1) utläggningen av det 

slangsystem som ska nyttjas vid släckinsatsen. En del av eller en hel slanglängd läggs ut 

allteftersom RD1 avancerar in i tunneln. När en hel slanglängd är utlagd sammankopplas 

denna med ett grenrör, som kopplas ihop med en ny slanglängd varpå RD1 fortsätter 

avancera in i tunneln. Detta fortskrider fram till dess att kopplingsarbetet är slutfört. Under 

den tid som kopplingsarbetet pågår ska rökdykarparet ha säker tillgång till släckvatten som 

skydd vid fortsatt slangutläggning. Vid sammankopplat grenrör måste rökdykarna vattenfylla 

den anslutna slangen för att sedan fortsätta arbetet skriver Ingason et al. I vissa fall tar ett 

andra rökdykarpar (RD2) över RD1:s kopplingsarbete beroende på aktuell syremängd hos 

RD1. RD2 har då väntat utanför tunneln för att inte vistas i farlig miljö medan RD1 har byggt 

upp slangsystemet. RD2 ansluter till RD1 innan RD1 måste inleda reträtt ut ur tunneln. RD2 

kan tillgodoräkna sig den sträcka RD1 redan har lagt ut, och fortsätta avancera mot branden. 

Ingason et al. skriver att detta sätt att arbeta sig framåt med slangsystem, förutsätter att 

rökdykargruppen har ett grenrör med minst en tom manöverslang med tillhörande 

munstycke utöver bland annat släckvattenslang. Nackdelen med detta system, som Ingason 

et al. skriver, är att mängden tom slang som rökdykarpersonalen kan bära med sig in i en 

tunnel är begränsad, vilket kan innebära att rökdykarna måste vända innan maximal 

aktionstid är uppnådd.  

K. Palmkvist (personlig kommunikation, 11 april 2016) säger att i ett slangsystem används 

matarslang så långt som möjligt för att minska tryckförluster och förse rökdykarna med stora 

mängder släckvatten. Matarslang används fram till 50-75 meter innan brandplatsen; där 

förgrenas systemet med hjälp av grenrör och manöverslangar ansluts. Om rökdykarna inser 

att det är för långt kvar till brandplatsen, det vill säga längre än 50-75 meter, kan 

slangsystemet alltid förlängas. Nackdelen är dock att rökdykarna har en begränsad mängd 

slang med sig in i tunneln, vilket kan innebära att rökdykarna måste ta sig ut för att hämta 

mer slang säger K. Palmkvist (personlig kommunikation, 11 april 2016). 
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4.2 Rörsystem 

För att kringgå problematiken med räddningstjänstens slangsystem kan fasta 

rörledningssystem nyttjas. Rörledningarna kan utgöras av våtrörsystem, det vill säga 

vattenfyllda ledningar vilka räddningstjänsten kan trycksätta vid räddningsinsats 

(Trafikverket, 2015). En annan variant av fast vattenförsörjningssystem är torrörsystem, 

vilket antingen är trycksatt med luft (Särdqvist, 2013) eller inte trycksatt alls. Vid 

torrörsystem ansluts räddningstjänstens tankfordon till rörsystemet och trycksätter systemet, 

alternativt används släckvatten från vattencistern eller annan vattenreservoar som genom 

slangar sammankopplas till torrörsystemet.  

Fördelen med ett trycksatt våtrörsystem är enligt K. Palmkvist (personlig kommunikation, 11 

april 2016) att åverkan eller läckage snabbt observeras. Ytterligare en fördel med fyllt 

rörledningssystem är att räddningstjänsten endast behöver trycksätta systemet, och inte fylla 

det vilket kräver stora mängder vatten och kan ta tid. Problematiken med våtrörsystem i 

tunnlar är risken att vattnet kan frysa vilket försätter systemet ur funktion. P. Rohlén 

(personlig kommunikation, 23 mars 2016) säger att frysrisk föreligger cirka 500 meter in i en 

tunnel. Däremot kan dessa förutsättningar förändras om tunnelväggarna täcks med 

dränmattor. Dessa dränmattor förhindrar värme från berget att nå in i tunneln vilket kan 

förlänga den sträcka frysrisk föreligger menar P. Rohlén.  

Det finns flera olika åtgärder som skydd mot frysrisken. P. Rohlén (personlig 

kommunikation, 23 mars 2016) säger att torrörsystem kan monteras på tunnelväggarna men 

att våtrörsystem bör läggas i mark för att undvika frysrisken. Andra lösningar är elektrisk 

uppvärmning, men detta alternativ är enligt P. Rohlén mindre lämpligt, bland annat på 

grund av att drift- och underhållskostnaderna kan bli höga. Dessutom finns risken att 

systemet fryser sönder om elavbrott inträffar säger P. Rohlén, eller vid eldriftsstörningar 

(Magnusson & Rohlén, 2013). 

Även om frysrisken är mycket större i våtrörsystem föreligger också frysrisk i torrörsystem. 

Detta då kvarvarande vatten i systemet efter provdrift eller släckinsats kan frysa till is vilket 

kan förstöra rörledningarna (Magnusson & Rohlén, 2013). Fasta vattenförsörjningssystem 

kan även försättas ur funktion på grund av extrem kyla och för lågt vattentryck (Särdqvist, 

2013). En annan viktigt detalj att ta hänsyn till med fasta vattenförsörjningssystem är risken 

för sabotage, vilket förekommer enligt Magnusson och Rohlén (2013).  

Fördelen med fasta vattenförsörjningssystem är enligt Rohlén (personlig kommunikation, 23 

mars 2016) att systemet kan dimensioneras efter föreliggande vattenbehov. Dessutom krävs 

mindre slangdragning jämfört med räddningstjänstens slangsystem säger P. Rohlén.  

Magnusson och Rohlén (2013) skriver om ett antal faktorer som uppfyllas vid utformning av 

fasta släckvattensystem. I urval nämns bland annat att släckvattensystem i järnvägstunnlar 

ska utformas så att systemet inte tar skada vid tryckslag, urspårning av tåg eller av brand 

inne i tunneln. Räddningstjänstens utrustning bör kunna anslutas till 

vattenförsörjningssystemet och fyllnadstiden ska inte överstiga 20 minuter, samt fungera 

under kalla temperaturförhållanden med tanke på den frysrisk som föreligger i tunnlar. En 

åtgärd som Magnusson och Rohlén (2013) nämner angående fyllnadstid är sektionering av 
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släckvattensystemet, exempelvis i sektioner om 500 meter. Detta medför att 

räddningstjänsten endast måste vattenfylla en sektion åt gången, och inte hela systemet 

samtidigt. 

4.2.1 Anslutning till rörsystem 

P. Rohlén (personlig kommunikation, 23 mars 2016) berättar att vid bränder i vägtunnlar där 

fast vattenförsörjningssystem finns bär rökdykarna med hjälp av slangkorg in slangar till 

uttagspunkt. Vid uttagspunkten sammankopplas slangarna och ansluts till 

rörledningssystemet och på så sätt erhålls släckvatten. Sådana uttagspunkter bör enligt P. 

Rohlén inte överstiga avstånd på 100 meter då rökdykarna bär med sig två stycken slangar på 

25 meter vardera. Med en brand inom detta avstånd räcker 50 meter slang oavsett från vilket 

håll rökdykarna angriper branden. P. Rohlén anser att avstånd på 75-80 meter medför att 

rökdykarna garanterat kan angripa branden oavsett angreppsväg. Enligt Ingason et al. 

(2005) är dubbelrörstunnlar ofta sammanlänkade med flera tvärgående passager för 

utrymning vilka möjliggör potentiella insatsvägar. Sådana passager kan ge rökdykarna en 

kortare aktionssträcka beroende på brandplatsens position i ett branddrabbat tunnelrör. 

För tunnelbaneanläggningar berättar A. Palm (personlig kommunikation, 11 april 2016) att 

räddningstjänstens tankfordon ansluter till så kallade sjunkarledningar ovan mark. 

Rökdykarna avancerar ner till plattformen nere i tunnelbanan med tomma slangar och 

ansluter till det fasta vattenförsörjningssystemet där. På så sätt erhålls tillgång till säkert 

släckvatten och rökdykarna kan avancera vidare i tunnelbanan. Dock, vilket både A. Palm 

(personlig kommunikation, 11 april 2016) och K. Palmkvist påpekar (personlig 

kommunikation, 11 april 2016), måste anslutningen till det fasta vattenförsörjningssystemet 

genomföras i rökfri miljö och från en säker position. K. Palmkvist säger att rökdykarna inte 

får genomföra en rökdykningsinsats i rökfylld miljö för att därefter ansluta slangar till ett fast 

vattenförsörjningssystem. Detta då rökdykarna hela tiden måste kunna skydda sig samt att 

kravet på säker tillgång till släckvatten måste uppfyllas (se kapitel 6.2.1). 

4.3 Tryck- och flödeskapacitet 

Vattentrycket i brandposter varierar beroende på tre faktorer: ledningarnas längd och 

diameter, vattenflödet i ledningen samt det ingående trycket i ledningsnätet 

(Räddningsverket, 1999). Vid stillastående vatten hålls ett kontinuerligt vattentryck i hela 

ledningsnätet, men när uttag av vatten sker från systemet uppstår tryckförluster vilket 

varierar beroende på vattenflödet vid uttagspunkten (Räddningsverket, 1999). Trycket är 

som högst vid uttag nära exempelvis pumpstationerna och minskar successivt med avståndet 

från dessa. Brand belägen långt från till exempel pumpstation i områden där ledningarna har 

för små dimensioner eller är i dåligt skick, kan innebära problematik för räddningstjänsten 

om släckinsatsen kräver stora mängder vatten skriver Räddningsverket (1999). 

Räddningstjänsten får inte tillgång till de mängder vatten som krävs för att exempelvis 

genomföra släckinsats eller säkra tillgången på vatten för att kunna genomföra 

rökdykarinsatser.  
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Vid insatser i undermarksanläggningar förekommer tryckförluster i räddningstjänstens 

slangsystem. Längre slangsystem medför större tryckförluster (Räddningsverket, 1995). 

Särdqvist (2013) skriver att trycket i brandslangar varierar beroende på slangstorlek 

(tvärsnittsarea), längd och hur slät slangens insida är. Dessutom påverkas det totala 

slangtrycket av lokala tryckförluster vid veck, ventiler och kopplingar mellan slangar. Med 

ökat flöde i slangen ökar tryckförlusterna kraftigt enligt Särdqvist (2013). I tabell 1 

presenteras olika uppmätta flöden och tryckfall vid test av 42 mm manöverslang med 

ingående flöde på 500 l/min. Som kan utläsas ur tabell 1 erhålls inte alltid samma ingående 

flöde vid strålröret för olika antal sammankopplade slanglängder.  

Tabell 1. Uppmätt flöde vid olika antal sammankopplande 42 mm manöverslangar samt tryckfall. 
Tryckfall uppmättes vid strålrör. Källa: Räddningsverket, 2005. Återgiven med tillstånd. 

Uppmätta värden för 42 mm slang med ingående flöde på 500 l/min 
Enhetsrör typ 3. Munstycke: 18 mm. Strålrörstryck: 6 bar. Slanglängd: 25 meter. 

Antal sammankopplade slanglängder 1 2 3 4 5 

Ingående pumptryck [bar] 9,8 11,4 12,0 12,0 12,1 

Tryckfall vid strålrör [bar] 3,7 5,4 6,6 7,2 7,9 

Uppmätt flöde vid strålrör [l/min] 495 485 464 430 409 
 

Magnusson och Rohlén (2013) skriver att släckinsatser i järnvägstunnlar har ett vattenbehov 

på 1800 l/min, vilket fördelas på två rökdykargrupper som angriper en brand från två olika 

håll. Dimensioneringskravet avseende släckvatten i järnvägstunnlar är således minst 1800 

l/min och ska ha ett minsta tryck på åtta bar vid respektive uttagsanslutning enligt 

Magnusson och Rohlén (2013). Samtidigt ska systemet klara ett vattenuttag av minst 900 

l/min från två skilda uttagsanslutningar från de två sämst belägna uttagsanslutningarna. 

Vattenuttag på 900 l/min motsvarar två rökdykargrupper med varsitt strålrör med kapacitet 

på 450 l/min. Detta ligger dock i kontrast med den genomsnittliga vattenförbrukningen, som 

enligt Räddningsverket (1999) ligger på 200 l/min och rökdykargrupp. Dessa värden kan 

jämföras med räddningstjänstens tankfordon vilka kan ge en vattenförsörjning på cirka 2000 

l/min, samt uppgår dess pumpkapacitet till 15 bar berättar P. Rohlén (personlig 

kommunikation, 23 mars 2016).  

A. Palm (personlig kommunikation, 11 april 2016) berättar att under försök i 

forskningsprojektet TMU krävdes endast en manöverslang med kapacitet på 300 l/min för 

att släcka en brand på 18 MW. Efter brandförsök i Runehammar beräknades att minsta 

vattenflöde som krävs för att kontrollera en fordonsbrand på 100 MW (långtradare lastad 

med brännbart material) är 1250 l/min (Ingason & Lönnermark, 2004).  
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5 UTFORMINING OCH INSTALLATIONER 

I detta kapitel presenteras kortfattat en jämförelse mellan avstånd för insats- och 

utrymningsväg samt försörjning av brandvatten i både byggnader och 

undermarksanläggningar. Avslutningsvis presenteras insatsstödjande installationer som 

underlättar räddningstjänstens släck- och livräddningsinsats i undermarksanläggningar.  

5.1 Insats- och utrymningsväg 

Det framgår av BBR att utrymningsvägar kan tillämpas som insatsvägar av räddningstjänsten 

(BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2015:3), vilket möjliggör en kortare aktionssträcka. Insatsvägarna 

kan dock bli lika långa som utrymningsvägarna vilket försvårar rökdykarnas insats då bland 

annat krav på säker tillgång till släckvatten ställs (AFS 2007:7). Detta reducerar rökdykarnas 

förmåga att avancera framåt vilket reducerar rökdykarnas möjlighet till att assistera 

utrymmande människor samt bekämpa brand. Samtidigt blir rökdykarnas arbete tyngre till 

följd av att brandgaserna begränsar sikt och utsätter rökdykarna för värmestrålning (Palm, 

2014). Det kan vara livsavgörande för trafikanter och passagerare att avståndet till närmaste 

utrymningsväg inte är för långt. Som Rohlén (2013) skriver finns tvärgående passager var 

120:e meter i Botniabanans tunnlar, och i Hallandsåstunneln finns tvärgående passager var 

250:e meter enligt Faveo (2015). Avståndet till utrymningsväg i Norra respektive Södra 

länken uppgår till 100-150 meter berättar U. Lundström (personlig kommunikation, 6 april 

2016). I ett värsta scenario blockerar branden närmaste insatsväg vilket tvingar rökdykarna 

att bygga upp slangsystem mellan 100-250 meter beroende på tunneltyp och brandplatsen.  

Dessa avstånd kan jämföras med högsta tillåtna gångavstånd för olika verksamheter. Av BBR 

framgår exempelvis att maximalt gångavstånd till närmaste utrymningsväg inom sjukhus och 

hotell är 30 meter, och för kontorsbyggnader gäller 45 meter som högsta tillåtna gångavstånd 

(BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2015:3). Dessa avstånd gäller vid minst två av varandra oberoende 

utrymningsvägar. 

Genom diskussion och försök har det fastslagits att rökdykare kan maximalt nå 125 meter 

med slangsystem (Bergqvist et al., 2001). Vid längre aktionssträckor blir belastningen på 

rökdykarna för stor, samt att under sådana förhållanden finns oftast fasta 

vattenförsörjningssystem. Däremot finns risk med alltför omfattande avsteg från 

rökdykarnas säkerhet menar Bergqvist et al. I och med detta kan räddningstjänsten inte 

utföra insatser i undermarksanläggningar där avståndet mellan insatsvägarna övergår 200-

250 meter. Detta ger begränsningar i hur undermarksanläggningar tillåts utformas med 

avseende på personsäkerhet och räddningstjänstens möjlighet till insats.  

I de fall där räddningstjänstens fordon inte kan nå fram till brandansatt byggnad genom 

gatunätet, ska det finnas en räddningsväg för att säkerställa räddningstjänstens 

framkomlighet (BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2015:3). En sådan räddningsväg får inte överstiga 50 

meter mätt från brandansatt byggnad och uppställningsplats för räddningsfordon enligt 

BBR. Att uppfylla ett liknande krav för undermarksanläggningar kan bli problematiskt, 

kanske framförallt för spårtunnlar ute på landsbygden. Detta då spårtunneln inte alltid är 
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belägen i anslutning till väg, samt att det kan vara ekonomiskt ohållbart att anlägga väg till 

aktuell tunnel enbart för att säkerställa räddningstjänstens framkomlighet.  

5.2 Försörjning av brandvatten 

Undermarksanläggningars sjunkarledningar motsvaras av byggnaders stigarledningar (A. 

Palm. personlig kommunikation, 11 april 2016). Stigarledningar är liksom sjunkarledningar 

till för att säkerställa räddningstjänstens behov av släckvatten (BFS 2011:6 t.o.m. BFS 

2015:3) som skydd vid insats. Det framgår av BBR att släckvatten ska säkerställas för 

byggnader högre än 24 meter, vilket föreslås uppfyllas genom tillämpning av stigarledningar. 

För byggnader högre än 40 meter framgår det av BBR att stigarledningarna bör vara 

trycksatta (BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2015:3). Dessa längder kan jämföras med avstånd mellan 

uttagsmöjligheter på sjunkarledningar i undermarksanläggningar. På sjunkarledningar 

förekommer uttag var cirka 100-250:e meter beroende på tunneltyp (se kapitel 8). Däremot 

kan det fysiska arbetet att förflytta utrustning uppåt vara ett mer fysiskt krävande arbete 

jämfört med att bygga upp slangsystem horisontellt.  

Kravet på stigarledningarna är att två anslutna strålrör bör förses med 300 l/min per strålrör 

samt att trycket vid strålrören bör vara 0,8-1,2 MPa (BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2015:3). Enligt A. 

Palm (personlig kommunikation, 11 april 2016) krävs flöden på 300-400 l/min per strålrör 

vid tryck mellan sex och åtta bar (0,6-0,8 MPa). K. Palmkvist (personlig kommunikation, 11 

april 2016) menar att det krävs minst 475 l/min per strålrör vid fem till åtta bars tryck (0,5-

0,8 MPa), och P. Rohlén (personlig kommunikation, 23 mars 2016) anser att det krävs minst 

450-500 l/min per strålrör vid ett lägsta tryck av åtta bar för att strålrören ska uppnå 

maximal effektivitet. Detta ger en differens på 0-200< l/min i flödeskapacitet jämfört med 

kraven för stigarledningar i BBR, samt en tryckdifferens på mellan noll och tre bar under 

kravet för stigarledningar.  

I de fall där räddningstjänsten nyttjar slangsystem är det viktigt att räddningstjänsten har 

tillräckliga resurser i form av bland annat slangar för att kunna genomföra släck- och 

livräddningsinsats. Vid långa slangsystem uppstår stora tryckförluster (Räddningsverket, 

1995) vilket påverkar mängden vatten som rökdykarna kan bekämpa branden med. Vid 

sådana fall kan tryckstegringspumpar krävas för att upprätthålla ett tillräckligt högt tryck vid 

strålröret.  

5.3 Brandgasventilation och sprinklersystem 

Vid släck- och livräddningsinsatser i undermarksanläggningar kan flera olika installationer 

underlätta räddningstjänstens arbete och möjlighet till insats. Två exempel på sådana 

installationer som påverkar valet av vattenförsörjningssystem är brandgasventilation och 

sprinklersystem.  
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Av BBR framgår att vid invändiga insatser ska brandgasventilationen vara utformad så att 

räddningsinsatsen underlättas (BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2015:3). Detta krav gäller inte för 

anläggningar, men en sådan åtgärd kan underlätta räddningstjänstens insatsmöjligheter 

samt släck- och livräddningsarbete under pågående brand i undermarksanläggningar. Det 

framgår även att brandgasventilationen för byggnader kan utgöras av mekaniska fläktar (BFS 

2011:6 t.o.m. BFS 2015:3), vilket säkerställer ventilation av brandgaser.  

Vid projektering av brandgasventilation måste tunnelutformningen beaktas, exempelvis om 

aktuell tunnel utformas som enkelrörstunnel med dubbelriktad trafik, dubbelrörstunnel med 

enkelriktad trafik eller dubbelrörstunnel med flera körfält med enkelriktad trafik i respektive 

tunnelrör (Ingason et al., 2005). Ingason et al. skriver att i dubbelrörstunnlar finns ofta 

brandgasventilation i syfte att ventilera bort brandgaser i samma flödesriktning som trafiken. 

Detta möjliggör en släck- och livräddningsinsats i rökfri miljö. Det kan bli svårt för 

räddningstjänst att utföra släckinsatser i enkelrörstunnlar fortsätter Ingason et al. Detta då 

det inte är självklart åt vilket håll brandgaserna ska ventileras i och med att det troligtvis 

finns fordon och människor på båda sidor om brandplatsen.  

Enligt Palm (2014) kan ett sprinklersystem tillsammans med naturlig och/eller mekanisk 

ventilation användas för att påverka brand- och brandgasspridningen. Häggkvist (2009) 

menar att den huvudsakliga anledningen till att installera fasta brandbekämpningssystem 

(BBS) (sprinkler inräknat) är inte att släcka branden, utan att kontrollera branden, förhindra 

dess spridningsmöjligheter och reducera temperaturen i exempelvis tunnelmiljöer. I och med 

detta kan räddningstjänstens behov av släckvatten variera beroende på vilka tekniska 

installationer som finns i tunneln. Detta i sig innebär att valet och utformningen av 

vattenförsörjningssystem påverkas av övriga installationer.   
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6 LAGAR & REGELVERK 

Vid byggnation av undermarksanläggningar är det viktigt att anpassa anläggningen med 

avseende på räddningstjänstens förmåga och möjligheter till att genomföra säker insats. 

Samtidigt som det ställs krav på installationer som ska underlätta räddningstjänstens insats, 

finns även krav avseende räddningstjänstens säkerhet som måste uppfyllas. Bland annat 

gäller det under vilka omständigheter räddningstjänsten får genomföra släck- och 

livräddningsinsats och hur dessa insatser ska genomföras.  

I följande avsnitt presenteras lagar och regelverk som berör utformning av brandskydd i 

undermarksanläggningar, räddningstjänstens släck- och livräddningsinsatser samt vilka krav 

som ställs på vattenförsörjningssystem i undermarksanläggningar.  

6.1 Anläggningar 

Undermarksanläggningar och byggnader omfattas av Plan- och Bygglagen, PBL, (SFS 

2010:900 t.o.m. SFS 2015:668). Ur PBL framgår att anläggningar ska utformas med hänsyn 

till skydd mot spridning och uppkomst av brand. Vidare framgår att anläggningar ska inneha 

tekniska egenskaper i fråga om säkerhet mot brand och nyttjande av anläggningar. Däremot 

framgår det inte tydligt hur ett tillfredsställande brandskydd kan uppnås i sådana 

anläggningar i PBL. PBL fokuserar på användarvänligheten vid utformning av byggnader och 

anläggningar (SFS 2010:900 t.o.m. SFS 2015:668), tillsammans med en hög säkerhetsaspekt 

för människor och räddningstjänst (vilket förtydligas i Plan- och Byggförordningen (SFS 

2011:338 t.o.m. SFS 2015:934)).  

6.2 Räddningstjänst 

I följande avsnitt redogörs vilka lagar och regelverk räddningstjänsten måste följa och 

förhålla sig till vid släck- och livräddningsinsatser i undermarksanläggningar. 

6.2.1 Rök- och Kemdykning 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning (AFS 2007:7) syftar till att 

förebygga olycksfall och ohälsa vid arbete med rök- och kemdykning. Det framgår ur AFS 

2007:7 under vilka förhållanden räddningstjänsten får utföra rökdykarinsatser och vilka 

redskap mm. som måste finnas tillgängligt vid sådana insatser. Vidare framgår ur samma 

föreskrift att minsta styrka som krävs för rökdykarinsatser är fyra man, att exempelvis 

rökdykarinsatsen ska utföras i par samt att rökdykare ska ha säkrade vattenresurser vid 

sådana insatser. Det framhävs även att riskbedömning av olycksplatsen ska göras av 

arbetsgivaren, vilken måste besitta nödvändiga kunskaper inom riskbedömning och risker 

inom hela räddningstjänstens insatsområde. Även planering av insatsen inklusive utrustning 

ska göras utifrån riskbedömningen (AFS 2007:7). 
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Det framgår ur AFS 2007:7 att rökdykare ska ha säker tillgång till släckvatten för deras eget 

skydd vid brand eller risk för brand. Det har däremot pågått diskussioner om vad som räknas 

som rökdykarinsats i dessa sammanhang och vad regelverket egentligen säger. Detta till följd 

av att räddningstjänsten brutit mot AFS 2007:7 i försök att rädda människoliv i fara i 

undermarksanläggningar skriver Derland (2015, 25 februari). Skellefteås räddningstjänst 

ansökte om dispens från AFS 2007:7 utifrån denna händelse vilken Arbetsmiljöverket avslog, 

men Arbetsmiljöverket framhävde att där det inte brinner krävs inte säker tillgång till 

släckvatten (Arbetsmiljöverket, 2015). I en intervju med Arbetsmiljöverket förtydligas 

förutsättningarna för en sådan räddningsinsats: befäl på plats måste kunna garantera att 

ingen brand pågår eller att risk för brand finns i undermarksanläggningen med exempelvis 

IR-kamera eller andra lösningar, för att inte utsätta rökdykarpersonal i fara skriver Derland 

(2015, 25 augusti). Däremot finns fortfarande kravet på säker tillgång till släckvatten vid 

rökdykarinsatser i miljöer där brand eller risk för brand förekommer (AFS 2007:7), vilket 

måste tas hänsyn till vid insatser i undermarksanläggningar.  

6.2.2 Lag om Skydd mot Olyckor 

Lag (SFS 2003:778 t.o.m. SFS 2015:234) om skydd mot olyckor beskrivs vilka skyldigheter 

som ställs på den enskilde, kommuner och staten. Med likvärdigt skydd mot olyckor och 

hänsyn till lokala förhållanden syftar denna lag att bereda miljö, egendom, människors liv 

och hälsa (SFS 2003:778 t.o.m. SFS 2015:234). 

Det framgår i lag (SFS 2003:778 t.o.m. SFS 2015:234) om skydd mot olyckor att 

räddningstjänsten omfattas av denna lag. Det är staten eller kommunerna som är ansvariga 

för att tillhandahålla räddningstjänst vid räddningsinsatser i situationer där det finns 

överhängande risk för olyckor och vid inträffade olyckor (SFS 2003:778 t.o.m. SFS 

2015:234). Detta för att begränsa omfattningen av konsekvenserna på miljö, människor och 

egendom. Räddningstjänsten ska bland annat organiseras och planeras så att 

räddningsinsatser kan utföras effektivt samt inledas inom acceptabel tid. Det framgår 

dessutom ur lag (SFS 2003:778 t.o.m. SFS 2015:234) att en insats måste vara motiverad 

utifrån fyra kriterier för att anses vara räddningstjänst: behovet av ett snabbt ingripande, 

kostnad för insatsen, de hotades intresses vikt samt övriga omständigheter (SFS 2003:778 

t.o.m. SFS 2015:234).  

6.3 Brandvattenförsörjning 

Av EU-kommissionens beslut 2008/163/EG om teknisk specifikation för driftkompabilitet 

(TSD) avseende ”Säkerhet i järnvägstunnlar” framgår krav avseende försörjning av 

brandvatten i undermarksanläggningar. Bland annat ska vattenförsörjning ordnas i samråd 

med räddningstjänst vid tunnelns tillfartspunkter i tunnlar längre än 1000 meter. I 

bestämmelserna framgår även att vattenförsörjningen ska inneha kapacitet på minst 800 

l/min under två timmar; vattenkällan kan utgöras av brandpost eller vattenreservoar. 

Reservoaren kan utgöras av vattendrag, bassänger eller liknande med en lägsta kapacitet på 

100 m3 (2008/163/EG).  
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Med TSD som underlag ställer Trafikverket ytterligare krav på vattenförsörjning i tunnlar 

med avseende på brandbekämpning (TRVK 2011:087). I dessa krav nämns att 

vattenförsörjningssystem ska utformas på ett sådant sätt att systemen inte tar skada vid frost 

eller frysning. I råden till dessa krav (TRVR 2011:088) framgår att fast 

brandbekämpningssystem ska installeras i tunnlar, förutsatt att riskanalys styrker att ett 

sådant system medför ökad personsäkerhet i tunneln. Råden framhäver även att 

säkerhetsutrustning avsedd att nyttjas av räddningstjänst eller trafikanter ska finnas i 

anslutning till utrymningsvägar (TRVR 2011:088).  

I lag (SFS 2006:418 t.o.m. SFS 2014:741) om säkerhet i vägtunnlar framgår att vägtunnlar 

ska uppfylla föreskrivna säkerhetskrav gällande exempelvis vattenförsörjning. Det 

förekommer krav på brandvattenförsörjning i vägtunnlar längre än 500 meter, vilket framgår 

i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar (TSFS 2015:27). 

I samma föreskrifter framgår att brandposter ska placeras i närheten av tunnelmynningarna 

samt ska brandposter placeras med ett avstånd på maximalt 250 meter. Enligt rådstexten i 

denna föreskrift avseende brandvattenförsörjning föreslås att brandposter inne i tunneln ska 

placeras i anknytning till utrymningsvägarna. 
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7 TIDIGARE FORSKNINGSPROJEKT 

Inom ämnet brand i undermarksanläggningar och räddningstjänstens insatsmöjligheter i 

anläggningar under mark har flertalet forskningsprojekt genomförts. Exempel på sådana 

forskningsprojekt är de tidigare nämnda Tunnelbyggarprojektet, Metro-projektet och TMU, 

men även EUREKA, UPTUN och BARBARA. I följande avsnitt introduceras kortfattat tre 

olika forskningsprojekt för att få en uppfattning om dagens forskningssituation avseende 

räddningsinsatser i undermarksanläggningar. För varje forskningsprojekt presenteras även 

slutsatser med relevans för räddningstjänstens förflyttningshastighet och luftkonsumtion.  

7.1 Tunnelbyggarprojektet 

Tunnelbyggarprojektet utfördes under åren 2008-2010 och var ett forskningsprojekt som 

fokuserade på bränder i tunnlar under produktion (Ingason et al., 2010). Projektet omfattade 

ett flertal platsbesök i olika sorters undermarksanläggningar för att identifiera 

utrymningsscenarier, granska problem som associeras med nödutrymning under 

byggnationstiden samt analysera personalsäkerheten under utrymning eller i samband med 

evakuering. Förutom dessa platsbesök utgjordes forskningsprojektet av beräkningar, 

insatsövningar med räddningstjänst, försök i varierande omfattning, litteraturstudie samt 

analyser av regelverk och olyckor skriver Ingason et al. (2010).  

Syftet med forskningsprojektet var att fastställa konsekvenserna av bränder i 

undermarksanläggningar under pågående byggnation (Ingason et al., 2010). Målet var att ta 

fram rekommendationer till organisationers olika planer och metoder avseende utrymning 

och livräddning av arbetare i behov av hjälp i undermarksanläggningar under pågående 

byggnation (Ingason et al., 2010). 

Forskningsarbetet bestod av fyra olika inriktningar: räddningsinsatser, 

utrymningsmöjligheter, modellförsök samt ett fullskaligt test (Ingason et al., 2010). Det 

fullskaliga test som genomfördes omfattade brand av ett däck från en hjullastare, vilket 

syftade till att erhålla dimensionerande parametrar avseende brand i konstruktionsfordon. 

De tester som genomfördes som modellförsök utfördes i syfte att skapa en vidare förståelse 

för brandfysik innan en fullt utvecklad brand brutit ut i en tunnel med friskluftsventilation 

skriver Ingason et al. I forskningsrapporten sammanfattas de rekommendationer avseende 

lösningar och riktlinjer för brandsäkerhet i undermarksanläggningar som erhölls ur 

forskningsprojektets olika delar (Ingason et al., 2010).  

7.1.1 Slutsatser 

Utifrån de genomföra testerna och försöken skriver Kumm (2011) att dagens regelverk 

avseende säker tillgång till släckvatten måste ses över och förändras med hänsyn till 

räddningsinsatser i tunnelmiljöer. Detta då dagens regelverk är baserad på räddningsinsatser 

i byggnader.  
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Den största risken med att genomföra rökdykarinsatser är att förlora orienteringen och 

genom detta få slut på andningsbar luft skriver Kumm (2011). Hjälpmedel, exempelvis lyslina 

och IR-kamera, kan höja räddningstjänstens möjlighet till en snabbare insats. Ytterligare 

forskning angående räddningstjänstens förflyttningshastighet vid insats i olika tunnelmiljöer 

bör genomföras anser Kumm (2011). Vidare skriver Kumm att forskning bör också studera 

nyttjande av alternativa förflyttningsmedel, exempelvis transportfordon och transportvagnar, 

vid räddningstjänstens insats i tunnelmiljöer. Förutom detta bör alternativa 

vattenförsörjningssystem till räddningstjänstens slangsystem undersökas och 

vidareutvecklas. 

7.2 Metro-projektet 

Metro-projektet är ett svenskt forskningsprojekt som utfördes åren 2009-2012 (Ingason et 

al., 2012). Projektet handlade om infrastrukturskydd av masstransportsystem under mark: 

tunnelbana och tunnelbanesystem, vilka utgjorde de objekt projektet inriktades mot med 

fokus på brand- och explosionsrisker. En av de främsta orsakerna till att Metro-projektet 

genomfördes var den begränsade mängd kunskap och information som fanns tillgängligt om 

bränder i tunnelbanevagnar. Det huvudsakliga syftet med studien var att skapa säkrare 

miljöer för personal och passagerare samt första insatsstyrka vid eventuell terroristattack 

eller brand i transportsystem belägna under mark skriver Ingason et al. Arbetet i sig var unikt 

i och med att nio olika organisationer arbetade tvärvetenskapligt (forskning utförd i 

samarbete mellan flera olika vetenskaper) mot samma mål: att skapa säkrare 

tunnelbanesystem (Ingason et al., 2012). Projektet bestod av sex olika så kallade arbetspaket: 

evakuering, integrerad brandkontroll, integrerad brandgaskontroll, brand- och 

räddningsinsatser, extra belastning på konstruktioner och slutligen dimensionerande 

bränder (Ingason et al., 2012).  

Ingason et al. (2012) skriver att i Brunsbergstunneln genomfördes de mest omfattande och 

dyraste forskningsförsöken med fullskaliga brand- och explosionstester. De fullskaliga 

brandförsök med pendeltågvagnar som genomfördes utgjorde en stor del av själva projektet. 

Det huvudsakliga syftet med dessa fullskaliga försök var att återskapa begränsningarna med 

masstransportsystem, framhäva riskerna och konsekvenserna om brand bryter ut i en sådan 

pendeltågvagn, samt påvisa att tunnelbanesystem utgör möjligt terroristmål skriver Ingason 

et al. Vid sådana fullskaliga brandförsök erhålls information om bland annat 

värmestrålningsnivåer mot människor, utrustning och konstruktioner, gränser för 

övertändning, möjligheter och förutsättningar för räddningsinsatser, brandspridning och 

brandutveckling enligt Ingason et al. I och med det omfattande resursbehovet möjliggörs 

endast ett fåtal tester vid sådana fullskaliga brandförsök. Men för att få förståelse för hur 

olika bränder uppför sig samt för att kunna jämföra med datorsimuleringar är sådana 

fullskaliga brandförsök mycket viktiga menar Ingason et al.  

Resultatet från forskningsprojektet omfattar rekommendationer avseende svårigheter och 

problem med utrymning från tunnlar och tåg för funktionsnedsatta, dimensionerande brand 

i masstransportsystem, säkrare utformning av tåg vid explosioner, nya rekommendationer 



25 

för typer av styrsystem, identifiering av nyckelfaktorer för brand- och brandgasspridning i 

tunnlar och tåg, samt slutligen utvärdering av möjligheter och begränsningar av 

räddningsinsatser i masstransportsystem belägna under mark (Ingason et al., 2012). 

7.2.1 Slutsatser 

Inom arbetspaketet brand- och räddningsinsatser har Ingason et al. (2012) kommit fram till 

några viktiga faktorer för att möjliggöra en lyckad räddningsinsats. Bland annat behöver 

räddningstjänsten fri och enkel framkomlighet genom exempelvis biljettpassager och 

rulltrappor i tunnelbanor. Vidare underlättas räddningstjänstens insats om den första 

sträckan in i tunnelbanesystemet kan genomföras i rökfri miljö, vilket kan uppfyllas genom 

att använda plattformsdörrar enligt Ingason et al. Exempelvis spårgående fordon kan nyttjas 

för att transportera utrustning in i tunnelbanesystemet samtidigt som detta fordon kan 

transportera ut skadade människor (Ingason et al., 2012).  

Ingason et al. (2012) skriver att den mängd luft rökdykarna har med sig in i 

tunnelbaneanläggningen utgör en tidsbegränsande faktor. Att använda syrgassystem kan 

förlänga aktionstiden, men förhindrar möjligheten att bistå kollegor eller utrymmande 

människor i behov av andningsbar luft. Ingason et al. anser att vidare forskning bör 

genomföras avseende olika syrgassystem. I komplexa tunnelsystem är det viktigt med säkra 

reträttvägar för rökdykarna, och att förflyttning med lättare utrustning kan spara luft och 

reducera belastningen på rökdykarna skriver Ingason et al.  

7.3 TMU 

TMU var ett forskningsprojekt finansierat av MSB som utfördes under perioden 2012-2014 

(Ingason et al., 2015). Tyngdpunkten av forskningsprojektet låg på återskapande av 

verklighetstrogna brandscenarier där räddningstjänstens organisation, förmåga och kapacitet 

undersöktes vid bränder i undermarksanläggningar skriver Ingason et al. Projektet 

fokuserades även på räddningstjänstens brandsläckningsutrustning, utveckling av 

hjälpmedel och verktyg som kan förutse riskfyllda förhållanden samt vilka möjligheter som 

finns avseende brandbekämpning under olika scenarier i undermarksanläggningar. Vidare 

undersöktes även räddningstjänstens taktik och organisations för att i ett vidare steg utveckla 

dessa, samt för att ta fram underlag för utbildning och rekommendationer enligt Ingason et 

al.  

Forskningsprojektet avsåg att tillmötesgå behovet av riktlinjer för olika typer av 

undermarksanläggningar (Ingason et al., 2015). Utifrån detta var målet med 

forskningsprojektet att utveckla taktik och metodik samt underlätta räddningsinsatser i 

undermarksanläggningar med fokus på tunnelbana, bilgarage under mark samt väg- och 

spårtunnlar. Ingason et al. skriver att det huvudsakliga syftet med forskningsprojektet var att 

ge rekommendationer till räddningstjänst, projektörer samt myndigheter avseende hur 

räddningsinsatser i undermarksanläggningar ska kunna utföras för att åstadkomma en 

effektiv insats samtidigt som riskerna reduceras. Vidare syftade forskningsprojektet till att 
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framhäva räddningstjänstens möjligheter att dimensionera och planera räddningsinsatser för 

att åstadkomma en effektivare insats, samt kunna inleda räddningsinsatser inom godtagbar 

tid. Ytterligare en del av projektet var att utveckla de befintliga taktiker och metoder som 

nyttjas av räddningstjänsten, ta fram nytt utbildningsmaterial till räddningsskolor och 

högskolor samt utgöra stöd för effektivare och samtidigt säkrare räddningsinsatser för bland 

annat räddningspersonal skriver Ingason et al. De taktiker och metoder som 

forskningsprojektet behandlat gäller för räddningstjänst i både mindre kommuner med 

deltidskår och storstadsregioner (Ingason et al., 2015).  

Ingason et al. (2015) skriver att projektet delades in i sex olika så kallade arbetspaket med 

olika inriktningar: projektledning, fullskaleförsök, planeringsverktyg, utbildningsmaterial, 

rekommendationer samt slutligen ledning, organisation och taktik.  

7.3.1 Fullskaleförsök 

De fullskaliga försök och tester som genomfördes inom forskningsprojektet utfördes i 

Tistbrottet i Sala (Tistgruvan) (Ingason et al., 2015). Försöken genomfördes i syfte att erhålla 

en bättre förståelse avseende förmåga samt begräsningar hos räddningstjänsten vid insats i 

undermarksanläggningar. Inför fullskaleförsöken undersöktes bland annat möjligheten att 

utföra försöken då kommunikation, logistik och säkerhet utgjorde kritiska faktorer för 

försökens genomförande. Testförsök utfördes som förberedelser inför de huvudsakliga 

fullskaleförsöken i syfte att kontrollera och testa utrustning, säkerhet och logistik fullt ut 

skriver Ingason et al.  

Enligt Ingason et al. (2015) genomfördes totalt sex stycken fullskaliga delförsök vid 

försökstillfället. Huvuduppgiften under respektive delförsök var att rökdykarparen skulle 

avancera in i tunneln och släcka den pågående branden. Försöken genomfördes med tre 

rökdykarpar (benämnda svart, grön och röd) samt en rökdykarledare (Ingason et al., 2015). 

Till detta fanns även en nödlägesgrupp vars uppgift var att säkerställa säkerheten för 

rökdykarparen under delförsökens genomförande, samt initiera brandförloppet vid varje 

delförsök; denna grupp inkluderades ej i försöken. Det fanns även en pumpskötare vid 

räddningsfordonen vars uppgift var att förse rökdykarparen med släckvatten under varje 

delförsök. Bränderna utgjordes av träpallar placerade i delvis öppnade stålcontainrar vilka 

skulle simulera en brinnande tågvagn skriver Ingason et al. (2015). 

Samtliga delförsök inleddes från tunnelmynning, men slanguppbyggnad påbörjades först 

cirka 30 meter in i tunneln (Ingason et al., 2015). Från denna position avancerade 

rökdykarpar svart och grön 75 meter in i tunneln. Under förflyttningen lade rökdykarparen 

ut ett slangsystem av den utrustning som rökdykarparen burit med sig in i tunneln. Efter att 

75 meter slang lagts ut anslöts genomströmningsrör och manöverslangar varvid det röda 

rökdykarparet, som avancerat in i tunneln efter det svarta och gröna rökdykarparet, fortsatte 

avancera mot brandplatsen med understöd från det gröna rökdykarparet. Det svarta 

rökdykarparet stannade kvar vid genomströmningsröret för att säkra vattentillförseln. 

Respektive delförsök avslutades först när rökdykarna släckt branden; den totala 

slangutläggningssträckan var 150 meter skriver Ingason et al. (2015). Detta sätt att lägga ut 
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slangsystem genomfördes i samtliga sex delförsök, där varierande utrustning testades, se 

tabell 2. 

Tabell 2. Tid fram till brandplats samt tid till branden var släckt, vid tillämpning av olika utrustning 
vid försök i Tistbrottet, Sala. Enheter: minuter [min] och sekunder [s]. Källa: Ingason et al., 2015. 

Nr. Utrustning till försök 
Tid till 
brandplats 

Tid till brand 
blivit släckt  

1 
Konventionell slangutläggning med 
slangkorg (vattenfyllt slangsystem) 

14 min 45 s 1 15 min 2 

2 
Konventionell slangutläggning med 
bärsele (vattenfyllt slangsystem) 

18 min 9 s 3 20 min 23 s 

3 
Konventionell slangutläggning med 
slangkorg (tomt slangsystem) 

11 min 30 s 15 min 25 s 

4 
CAFS (compressed air foam system) 
med formstyv 38 mm manöverslang 

21 min 22 s 4 23 min 4 s 

5 Skärsläckare 16 min 10 s - 

6 
Konventionell slangutläggning med 
slangkorg, samt förflyttning med vagn 
och komplementluft 

29 min 12 s 31 min 9 s 5 

1 Stopp efter 75 meter slanguppbyggnad pga. hög temperatur.  
2 Bränslet förbrukades innan släckförsök genomfördes pga. hög HRR (heat release rate).  
3 Försöket gjordes om då slang fastnat och inte räckte fram till brandplats. I omtaget blev 

resultatet tidsmässigt jämförbart med försök 3.  
4 Ej jämförbart med övriga försök pga. slangen vattenfylldes av misstag samt fastnade.  
5 Problematik med att korsa tidigare utlagt system samt samordningssvårigheter.  

7.3.2 Slutsatser 

Ingason et al. (2015) skriver att räddningstjänstens aktionssträcka begränsas av den tid det 

tar att bygga upp slangsystem. Ur försöken framgick att uppbyggnad av slangsystem var det 

svåraste arbetsmomentet som rökdykarna genomförde under försöken. Däremot visade det 

sig att det blev enklare att bygga upp slangsystem för varje försök. Att använda bärsele 

underlättar insatsen när konventionellt slangsystem används, samtidigt som lyslina höjer 

rökdykarnas förflyttningshastighet avsevärt och underlättar orienteringen enligt Ingason et 

al. (2015).  

Att få slut på luft anser Ingason et al. (2015) vara den enskilt största risken vid insats i 

komplex och rökfylld undermarksanläggning. Luftkonsumtionen blir en avgörande faktor i 

och med att insatsvägarna tenderar bli långa i undermarksanläggningar.  

Det är näst intill omöjligt att genomföra räddningsinsatser med slangsystem i tunnlar med 

obrännbart ytskikt där angreppsvägen kan överstiga 100 meter skriver Ingason et al. (2015). I 

och med detta anser Ingason et al. att gällande regelverk bör ses över för att möjliggöra 

alternativa, dock lika säkra, metoder som underlättar räddningstjänstens insats.   
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8 NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA LÖSNINGAR 

Enligt Ingason et al. (2015) är Sverige ett föregångsland inom brandskydd i 

undermarksanläggningar och då främst inom infrastruktur (spår- och vägtunnlar, 

tunnelbanetunnlar etc.). De svårigheter och den problematik som forskningsförsök och den 

svenska räddningstjänsten kunnat konstatera efter studier och erfarenheter från verkliga 

scenarier, har även identifierats av räddningstjänster i andra länder (Ingason et al., 2015). 

Detta påvisar problemområdets utbredning samt behovet av bättre brandskydd och 

brandskyddslösningar i många länder; både för räddningstjänsterna och 

underanläggningarna.  

I detta kapitel presenteras nationella och internationella undermarksanläggningar där olika 

tillämpningar och lösningar nyttjats avseende försörjning av brandvatten, för att möjliggöra 

och underlätta räddningstjänstens släck- och livräddningsinsatser.  

8.1 Nationella vägtunnlar 

I följande avsitt presenteras kortfattat två svenska vägtunnlar, vilken sorts 

vattenförsörjningssystem som tillämpas i dessa tunnlar samt hur dessa system är utformade.  

8.1.1 Norra länken 

Norr om centrala Stockholm pågår tillbyggnation av Norra länken; en vägsträcka på fem 

kilometer varav fyra kilometer är beläget under mark (Trafikverket, 2016b). Projektet 

inleddes år 2006 och är uppdelat i två sträckor: Tomteboda-Norrtull och Norrtull-Värtan 

(Trafikverket, 2011). Enligt Trafikverket kommer tunneln utgöras av två enkelriktade 

tunnelrör med tre körfält i respektive riktning: två körfält samt ett körfält för på- och 

avfarter.  

I Norra länken finns flera åtgärder som underlättar räddningstjänstens släck- och 

livräddningsinsatser. U. Lundström (personlig kommunikation, 6 april, 2016) berättar att 

brandgasventilationen är utformad som longitudinell brandgasventilation (forcerar 

brandgaserna i trafikflödesriktningen) vilket skapar en rökfri insatsväg för rökdykarna. U. 

Lundström berättar även att det finns BBS i form av sprinklersystem vilket är anslutet till det 

kommunala dricksvattensystemet.  

Avseende brandvattenförsörjningen erhålls även brandvatten från det kommunala 

drickvattensystemet, vilket är anslutet till tunneln genom rörledningar med dimension på 

200 mm berättar U. Lundström (personlig kommunikation, 6 april, 2016). Enligt U. 

Lundström finns vattenuttagsmöjligheter i ”hjälprummen” vilka är placerade i de 

tvärförbindelser som sammanbinder de två tunnelrören. När räddningstjänsten anländer till 

närmaste tvärförbindelse (i det icke drabbade tunnelröret) i förhållande till brandplatsen, 

ansluts matarslangar från ”hjälprummet” till räddningstjänstens fordon som trycksätter det 

torrörsystem som finns i tvärförbindelsen. Rökdykarna ansluter sina manöverslangar till 

torrörsystemet i det drabbade tunnelröret och inleder släck- och livräddningsinsats. Dessa 
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tvärförbindelser utgör även utrymningsväg och är placerade varje 150:e meter berättar U. 

Lundström (personlig kommunikation, 6 april, 2016).  

Avseende trycket i brandvattensystemet berättar U. Lundström (personlig kommunikation, 6 

april, 2016) att trycket varierar mellan 5-9 bar beroende på hur långt under markytan 

rörledningarna är placerade. För räddningstjänstens släckinsats dimensionerades 

vattenflödet till 2500 l/min, men efter installation av BBS kunde flödeskapaciteten ökas till 

5000-7000 l/min enligt U. Lundström. Detta för att möjliggöra ”regn” över körbanorna med 

en 75 meter lång BBS-sektion.  

Rörledningarna avsedda för brandvattenförsörjning är placerade på frostfritt djup för att 

skyddas mot den frysrisk som föreligger i tunnlar berättar U. Lundström (personlig 

kommunikation, 6 april, 2016), och tillägger att det så kallade ”hjälprummen” är uppvärmda 

för att skydda mot frysrisken.  

8.1.2 Södra länken 

I de södra delarna av centrala Stockholm sträcker sig Södra länken: en sex kilometer lång 

motorväg varav fyra och en halv kilometer är beläget under mark (Vägverket, u.å.a). Tunneln 

utgörs av två parallella tunnelrör för vägtrafik, och enligt Vägverket (u.å.a) inleddes 

byggnationen av Södra länken år 1998 och färdigställdes år 2004.  

Enligt Vägverket (u.å.b) är brandvattenförsörjningen i Södra länken projekterat för ett flöde 

på 2500 l/min med uttagsmöjligheter för räddningstjänst i anslutning till 

utrymningsvägarna, vilka är placerade med 100-150 meters avstånd. I huvudtunnlarna finns 

uttagsmöjligheter var 100:e meter, även dessa i samband med utrymningsvägarna 

(Vägverket, u.å.b). Enligt U. Lundström (personlig kommunikation, 6 april, 2016) är 

försörjningssystemet för brandvatten i Södra länken utformad på samma sätt som för Norra 

länken. Däremot förekommer inget BBS-systemet i Södra länken.  

8.2 Nationella järnvägstunnlar 

Detta avsnitt omfattar kortfattad information om Halladsåstunneln och Botniabanan, 

befintligt vattenförsörjningssystem samt installationer som underlättar räddningstjänstens 

släck- och räddningsinsats. 

8.2.1 Hallandsåsen 

Hallandsåstunneln på den svenska västkusten utgörs av två stycken parallella 

järnvägstunnlar vardera 8,7 kilometer långa (Trafikverket, 2016c). Byggnationen av de två 

tunnelrören inleddes år 1992 och färdigställdes i december år 2015 (Trafikverket, 2016c).  

I respektive tunnelrör finns torrörsystem installerat samt vid varje tvärförbindelse mellan 

tunnelrören (Faveo, 2015); tvärförbindelse finns varje 250:e meter. Enligt Magnusson och 
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Rohlén (2013) förses torrörsystemet med mobil vattenförsörjning i form av spårgående 

tankfordon utrustad med en vattenkapacitet på 10-12 m3, egen pump samt möjlighet för att 

använda ny släckteknik i form av exempelvis CAFS (Compressed Air Foam System). 

Tankfordonet är ett tvåvägsfordon vilket möjliggör användning vid insats respektive reträtt 

ur tunneln. Enligt Faveo (2015) ska tankfordonet kunna ansluta till torrörsystemet samt ska 

påfyllning av tankfordonet kunna ske via det kommunala vattennätet vid 

tunnelmynningarna.  

Avseende torrörsystemet finns brandposter med avstånd på 75-100 meter (Faveo, 2015). Det 

finns även anslutningsmöjligheter vid varje tvärförbindelse i respektive tunnelrör. Varje 

brandpost ska förse räddningstjänst med 900 l/min samt ska ett minsta tryck om åtta bar 

erhållas vid respektive brandpost skriver Faveo. Vid frysriskområden av tunneln finns 

dräneringsmöjligheter (Faveo, 2015) för att säkerställa släckvattenförsörjningen. 

8.2.2 Botniabanan 

Botniabanan utgörs av en 19 mil lång järnvägssträcka med 143 broar samt 25 kilometer 

tunnelsträckning fördelat på 16 stycken tunnlar (Trafikverket, 2016d): från Kramfors 

(Nyland) till Umeå (Rohlén, 2003). Enligt Trafikverket (2016d) inleddes byggnationen av 

Botniabanan år 1999 och färdigställdes år 2010.  

Rohlén (2003) skriver att Botniabanans tunnlar är indelade i tre kategorier beroende på 

tunnellängd: A, B och C. Kategori A och B fokuserar på personskydd vilket innebär ett lägre 

krav på mängd släckvatten. Kategori C fokuserar på släckning av brand vilket ställer krav på 

stora mängder vatten. Inga särskilda installationer krävs för de tunnlar som är kortare än 

300 meter inom Botniabanan skriver Rohlén.  

Tunnlar indelade i kategori A är försedda med torrörsystem vilka räddningstjänstens 

tankbilar eller liknande sammankopplas till för försörjning av släckvatten (Rohlén, 2003). 

Rohlén skriver att i tunnlar inom kategori B är försedda med torrörsystem där släckvatten 

erhålls från närliggande brunnar, vattendrag, dammar samt vattenmagasin med en lägsta 

kapacitet på 120 m3. Till detta måste den mängd vatten som krävs för att fylla 

släckvattenledningarna tilläggas. För tunnlar indelade i kategori C finns vattenfyllda 

släckvattenledningar vilka förses med vatten på samma sätt som för torrörsystem i kategori 

B, alternativt sker släckvattenförsörjningen från det kommunala vattensystemet skriver 

Rohlén.  

Enligt Rohlén (2003) ska dimensioneringen av vattenuttag i Botniabanans tunnlar försedda 

med släckvattenledningar klara av en vattenförsörjning på 1800 l/min från samtliga uttag 

samt ska ett minsta tryck på åtta bar erhållas vid dessa vattenuttag. Med detta flöde ska uttag 

på 900 l/min erhållas från de två sämst placerade brandposterna i förhållande till branden. 

Uttag för släckvatten ska finnas i anslutning till sluss mellan spår- och servicetunnel samt vid 

spårtunnelöppningarna, och placeras på maximalt 120 meters avstånd (Rohlén, 2003). 

Rohlén skriver även att fyllnadstiden i dessa släckvattenledningar inte ska överstiga 20 

minuter, att systemen inte ska ta skada vid brand, vattenslag eller urspårning, fungera vid 
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minusgrader (frysrisk) samt utformas så att anslutning till systemet kan göras med 

räddningstjänstens utrustning.  

8.3 Internationellt perspektiv 

I Alperna i centrala Europa förekommer många tunnlar för spår- och vägtrafik. Bland annat 

finns Mont Blanctunneln, byggd år 1965 (Transportation Research Board, 2011), som 

sammanbinder Frankrike och Italien. Innan 1999 års brand var tunneln utrustad med ett 

separat vattenförsörjningssystem med uttag var 150:e meter som avsåg förse 

räddningstjänsten med släckvatten (Voeltzel & Dix, 2004). Schmidt (2015, 17 juli) skriver att 

den nya utformningen av Mont Blanctunneln har en kanal för vattenrörledning vilken förser 

räddningstjänst med släckvatten. Det finns även fyra vattentankar vilka ska säkerställa 

tillgången till släckvatten enligt Schmidt (2015, 17 juli). Förutom vattenförsörjningssystemet 

innehar Mont Blanc-tunneln en egen räddningsstyrka för omedelbart ingripande vid den 

franska tunnelmynningen, bestående en brandman och en motorcyklist (PIARC, 2007). 

Enligt PIARC finns vid den franska tunnelmynningen även ett räddningsfordon med 

vattenkapacitet på 2000 liter respektive ett tankfordon på 600 liter, ambulans samt 

andningsapparater. PIARC skriver också att hela tunnelsystemets brandskyddsplan 

inkluderar ingripande från både fransk och italiensk räddningstjänst, vilka finns inom sex 

kilometer från tunneln.  

För Sankt Gotthardtunneln i Schweiz, vilken invigdes år 1980 (PIARC, 2007), finns 

tvärgående passager för utrymning ungefär var 250:e meter berättar D. Masoni (personlig 

kommunikation G. Erez, 15 april 2016). Vid dessa passager finns anslutningsmöjligheter till 

tunnelns fasta vattenförsörjningssystem, vilken kräver ett minsta tryck på åtta bar. Utöver 

detta finns brandgasventilation vid respektive tunnelmynning samt fyra stycken utplacerade 

längsmed tunnelns utsträckning, vilka vid brand ökar luftflödet samtidigt som tre spjäll 

öppnas för att ventilera ut brandgaserna. 

D. Masoni berättar vidare att vid insatser i tunneln avancerar räddningstjänsten från båda 

tunnelmynningarna för att nå fram till brandplatsen. Oftast används två tankfordon för att 

nå brandplatsen och väl där används fordonet för att komma så nära branden som möjligt, 

cirka 30 meter. Rökdykarna ansluter slangsystem till tankfordonet och avancerar mot 

branden, och inte till det fasta vattenförsörjningssystemet berättar D. Masoni. Det fasta 

vattenförsörjningssystemet används vid de bränder där tankfordonens kapacitet inte räcker 

till. Det finns två tankfordon, en vid vardera tunnelmynning med en kapacitet på 9000 liter 

vatten samt 1000 liter emulgeringsmedel. Dessa två fordons kapacitet är tänkt att täcka den 

norra delen av tunneln där det förekommer ett färre antal uttagsmöjligheter i det fasta 

vattenförsörjningssystemet. D. Masoni berättar också att utöver dessa finns två något mindre 

tankfordon med en kapacitet på 2500 liter vatten med 500 liter emulgeringsmedel, samt 

ytterligare två tankfordon på vardera 400 liter vatten med 20 liter emulgeringsmedel. De två 

minsta fordonen används främst som skydd vid trafikolyckor, medan de större tankfordonen 

används för bekämpning av brand. Flödet i slangsystemet ligger på 360 l/min då ett högre 

flöde reducerar rökdykarnas effektivitet förklarar D. Masoni.  
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Ett annat exempel är Tauerntunneln i Österrike, byggd år 1975 (Leitner, 2001). Voeltzel och 

Dix (2004) skriver att Tauerntunneln är utrustad med vattenuttag var 106:e meter vilken 

avser förse räddningstjänsten med släckvatten; det finns brandslangar med total längd på 

120 meter vid dessa vattenuttag. Dessutom finns även emulgeringsmedel och munstycken 

avsedda för skummedel tillgängligt för räddningstjänsten (Voeltzel & Dix, 2004).  

Sett ur ett bredare perspektiv utanför de europeiska gränserna finns exempelvis 

Hollandtunneln i nordöstra USA, byggd år 1927 (Transportation Research Board, 2011). 

Släckvattenförsörjningen i denna tunnel utgörs av ett våtrörsystem med uttagsmöjligheter för 

räddningstjänstens slangsystem, samt finns brandgasventilation som stöd för 

räddningsinsatser i tunneln. Lafontaine tunneln (byggd år 1967) och Ville-Marie tunneln 

(byggd år 1976) i östra Kanada är två andra exempel, vilka är utrustade med brandposter 

samt brandgasventilation som stöd för räddningsinsatser (Transportation Research Board, 

2011). I östra Australien byggdes år 1992 Sydney Harbour Tunnel, vilken är utrustad med 

brandpostsystem tillsammans med vattensprinkler, brandgasventilation samt ett 

trycksättningssystem (Transportation Research Board, 2011). 
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9 EKONOMISKA ASPEKTER 

Vid val av brandskyddsåtgärder och vid installation av dessa har den ekonomiska aspekten 

betydelse för bland annat vilken kvalité och funktion installationen ska ha. Ett exempel är 

sprinklersystem där det finns olika typer av system med olika funktioner beroende på 

skyddsbehovet. Nackdelen med installation av bland annat brandskyddsåtgärder och 

hjälpmedel är den ekonomiska aspekten, det vill säga kostnaden för inköp av system, 

installation, drift och underhåll. Den nytta som olika brandskyddsåtgärder och hjälpmedel 

utgör måste vägas mot den ekonomiska kostnaden för att bedöma lönsamheten.  

9.1 Investering, drift och underhåll 

För den dubbelspåriga järnvägstunneln Åsatunneln på den svenska västkusten uppgick 

kostnaden för byggnation av en branddamm med kapacitet på 700 m3
 med tillhörande 

pumpar till cirka 20 miljoner (WSP, 2010). Systemet utformades så att det även är brukbart 

under vintertid (med tanke på frysrisken). Dock tillkommer ytterligare kostnader för drift 

och underhåll. Till detta system uppgick investeringskostnaderna för brandposter till 32 000 

kronor skriver WSP. Detta kan jämföras med den totala kostnaden för Åsatunneln, vilken 

uppgick till 180 miljoner kronor (WSP, 2010). Kostnaderna för brandskyddssystemet 

uppgick till cirka 11 % av de totala investeringskostnaderna. 

För Nygårdstunneln, en tre kilometer lång dubbelspårig järnvägstunnel i Norge, uppgick 

kostnaden för brandvattenanläggningen med tillhörande eldrivna pumpar till 35-40 miljoner 

kronor enligt WSP (2010). Brandvattenanläggningen utgörs av ett våtrörssystem vilken 

värms upp med el som lösning för frysrisken som föreligger; en kostnad som uppgår till 

500 000-700 000 kronor årligen enligt WSP. Den totala investeringskostnaden för 

Nygårdstunneln uppgick till 420 miljoner kronor (WSP, 2010). Av de totala 

investeringskostnaderna uppgick kostnaderna för brandskyddssystemet till cirka 9 %. 

För Södra länken uppskattar U. Lundström (personlig kommunikation, 6 april, 2016) att 

kostnaden för inköp och installation av brandvattensystem uppgick till cirka 30 miljoner 

kronor. För detta system uppskattar U. Lundström drift- och underhållskostnaderna till 

mindre årliga kostnader. Kostnaden för installation av både brandvattensystem och BBS-

system för Norra länken uppskattar U. Lundström till cirka 100 miljoner kronor för 13 km 

tunnel med en årlig drift- och underhållskostnad på cirka en miljon kronor. Denna drift- och 

underhållskostnad inkluderar fullskaletest på tunnelsystemets samtliga 250 sektioner 

berättar U. Lundström.  

Enligt Orbipark (u.å.) kostar installation av sprinklersystem mellan 1000-3000 euro per 

meter (cirka 9 300-27 900 kronor i dagens penningvärde). Kostnaden varierar dock 

beroende på tunnelns längd och konstruktion vilket är avgörande för pumppriset per meter. 

Däremot reduceras kostnaden för installation av sprinklersystem i dubbeltunnelrör av 

samma längd och konstruktion med 20-50%, då detta ger en bättre faktor för pumppris per 

meter enligt Orbipark (u.å.). En annan installation är rökgasfläktar vilka kan kosta 65 



34 

miljoner kronor (WSP, 2010). Mobila fläktar är ett alternativ till fast ventilationssystem 

vilket enligt WSP kan kosta två miljoner kronor.  

Trycksatta brandvattensystem tillsammans med branddamm utgör två av de installationer 

som har höga inventerings- och omkostnader enligt WSP (2010). WSP skriver också att det 

är en förhållandevis hög drift- och underhållskostnad av försörjningssystem avsedda för 

brandvatten. 

9.2 Ekonomiska effekter av bränder 

Skadorna och konsekvenserna av bränder i undermarksanläggningar kan bli mycket 

omfattande beroende på exempelvis detektionstid, brandens belägenhet i 

undermarksanläggningen samt utvecklings- och spridningsmöjligheter. Ett exempel på 

omfattande ekonomiska konsekvenser vid bränder i undermarksanläggningar är händelsen i 

Mont Blanctunneln år 1999. De efterföljande kostnaderna för reparation av tunneln uppgick 

till 380 miljoner Euro (cirka 3,5 miljarder kronor i dagens penningvärde) (Spinney, 2014, 1 

oktober). Leitner (2001) skriver att reparationskostnaderna efter trafikincidenten i 

Tauerntunneln i Österrike år 1999 uppgick till 6,5 miljoner dollar (cirka 54 miljoner kronor i 

dagens penningvärde), samt att förlusten av förlorande tullavgifter uppgick till 19,5 miljoner 

dollar (motsvarande cirka 162 miljoner kronor i dagens penningvärde).  

 

  



35 

10 RESULTAT 

För att påvisa hur olika vattenförsörjningssystem påverkar räddningstjänstens 

förflyttningshastighet i undermarksanläggningar presenteras i detta kapitel fem olika fall 

fördelade på två tunneltyper: spår- och vägtunnlar. De fem olika fallen (respektive fall har 

tilldelats en färg för att kunna åtskilja fallen i figur 1 och 4.): 

 Slangsystem, rökfylld insatsväg (blå) 

 Slangsystem, rökfri insatsväg (gul) 

 Rörledningssystem, rökfri insatsväg (mörk- och ljusgrå) 

 Slangsystem, rökfylld insatsväg (lila) 

 Slangsystem, rökfri insatsväg (grön) 

 

Samma förutsättningar och förhållanden krävs för att kunna jämföra resultaten. Detta för att 

framhäva inverkan av vattenförsörjningssystemet i räddningstjänstens insats, och inte 

exempelvis tunnelns utformning eller brandens omfattning. För att möjliggöra detta antas en 

fiktiv tunnel utformad enligt information i tabell 3. Av samma tabell framgår även brandens 

placering.  

Tabell 3. Förutsättningar för fiktiv tunnel samt brandens position i den fiktiva tunneln. Samma 

förutsättningar gäller i respektive fall för både väg- respektive spårtunnel. För vägtunneln, som utgörs 

av dubbelrörstunnel, har respektive tunnelrör samma utformning. 

Objekt Parameter Värde Anmärkning 

Tunnel 

Längd 900 m  

Höjd 6 m  

Bredd 9 m  

Placering - Berg 

Lutning 0°  

Krökning 0° Tunneln är rak utan svängar 

 

Brand Placering 450 m Mitt i tunneln 
 

Spårtunneln är utformad som enkelrörstunnel där inga utrymningsvägar kan tillämpas av 

räddningstjänsten för insats. Detta medför att räddningstjänsten måste avancera från en av 

tunnelmynningarna vilket ger en insatsväg på 450 meter till brandplatsen. Vägtunneln är 

utformad som dubbelrörstunnel, det vill säga två parallella tunnelrör sammankopplade 

genom tvärgående passager var 150:e meter. Dessa passager möjliggör en kortare insatsväg i 

branddrabbat tunnelrör. För vägtunnlar genomförs endast beräkningar för två fall. Detta då 

räddningstjänsten nyttjar parallellt tunnelrör för att avancera 300 meter med 

räddningsfordon, och går in i branddrabbat tunnelrör med 150 meter till brandplats.  

När det första och andra rökdykarparet inleder uppbyggnad av slangsystem vid baspunkt 1 

(tunnelmynning) startas tiden för hur länge insatsen pågår. När det tredje rökdykarparet ska 

påbörja avancering till baspunkt 2 har några minuter redan passerat, vilket innebär att när 

det tredje rökdykarparet anländer till baspunkt 2, har det tredje rökdykarparet mer luft än 

det första och andra rökdykarparet. Detta system fortsätter med nästa rökdykarpar osv. Detta 

innebär att tiden det första och andra rökdykarparet har i luft är avgörande för säkerställande 
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av vattenförsörjning till rökdykarpar längre in i tunneln. Eftersom det andra rökdykarparet 

har en kortare tid de kan vara i tunneln jämfört med det första rökdykarparet (då det andra 

rökdykarparet genomför ett tyngre arbete under längre tid), avbryts insatsen när det andra 

rökdykarparet måste retirera ut ur tunneln.  

10.1 Spårtunnel 

I detta avsnitt presenteras resultatet över hur lång tid det tar för rökdykare att avancera med 

olika vattenförsörjningssystem i olika miljöer, vilket illustreras i figur 1. Avsatserna 

representerar tid för vattenfyllnad av slangsystem, tid då rökdykarna ansluter slanglängder 

samt tid när rökdykarpar inväntar inkommande rökdykarpar. I bilaga E presenteras en 

djupare beskrivning om tillvägagångssätt för beräkningarna samt utförlig beräkningsgång.  

 

Figur 1. Insats i fiktiv spårtunnel. Mörkgrå linje: tid och sträcka rökdykarna avancerar i rökfri miljö 
bärandes med utrustning fram till uttagspunkt för släckvatten (300 meter). Ljusgrå linje: fortsatt 
avancering från mörkgrå linje (300 meter) med slangsystem fram till brandplats. Gul linje: tid och 
sträcka för uppbyggnad av slangsystem 450 meter i rökfri miljö. Blå linje: tid och sträcka för 
uppbyggnad av slangsystem 450 meter i rökfylld miljö. Röd streckad linje: Mängd luft utryckt i tid som 
rökdykarna har tillgängligt vid insats (exklusive reträtt). 

I det fall när rökdykarparen avancerar in i den fiktiva spårtunneln med hjälp av ett fast 

vattenförsörjningssystem (mörkgrå linje i figur 1) bär rökdykarna med sig slangutrustning 

från tunnelmynning fram till uttag för släckvatten 150 meter innan brandplats; detta tar cirka 

15 minuter. När rökdykarparen når 300 meter in i tunneln ansluts matarslang och 

manöverslang till det fasta vattenförsörjningssystemet och vattenfyller dessa, vilket tar cirka 

tre minuter. Därefter fortsätter det första och andra rökdykarparet att avancera 75 meter där 

anslutning av bland annat grenrör utförs. Under tiden det första och andra rökdykarparet 

avancerar framåt säkrar det tredje rökdykarparet vattenförsörjningen. När det första och 

andra rökdykarparet har avancerat 75 meter avancerar det tredje rökdykarparet 75 meter till 

det första och andra rökdykarparet, och ansluter manöverslangar som vattenfylls. Tiden då 

det första och andra rökdykarparet ansluter grenrör, det tredje rökdykarparet anländer samt 
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vattenfyllnad av manöverslang tar cirka en minut. Det tredje rökdykarparet avancerar 

därefter mot brandplatsen med understöd från det andra rökdykarparet. Det första 

rökdykarparet säkerställer vattenförsörjningen vid grenröret. 

I de fall där rökdykarparen bygger upp slangsystem 450 meter i den fiktiva spårtunneln (gul 

respektive blå linje) som kan utläsas ur figur 1, inleds insatsen med att det första och andra 

rökdykarparet bygger upp slangsystem från tunnelmynning fram till 75 meter in i tunneln. 

Detta tar cirka 5 minuter för både gul och blå linje. 75 meter in ansluts grenrör och 

matarslang samtidigt som det tredje rökdykarparet avancerar 75 meter in i spårtunneln. När 

det tredje rökdykarparet anländer 75 meter in ansluts manöverslang som vattenfylls. Dessa 

moment tar cirka en minut för gul linje (rökfri miljö) och fem minuter för blå linje (rökfylld 

miljö). Därefter avancerar det andra och tredje rökdykarparet tillsammans ytterligare 75 

meter, dvs. till en position 150 meter in i tunneln. Där upprepas samma process.  

Den röda streckade linjen i figur 1 representerar ett schablonvärde över mängden luft 

rökdykarna har tillgängligt för insats (uttryckt i tid), och som är beräknat utifrån värden 

erhållna främst ur TMU. I detta värde exkluderas reträttid, vilket innebär att linjen 

representerar den tid rökdykarna har till godo vid insats i undermarksanläggningar innan 

reträtt måste inledas, se bilaga E för beräkningsgång. 

10.2 Vägtunnel 

I detta avsnitt presenteras resultatet över hur lång tid det tar för rökdykare att avancera med 

olika vattenförsörjningssystem i olika miljöer. I figur 2 illustreras insatsvägen för 

uppbyggnad av slangsystem i den fiktiva vägtunneln i rökfylld miljö, och i figur 3 uppbyggnad 

av slangsystem i rökfri miljö i samma fiktiva vägtunnel. Beräkningarna inleds från när 

rökdykarna avancerar mot brandplats i branddrabbat tunnelrör, det vill säga rökdykarna har 

fylld släckvattenslang som skydd vid avancering. Resultatet över hur lång tid det tar att bygga 

upp slangsystem 150 meter i rökfylld respektive rökfri miljö i vägtunnel presenteras i figur 4. 

Avsatsen representerar tid för vattenfyllnad av slangsystem, tid då rökdykarna ansluter 

slanglängder samt när tid rökdykarparen inväntar inkommande rökdykarpar.  

För vägfallen genomförs inte slanguppbyggnad 450 meter, utan endast 150 meter då 

räddningstjänsten nyttjar parallellt tunnelrör fram till tvärgående passage 150 meter innan 

brandplats. Detta ger en kortare aktionssträcka. I bilaga E presenteras en djupare 

beskrivning om tillvägagångssätt för beräkningarna samt utförlig beräkningsgång.  
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Figur 2. Slangsystem 150 meter i rökfylld miljö. Dubbelrörstunnel för vägtrafik med tvärgående 
passager. Orange linje: insatsväg med räddningsfordon. Blå linje: insatsväg från räddningsfordon. 
Angivna mått illustrerar: tvärgående passager samt uttag för brandvatten (150), brandplats (450), 
tunnellängd (900). Längder i enheten meter. 

 

 

Figur 3. Slangsystem 150 meter i rökfri miljö. Dubbelrörstunnel för vägtrafik med tvärgående 

passager. Orange linje: insatsväg med räddningsfordon. Blå linje: insatsväg från räddningsfordon. 

Angivna mått illustrerar: tvärgående passage samt uttag för brandvatten (150), brandplats (450), 

tunnellängd (900). Längder i enheten meter. 
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Figur 4. Insats i fiktiv vägtunnel. Grön linje: tid och sträcka för uppbyggnad av slangsystem 150 meter 
i rökfri miljö. Lila linje: tid och sträcka för uppbyggnad av slangsystem 150 meter i rökfylld miljö. Röd 
streckad linje: Mängd luft utryckt i tid som rökdykarna har tillgängligt vid insats (exklusive reträtt).  

I de båda fallen som illustreras i figur 4 inleds insatsen med att det första och andra 

rökdykarparet bygger upp slangsystem från tvärgående passage fram till 75 meter innan 

brandplats. Detta tar cirka fem minuter för både gul och blå linje. Vid denna position ansluts 

grenrör och matarslang samtidigt som det tredje rökdykarparet avancerar 75 meter från 

tvärgående passage. När det tredje rökdykarparet anländer 75 meter in ansluts manöverslang 

som vattenfylls. Dessa moment tar cirka en minut för gul linje (rökfri miljö) och fem minuter 

för blå linje (rökfylld miljö). Därefter avancerar det tredje rökdykarparet mot brandplatsen 

med understöd från det andra rökdykarparet. Det första rökdykarparet säkerställer 

vattenförsörjningen vid grenröret 75 meter från tvärgående passage.  

Den röda streckade linjen i figur 4 representerar ett schablonvärde över mängden luft 

rökdykarna har tillgängligt för insats (uttryckt i tid), och som är beräknat utifrån värden 

erhållna främst ur TMU. I detta värde exkluderas reträttid, vilket innebär att linjen 

representerar den tid rökdykarna har till godo vid insats i undermarksanläggningar innan 

reträtt måste inledas, se bilaga E för beräkningsgång. 
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10.3 Sammanställning spår- och vägtunnel 

I tabell 4 nedan presenteras en sammanställning av samtliga fall i både spår- och vägtunneln.  

Tabell 4. Sammanställning över tider för insats och tillgänglig tid med avseende på mängden luft.  

Tunneltyp 
Färgkod i 
figur 1 resp. 4  

Avstånd 
[m] 

Aktionstid 
[min] 

Tillgänglig luft 
uttryckt i tid [min] 

Når RD 
brandplats? 

Spår, rökfylld Blå 450 52,3 

ca 44,0 

Nej 

Spår, rökfri Gul 450 30,0 Ja 

Spår, rökfri Mörk- & Ljusgrå 300+150 24,7 Ja 

Väg, rökfylld Lila 150 14,2 Ja 

Väg, rökfri Grön 150 9,3 Ja 

10.4 Tryckförluster i vattenförsörjningssystem 

I detta avsnitt presenteras tryckförluster för slangsystem och rörledningssystem. 

Beräkningarna genomförs då resultatet påverkar mängden utrustning som rökdykarna måste 

ha med in i exempelvis tunnlar för att erhålla tillräckligt högt vattentryck vid strålröret. 

Värden i tabell 5 representerar tryckförlust för varje enskild komponent. Beräkningsgång 

baseras på dokumentet ”Brandvattenförsörjning”. Fullständig beräkningsgång, se bilaga D. 

Tabell 5. Beräknad tryckförlust i slangar, rörledningar, grenrör och vid vattenuttag. Typ ”matarslang” 
innebär grenrör som sammankopplar matarslang med matarslang. Typ ”matar-manöver” innebär 
grenrör som sammankopplar matarslang med manöverslang. 

System 
Dimension 
[mm] 

Längd [m] 
Tryckförlust 
[bar] 

Anmärkning 

Slang 

42 75 8,44  

76 75 0,75 Belagd 

76 75 0,47 Obelagd 

76 375 3,75 Belagd 

76 375 2,34 Obelagd 

Rörledning 200 300 0,12  

 

Anslutningar Typ 
Tryckförlust 
[bar] 

Anmärkning 

Grenrör 
Matarslang 1,5 Antaget värde, se bilaga D 

Matar-Manöver 1,75 Antaget värde, se bilaga D 

Vattenuttag 
Rörsystem + pump 0,003  

Kägelventil 0,086  

 

Ett slangsystem på 150 meter består av 75 meter matarslang och 75 meter manöverslang 

samt grenrör vid kopplingspunkter. Den totala tryckförlusten för ett 150 meter långt 

slangsystem med obelagd matarslang inklusive tryckförluster vid grenrör uppgår till 10,9 bar. 

För samma system, dock med skillnad på belagd matarslang, uppgår tryckförlusten till 10,7 

bar.  
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Nyttjas inledningsvis ett rörledningssystem ansluts slangsystemet endast 150 meter innan 

brandplats. I ett rörledningssystem på 300 meter samt slangsystem 150 meter uppgår 

tryckförlusten till 11,2 bar då obelagd matarslang används. Används belagd matarslang 

uppgår tryckförlusterna till 10,9 bar.  

I de fall där räddningstjänsten måste använda slangsystem hela sträckan fram till 

brandplatsen, det vill säga 450 meter, uppgår tryckförlusten till 21,4 bar i de fall obelagd 

matarslang nyttjas. Samma förutsättningar men med belagda matarslangar uppgår 

tryckförlusten till 20,0 bar. 
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11 DISKUSSION 

I följande avsnitt förs en diskussion avseende studiens tillvägagångssätt och källor, 

räddningstjänstens insatser i undermarksanläggningar, genomförda beräkningar samt 

ekonomiska aspekter.  

11.1 Metod och källkritik 

I detta examensarbete har inga forskningsförsök eller tester genomförts, utan arbetet har 

utgått från befintliga värden från tidigare forskningsförsök som analyserats vidare. I och med 

detta har mer tid kunnat läggas på analyser och bearbetning av detta material. Nackdelen 

med detta är problematiken med att förstå vad respektive värde reflekterar från försöken. Det 

är inte alltid givet att två värden uppmätta under samma sekvens av ett försök representerar 

samma arbete.  

Information som erhållits genom de intervjuer som genomförts reflekterar endast de 

intervjuade personernas åsikter och kunskap inom området, och motsvarar inte hela 

branschens syn på krav och problematik som förekommer. Dessutom kan erhållen 

information vara viktad i favör till en särskild part vilket måste beaktas. Vid intervjuerna kan 

frågor i vissa fall ha varit ledande på grund av författarens bristande erfarenhet av att 

genomföra intervjuer.  

Information och värden som erhållits ur litteraturstudien har granskats och i situationer där 

informationen misstänkts vara inkorrekt, har dessa jämförts med liknande information från 

andra källor för att verifiera korrektheten och trovärdigheten i materialet. Primärkällor har 

nyttjats i första hand i den utsträckning detta varit möjligt. Information från sekundärkällor 

har inte accepterats utan utförlig granskning.  

11.2 Räddningsinsatser och beräkningar 

Räddningstjänstens möjligheter till att nyttja befintliga utrymningsvägar som insatsvägar har 

stor effekt för hur lång aktionstid som krävs, samt resursbehovet för att räddningstjänsten 

ska kunna genomföra släck- och livräddningsinsats. Det är inte säkert att en brandstation 

omfattar ett tillräckligt stort manskap för att möjliggöra säker släck- och livräddningsinsats 

av samma magnitud som beräknats i detta examensarbete. Utifrån beräkningsresultaten 

framgår att det krävs omfattande resurser i form av utrustning och tillgång till rökdykare vid 

insatser i undermarksanläggningar där brandplatsens position är belägen långt in i 

anläggningen. Att möjliggöra liknande insatser i verkligheten kräver mycket stora resurser 

samt säker information om brandens position och utveckling. Problematiken som påvisats 

genom beräkningarna är att tiden att genomföra uppbyggnad av slangsystem överstiger den 

tid som rökdykarna kan vistas (i detta fall) i tunneln, utifrån den mängd luft rökdykarna har 

tillgänglig. Vid kortare aktionssträcka samt vid nyttjande av fast vattenförsörjningssystem 

möjliggörs en snabbare insats för rökdykarna. Fast vattenförsörjningssystem har den största 
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inverkan på insatsen då rökdykarna inte behöver bygga upp slangsystem längre än 150 

meter.  

Det ska däremot påpekas att händelseförloppet i beräkningarna för förflyttning och 

luftkonsumtion är något förenklade. Som framgår genomförs beräkning med fyllnadstider av 

slanglängder, anslutningstider samt väntetid vid baspunkterna. Däremot uppstår inget 

problem vid själva avanceringen mot brandplatsen. Rökdykarna bygger upp slangsystem 

konstant framåt vilket är något missvisande. I verkliga insatser kan olika oförutsedda 

händelser inträffa, exempelvis trassel med slangar, att utrustning går sönder, missförstånd 

mellan exempelvis insatsledare och rökdykare vilket påverkar insatsen negativt sett ur ett 

tidsperspektiv. I respektive tunnel förekommer inte några fordon eller föremål på marken 

som rökdykarna måste undvika. Vid verkliga insatser kan fordon och föremål på marken 

orsaka problem gällande uppbyggnad av slangsystem samt kan rökdykarna snubbla och 

skada sig. Ytterligare en förenkling är de medelvärden som beräkningarna baseras på. De 

beräknade aktionstiderna blir något missvisande. Exempelvis överensstämmer inte 

beräknade tider vid uppbyggnad av slangsystem 150 meter med tiden cirka 30 minuter 

(Lönnermark et al. och A. Palm, kapitel 4.1). Jämförs tiderna ges en differens på 16-21 

minuter beroende på fall. Vid insats med slangsystem 450 meter når rökdykarna 375 meter 

in i tunneln, vilket är längre än vad Kumm och Ingason anser är möjligt: 200-300 meter (se 

kapitel 3.2). Orsaken till dessa skillnader kan ligga i de förenklingar som gjorts. De värden 

som tillämpats vid beräkning kan återspegla fler handlingar och händelser än vad som har 

beaktats ur grundmaterialet. På så vis kan okända variabler påverka resultatet. Däremot ska 

påpekas att det teoretiska värdet erhållet genom beräkningar inte alltid överensstämmer med 

utfallet i verkligheten. Detta indikerar att det är viktigt att ha säkerhetsmarginaler vid 

verkliga släck- och livräddningsinsatser.  

En annan parameter som influerar resultatet är luftkonsumtionen. Vid ett fast 

vattenförsörjningssystem behöver rökdykarna inte arbeta lika tungt för att säkerställa 

tillgången av släckvatten, och större delen av arbetet går ut på att förflytta sig framåt istället 

för att bygga upp slangsystem. Till skillnad från ett fast vattenförsörjningssystem måste 

slangsystemet byggas upp från grunden vilket dels tar tid, men eftersom arbetet också är 

fysiskt ansträngande förbrukar rökdykarna mer luft. I och med att rökdykarna avancerar in i 

tunneln blir den omgivande luften varmare på grund av branden, vilket höjer rökdykarnas 

kroppstemperatur genom värmestrålning. En förhöjd kroppstemperatur medför att kroppen 

blir tröttare vilket gör att rökdykarna måste jobba hårdare, jämfört med att utföra samma 

arbete i sval och behaglig miljö.  

Något som är viktigt att påpeka i dessa sammanhang är att beräkningarna baseras på en 

fiktiv spår- respektive vägtunnel med plant underlag samt inga krökningar. Detta har 

influerat både tiden att bygga upp slangsystem, förflyttning samt rökdykarnas 

luftkonsumtion. I andra typer av undermarksanläggningar, exempelvis gruvor och 

arbetstunnlar, förekommer bland annat lutningar av större karaktär vilka måste beaktas då 

insats i uppförsbacke ger en högre luftkonsumtion samt en lägre förflyttningshastighet.  

Gällande indatavärden som inhämtats och beräknats utifrån grundmaterial och rådata från 

främst TMU, saknas i vissa fall detaljerad information. Detta gäller exempelvis 
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luftkonsumtion och uppbyggnad av slangsystem under insatsens olika faser. Några värden 

baseras på färre än fem rökdykare vilket inte ger ett tillförlitligt medelvärde. Gällande de 

hastigheter som nyttjats vid beräkningarna förekommer marginell skillnad på hastighet för 

insats i rökfylld miljö och insats i rökfri miljö. I verkligheten bör hastigheten för insats i 

rökfri miljö vara mycket högre, uppemot vanlig gånghastighet på 1,5 m/s borde inte vara 

orimligt. Däremot erhölls inget sådant värde ur material eller rådata samt att det fanns få 

dokument med tillräckligt detaljerad information om värdena för att kunna tillämpa dem i 

detta arbete.  

Avseende tryckförluster kan den beräknade tryckförlusten för tre sammankopplade 42 mm 

slanglängder jämföras med tidigare genomförda mätningar. Som framgår ur tabell 1 erhålls 

en tryckförlust på 6,6 bar med tre sammankopplande slanglängder, jämfört med det 

beräknade värdet på 8,44 bar under samma förutsättningar. Det är stor skillnad på värdena 

och kan förklaras med att det beräknade värdet är beräknat utifrån en given ekvation baserad 

på särskilda parametrar. Ytterligare en parameter som orsakar skillnad mellan beräknade 

och uppmätta värden är k-värdet, vilken endast utgör ett ungefärligt värde för respektive 

slangstorlek samt kan variera beroende på slangmaterial och slangtyp. Genom att mäta 

tryckförlusten erhålls givetvis ett mer tillförlitligt resultat med större säkerhet, men är dock 

inte alltid möjligt att genomföra. Beräknade värden ger endast en uppfattning om den 

faktiska tryckförlusten.  

För att reducera tryckförlusterna i långa rörledningar kan rörledningssystemet delas in i 

sektioner där kortare rörlängder installeras. Detta system kan bland annat nyttjas vid 

dubbelrörstunnlar med tvärförbindelser, där räddningstjänsten ansluter till ett torrörsystem 

och fyller endast en mindre sträcka på cirka 100-150 meter istället för hela tunnelns längd. 

Genom detta reduceras även fyllnadstiden samtidigt som en mindre mängd släckvatten krävs 

för att vattenfylla systemet. En annan problematik med vattenförsörjningen är att få tillgång 

till tillräckligt stora mängder släckvatten. Det finns några lösningar som kan tillämpas 

beroende på undermarksanläggningens placering, exempelvis närliggande vattendrag med 

tillräckligt stor volym. Andra åtgärder som kan tillämpas är vattencisterner eller 

vattenmagasin. Nackdelen med dessa är kostnaden för byggnation, kostnad för att 

upprätthålla tillräckligt mycket vatten i magasinet eller cisternen, samt till viss del underhåll 

då dessa system inte får slamma igen vilket skulle försätta systemet ur funktion.  

Om ett fast vattenförsörjningssystem tillämpas måste den frysrisk som föreligger i 

undermarksanläggningen beaktas. Det finns några lösningar mot denna frysrisk, exempelvis 

gräva ner systemet till frostfritt djup, rörledningarna kan isoleras samt kan ett 

uppvärmningssystem användas. Ett annat förslag, för kanske framförallt våtrörsystem med 

egen vattenreservoar, är att blanda släckvattnet med en frysresistent vätska vilken sänker 

frystemperaturen för släckvattnet. Givetvis får en sådan vätska inte vara brandfarlig eller 

giftig.  

Förutom vattenförsörjningssystem är det viktigt att ha brandskyddsinstallationer som 

underlättar räddningstjänstens släck- och livräddningsinsatser i undermarksanläggningar. 

Exempelvis är brandgasventilation och vattensprinklersystem två alternativ som kan 

underlätta räddningstjänstens arbete. Dessa två installationer kan även vara avgörande för 
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att upprätthålla tillfredsställande utrymningsförhållanden utöver att utgöra insatsstödjande 

åtgärder för räddningstjänsten.  

I spår- och vägtunnlar förekommer inte mycket brännbart material utöver fordon med 

eventuella handelsvaror och dylikt. Sett ur ett anläggningstekniskt perspektiv tillämpas berg 

eller betong som ytskikt; material som inte bidrar med bränsle till brandförloppet. Detta 

medför att det är endast fordon som utgör potentiella brandbärare och orsak till uppkomst av 

brand. Nackdelen med tunnelanläggningar är dess utformning med långa oavbrutna 

tunnelrör där det råder problematik med att begränsa brandgasspridningen. Beroende på 

brandgasernas spridningshastighet kan trafikanter och passagerare påverkas och skadas 

under pågående utrymning. Detta medför att avståndet mellan utrymningsvägar bör vara 

kort för att säkerställa människors hälsa och säkerhet. En utrymningsväg var 150:e meter, 

jämfört med 45 meter för exempelvis sjukhus och 60 meter för kontor enligt BBR, kan vara 

för långt avstånd för utrymmande människors kapacitet. Däremot är avstånd och placering 

av utrymningsvägar en ekonomisk fråga. Att placera utrymningsvägar med exempelvis 50 

meters avstånd är inte ekonomiskt försvarbart, trots bland annat förhöjd säkerhet för 

trafikanter. Med längre avstånd mellan utrymningsvägarna reduceras utrymmande 

trafikanters möjlighet att snabbt sätta sig i säkerhet. Långt avstånd mellan utrymningsväg 

och brandplats medför långt avstånd mellan insatsväg och brandplats för räddningstjänsten 

att bygga upp slangsystem. Utifrån beräkningar tar uppbyggnad av slangsystem långa 

sträckor lång tid samt kräver omfattande resurser och kapacitet.  

11.3 Lagar och regelverk 

Det finns många undermarksanläggningar med unik och komplex utformning. Att projektera 

brandvattenförsörjningen i sådana undermarksanläggningar kräver platsspecifika lösningar, 

vilket bland annat innebär att systemet måste anpassas till den lokala räddningstjänstens 

förmåga och resurser. För att underlätta projekteringen av brandvattenförsörjning skulle 

olika undermarksanläggningar kunna klassificeras inom olika kategorier, likt indelningen av 

tunnlar i Botniabanan. Beroende på bland annat tunnelns längd, utformning, belägenhet, 

personsäkerhet etc. skulle olika krav ställas avseende brandskydd och 

brandvattenförsörjning. Utifrån denna information kan en grundmall för brandskyddet och 

brandvattenförsörjningen bestämmas och därigenom bestämma detaljlösningar. En annan 

variant är en mer detaljerad mall som också skulle kunna utgöra ett vägledande dokument, 

innehållande variabler och parametrar som måste beaktas vid val av brandskydd och 

brandvattenförsörjning i byggnader och anläggningar. Dessa dokument skulle kunna 

jämföras med Boverkets BBR, Boverkets allmänna råd om brandbelastning – BBRBE, och 

Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd – BBRAD.  

Sådana dokument måste givetvis uppfylla existerande lagkrav och regelverk, både nationella 

och internationella, samt uppdateras i takt med nya utgåvor av lagar och regelverk. Givetvis 

bör nya forskningsresultat influera kraven i ett sådant vägledande dokument. Problematik 

som kan uppstå med ett sådant vägledande dokument är i de fall riktlinjer mm. är otydliga 

och kan tolkas på olika sett beroende på perspektiv. Ett exempel på just detta är AFS 2007:7 
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om säkrad tillgång till släckvatten, som förtydligats i efterhand; dock framgår det ännu inte 

skriftligen. Ett annat exempel är PBL där det framgår att byggnader och anläggningar bland 

annat ska utformas med hänsyn till uppkomst av brand och skydd mot brandspridning. Som 

tidigare nämnt finns ett vägledande dokument avseende brandskydd i byggnader, BBR, men 

det saknas för anläggningar. Att uppfylla kraven ur PBL kan därför bli en tolkningsfråga om 

vad som anses vara ett tillfredsställande brandskydd. Avseende räddningstjänstens behov av 

brandvatten, avlastande installationer och åtgärder finns främst TSD där det framgår 

detaljerade krav på brandvattenförsörjningen, medan TRVK och TSFS är mer diffusa. I och 

med detta kan räddningstjänsten få svårigheter att få stöd för installation av olika system 

samt avlastande installationer och åtgärder under projekteringsstadiet. Det framgår dock i 

flertalet dokument att hänsyn till räddningstjänstens förmåga ska beaktas, men vad detta 

innebär saknas beskrivning för. Otydligheter och krav öppna för tolkning som presenterats 

bör undvikas i den mån det är möjligt, för att utgöra ett så komplett, stödjande och 

vägledande underlag som möjligt.  

De krav som ställs på brandvattenförsörjning ger indirekta krav och förväntningar på 

räddningstjänsten. Med exempelvis en tunnel utrustad med fast vattenförsörjningssystem, 

brandgasventilation, vattensprinklersystem etc. kan en mindre omfattande insats krävas. För 

en tunnel vars brandskydd baseras på räddningstjänstens resurser och kapacitet ställs högre 

krav och förväntningar på att räddningstjänsten innehar dessa resurser och den kapacitet 

som krävs för att kunna utföra släck- och livräddningsinsatser. Detta ställer också krav på att 

den lokala räddningstjänsten bibehåller samma kapacitet och resurser under den tid som 

undermarksanläggningen nyttjas. 

11.4 Ekonomiskt perspektiv 

Vid jämförelse av ekonomiska för- och nackdelar med respektive vattenförsörjningssystem 

kan räddningstjänstens slangsystem inte antas utgöra några omkostnader; varken ur 

investerings- och installationsaspekt eller för undermarksanläggningens drift- och 

underhållsperspektiv. Detta då räddningstjänstens slangsystem tillhandahålls av 

räddningstjänsten och inte anläggningsägaren. Givetvis tillkommer andra ekonomiska 

omkostnader för brandskyddet. I och med detta kan räddningstjänstens slangsystem vara 

ekonomiskt tilltalande för anläggningsägaren. Om valet av vattenförsörjningssystem endast 

skulle baseras på investerings-, installations- samt drift- och underhållskostnadernas storlek 

skulle räddningstjänstens slangsystem väljas i alla lägen. Men det är inte enbart dessa 

omkostnader som måste beaktas vid val av vattenförsörjningssystem. Därtill tillkommer 

omkostnader och konsekvenser efter en inträffad brand, samt att säkerhetsperspektivet för 

passagerare, trafikanter och inte minst räddningstjänstens insatspersonal måste beaktas.  

En annan aspekt i det hela är att det inte alltid är ekonomiskt försvarbart att installera ett fast 

vattenförsörjningssystem då bränder sällan inträffar i en och samma tunnel. Valet av 

vattenförsörjningssystem måste också vägas mot andra brandskyddsinstallationer, 

exempelvis brandgasventilation och sprinklersystem, vilka kan påverka valet av 

vattenförsörjningssystem. Det totala brandskyddet kan utgöra ett tillfredsställande 
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brandskydd även om en del av det totala brandskyddet baseras på räddningstjänstens 

slangsystem.  

11.5 Kostnad-nytta av fast vattenförsörjningssystem 

Vid insatser långa sträckor i undermarksanläggningar, och då kanske främst i tunnlar, får 

räddningstjänsten problem att genomföra insats. Detta främst på grund av det stora 

resursbehovet i form av personal och utrustning som krävs för att möjliggöra en insats. Som 

påvisas i resultatet i detta arbete krävs mindre personal och utrustning i 

undermarksanläggningar där fast vattenförsörjningssystem finns tillgängligt, vilket möjliggör 

en insats i ett tidigare skede av brandförloppet. Detta ger förutsättningar för att begränsa 

skador på konstruktionen och möjlighet att undsätta människor i stort behov av hjälp. Vid 

behov av stora mängder utrustning och personal kan resurser från andra brandstationer 

kallas in, men detta kan ta lång tid vilket fördröjer tiden till när insats kan inledas. Detta 

påverkar i sin tur hur snabbt räddningstjänsten kan undsätta människor i behov av hjälp 

inne i undermarksanläggningen, samt den tid det tar att släcka branden då en mer 

omfattande brand kan ha utvecklats.  

Som framgår ur resultatet i avsnitt 10.1 kan räddningstjänsten nå positioner långt in i tunnlar 

om rökfri miljö råder och om det finns fast vattenförsörjningssystem. Tidsskillnaden mellan 

fallet med rörledningssystem och fallet med rökfri miljö uppgår till cirka fem minuter, vilket 

kan vara avgörande för händelseförloppets utveckling samt möjligheten att hjälpa 

utrymmande människor. Samtidigt blir inte rökdykarna lika fysiskt ansträngda när de måste 

bära med sig utrustning jämfört med att bygga upp ett fullständigt slangsystem från 

tunnelmynning fram till brandplats. Vid långa sträckor kan detta ha effekt på rökdykarnas 

effektivitet framme vid brandplats. I detta måste också rökdykarnas arbetsmiljö inkluderas, 

och inte endast deras arbete. Om ett rörledningssystem kan både underlätta och påskynda 

processen att avancera in i tunneln kan inte enbart fler människoliv räddas och skadan på 

konstruktionen minimeras, utan även rökdykarnas säkerhet kan höjas.  

Nackdelen med ett fast vattenförsörjningssystem är den investerings- och underhållskostnad 

som föreligger. Det som talar emot installation av fast vattenförsörjningssystem är just den 

stora investeringskostnaden tillsammans med underhållskostnaden, samt hur ofta som 

systemet faktiskt kommer att användas. I mindre trafikerade områden är kanske inte denna 

lösning ekonomiskt försvarbar då ett färre antal personer sätts i fara om en olycka inträffar. I 

dessa fall kan det låga antalet människor lyckas utrymma på egen hand och endast 

konstruktionen skadas. Däremot vid högtrafikerade områden där transport av brandfarliga 

varor förekommer samt många människoliv kan sättas i fara samtidigt, kan ett fast 

vattenförsörjningssystem vara avgörande för räddningstjänstens möjlighet att bistå 

människor samt släcka branden. I områden där konsekvensen av en olycka är hög bör 

insatsstödjande åtgärder installeras i undermarksanläggningen.  
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12 SLUTSATSER 

Denna studie har fokuserat på hur olika vattenförsörjningssystem påverkar 

räddningstjänstens förflyttningshastighet i undermarksanläggningar. Arbetet omfattar 

ekonomiska och säkerhetsmässiga perspektiv samt räddningstjänstens möjlighet till effektiv 

räddningsinsats.  

Detta examensarbete utgör inte ett komplett underlag för stöd vid val av exempelvis 

försörjningssystem av brandvatten. Ämnesområdet i sig är för omfattande och i viss mån för 

objektspecifik för att sammanfattas i ett arbete. Det krävs vidare forskning för att ta fram 

riktlinjer, rekommendationer, lagar och regelverk eller andra vägledande handlingar som 

ytterligare kan höja säkerheten i undermarksanläggningar.  

Räddningstjänstens aktionstid och aktionssträcka varierar beroende på rökdykarnas 

förflyttningshastighet, som i sig varierar med vilken typ av vattenförsörjningssystem som 

nyttjas. Fasta vattenförsörjningssystem ger en längre aktionstid i förhållande till slangsystem 

samt en högre förflyttningshastighet. För slangsystem krävs stora mängder resurser för att 

möjliggöra uppbyggnad av slangsystem långa sträckor. Det krävs betydligt mindre resurser 

med ett fast vattenförsörjningssystem.  

Mängden luft rökdykarna har tillgång till samt luftkonsumtionen under insatsens olika faser 

påverkar rökdykarnas aktionstid. En kortare aktionstid medför en kortare aktionssträcka, 

vilket kan innebära att rökdykarna inte når fram till brandplatsen.  

Med fasta vattenförsörjningssystem erhålls lägre tryckförluster till skillnad mot 

räddningstjänstens slangsystem där tryckförlusterna kan överstiga pumpkapaciteten.  

I högtrafikerade områden där många människor kan bli påverkade av en brand eller olycka 

bör insatsstödjande åtgärder installeras, för att påskynda och underlätta räddningstjänstens 

möjlighet till insats samt undsätta människor i behov av hjälp.  

Vid val av vattenförsörjningssystem i undermarksanläggningar måste den lokala 

räddningstjänstens resurser och kapacitet beaktas, samtidigt som insatsstödjande 

installationer och åtgärder bör beaktas för att om möjligt underlätta räddningstjänstens 

insats.  

12.1 För- och nackdelar med olika vattenförsörjningssystem 

Räddningstjänsten har god kännedom om kapacitet och funktion hos det egna slangsystemet 

vilket medför att räddningstjänsten litar på systemet. Nackdelen är det fysiskt belastande och 

tidskrävande arbetet för att upprätta ett fullständigt och funktionellt slangsystem. Långa 

slangsystem medför också stora tryckförluster vilket resulterar i ett lägre vattenflöde vid 

strålröret. Tillämpas ett fast vattenförsörjningssystem reduceras problematiken med 

tryckförluster eftersom inte lika långa slangsystem behöver byggas upp. Långa slangsystem 

är alltför tidskrävande att byggas upp långa sträckor.  
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Ett fast vattenförsörjningssystem ger räddningstjänsten möjlighet att förflytta sig snabbare in 

mot brandplatsen. Nackdelen med ett torrörsystem är att systemet måste vattenfyllas innan 

insats kan inledas, vilket kan kräva stora mängder vatten och kan ta lång tid. Ingen 

fyllnadstid uppstår vid våtrörsystem. Med ett våtrörsystem uppmärksammas sabotage, 

läckage eller liknande relativt snabbt. En nackdel med ett fast vattenförsörjningssystem är 

den frysrisk som föreligger.  

12.2 Krav på vattenförsörjning i undermarksanläggningar 

Beslut om vattenförsörjningssystem kan inte enbart baseras på krav och regelverk. Hänsyn 

måste tas till den lokala räddningstjänstens kapacitet och förmåga att hantera samt angripa 

brand i undermarksanläggningar. Däri ligger också att följa Arbetsmiljöverkets föreskrift om 

rök- och kemdykning. Föreskriften innebär indirekt krav på vattenförsörjningssystemet 

genom dess krav på säker tillgång till släckvatten.  

12.3 Nationella och internationella lösningar 

I modernare spår- och vägtunnlar i Sverige utformas vattenförsörjningssystemen i samråd 

med den lokala räddningstjänsten utifrån gällande regelverk. Brandskyddslösningarna blir 

genom detta unikt utformade efter det specifika behovet. I de tunneltyper som studien 

granskat nyttjas fasta vattenförsörjningssystem i bred omfattning. Endast i kortare 

tunneltyper nyttjas räddningstjänstens slangsystem fullt ut. Ur ett internationellt perspektiv 

nyttjas fasta vattenförsörjningssystem i bredare omfattning, men förekommer undantag, 

exempelvis Sankt Gotthardtunneln.  
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13 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Inom ämnesområdet föreslås ett djupare arbete kring att ta fram stödjande och vägledande 

dokument vid val av vattenförsörjningssystem för undermarksanläggningar. Sådana 

handlingar bör utgöra grundliga och detaljerade efterforskningar avseende: 

 ekonomiska aspekter och ekonomins inverkan på valet av vattenförsörjningssystem 

 säkerhetsperspektiv för både räddningstjänstens insatspersonal, trafikanter och 

undermarksanläggningar 

 räddningstjänstens möjlighet att genomföra släck- och räddningsinsatser i långa 

tunnelsträckor 

 

Det finns även ett stort behov av insatsstödjande installationer och andra åtgärder som 

underlättar räddningstjänstens insatser i undermarksanläggningar. Detta kanske framförallt 

i undermarksanläggningar med långa angreppsvägar.  

Vidare forskning bör fokusera på ytterligare försök och tester under olika förhållanden i 

undermarksanläggningar. Bland annat undermarksanläggningar i form av gruvor och 

arbetstunnlar där särskilda utformningar, bland annat lutningar, förekommer. En insats i 

sådana undermarksanläggningar skiljer sig mycket från exempelvis spår- och vägtunnlar.  
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BILAGA A INTERVJUER  

I bilaga A framgår de frågeställningar som respektive intervjuperson fick besvara samt 

sammanställning av erhållna svar från respektive intervjuperson. Intervju med respektive 

person genomfördes individuellt. 

Intervjufrågor 1 – Per Rohlén 

1) Beskriv kortfattat vad du arbetar med? Exempelvis befattning och arbetsuppgifter.  

Jag är pensionerad brandingenjör och arbetar idag som deltidskonsult. Jag har 

arbetat med bland annat Hallandsåstunneln och Botniabanan. I dagsläget arbetar 

jag med Henriksdals reningsverk vilket är en berganläggning.  

 

2) Vilka fördelar ser du med fasta rörsystem som vattenförsörjningsmetod till 

räddningstjänst? 

Det blir mindre slangdragning. Med ett fast rörsystem kan man dimensionera efter 

vilket behov som finns.  

 

3) Vilka nackdelar ser du med fasta rörsystem som vattenförsörjningsmetod till 

räddningstjänst? 

Det förekommer frysrisk med vattenfyllda rörsystem. Det finns även risk för 

sabotage med fasta rörsystem. Dessutom tillkommer underhållskostnader på ett 

helt annat sätt jämfört med räddningstjänstens slangsystem.  

 

4) Vilken typ av fast rörsystem anser du utgöra ett bättre alternativ; vattenfyllda 

rörledningar eller torrörsystem?  

Det beror på. Fyllnadstiden spelar roll i det hela. För kortare system har det ingen 

betydelse vilket system man väljer. I samband med Botniabanan räknade vi ut att 

för sträckor 1500 meter eller längre har det betydelse. Väljs ett våtrörsystem måste 

det finnas tillräckligt stort tryck i systemet.  

Om man har begränsad tillgång på vatten, exempelvis tankbil, kan det vara 

nödvändigt att ha fylld ledning för att ha tillräcklig släckkapacitet. 

Normalt har man räknat med att det föreligger frysrisk cirka 500 m in i en tunnel, 

men om förutsättningarna förändras genom att tunnelväggen täcks med 

dränmattor kan ”frysavståndet” ändras och bli mycket längre då mattorna hindrar 

värmen i berget att nå tunneln. Torrörsystem kan förläggas på vägg medan 
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våtrörsystem bör läggas frostfritt i mark med tanke på frysrisken. Lämpligen 

utformas systemet med brandposter av ”kommunal” modell. 

Lösningarna med elektrisk uppvärmning är mindre lämplig då drift och 

underhållskostnaderna blir höga. Vid elavbrott finns risk för att systemet fryser 

sönder.  

 

5) Vad är rimligt avstånd mellan vattenuttag i undermarksanläggningar? 

100 meter, men gärna mindre avstånd. Rökdykarna har med sig 225 meter slang i 

slangkorg in i tunneln. Om avståndet mellan uttagen är 75-80 meter når 

rökdykarna branden oavsett från vilket håll de väljer att angripa branden.  

 

6) Hur påverkar fasta rörsystem räddningstjänstens förflyttningshastighet vid 

räddningsinsats i undermarksanläggningar? 

Med slangsystem med förutsättningar enligt AFS (AFS 2007:7) om säkert 

släckvatten når räddningstjänsten cirka 200 meter in i tunneln. Med ett fast system 

bär rökdykarna med sig slang till lämplig uttagspunkt där de kopplar slangarna till 

det fasta systemet. Detta medför en mindre luftförbrukning jämfört med 

räddningstjänstens slangsystem. Rökdykarna kan få en längre aktionssträcka med 

hjälp av vagn, men problemet är att rökdykarna måste hinna ut innan luften tar 

slut.  

Fast system tar inte lika mycket på krafterna och spar på luften.  

 

7) Vilka fördelar ser du med att räddningstjänsten bygger upp slangsystem i samband 

med att de avancerar in i en tunnel?  

Det finns inga fördelar. Det tar lång tid att bygga upp slangsystem. Det är 

resurskrävande och resursbegränsande och väl på plats kan det minska 

rökdykarnas framkomlighet.  

När rökdykarna gör insats i en byggnad har de med släckvatten för att skydda sig 

själva i enlighet med AFS 2007:7. Exempelvis i en byggnad där rökdykarna öppnar 

en dörr till ett rum så att syre strömmar in i rummet och skapar en rökgasexplosion. 

I en tunnel är det osannolikt att detta händer på grund av de luftrörelser som finns 

inne i tunneln.  

 

8) Vilka nackdelar ser du med att räddningstjänsten bygger upp slangsystem i samband 

med att de avancerar in i en tunnel? 

Se fråga 7) 
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9) Vilka problem kan uppstå vid slanguppbyggnad över långa avstånd? 

Man kan få slangbrott och då fallerar systemet. Dessutom är det resurskrävande att 

bygga upp slangsystemet. Systemet begränsar även hur långt in i tunneln man kan 

nå, cirka 200 meter, max 250 meter. 

Rökdykarna har begränsade mängder luft med sig och när trycket i luftbehållarna 

når ca 125 bar måste de ut. Rökdykarna arbetar i par men varje rökdykare har 

olika luftförbrukning. Den som har en högre luftförbrukning får slut på luft 

snabbare och det är den rökdykaren som avgör hur lång aktionstid rökdykarparet 

har inne i tunneln.  

Med ett vanligt luftsystem förbrukar rökdykarna luften och släpper sedan ut den 

förbrukade luften, vilket begränsar aktionstiden inne i tunneln. Med syrgassystem 

är aktionstiden 4 timmar. Detta system är slutet vilket innebär att luften renas, 

syresätts med nytt syre från en syrgastub och kan sedan ”återanvändas”. Problemet 

med syrgassystem är att andningsluften värms upp av reningsprocessen vilket gör 

att rökdykarna andas in varm luft, vilket inte är bra för rökdykarna. Man har testat 

att ha is för att kyla luften. 

 

10) Hur påverkar slangutläggning räddningstjänstens förflyttningshastighet vid 

räddningsinsats i undermarksanläggningar? 

Det tar tid att bygga upp slangsystemet. Samtidigt begränsar systemet hur långt 

räddningstjänsten kan nå in i en tunnel. Med rutinerat manskap som har använt 

systemet och utfört uppbyggnad ett antal gånger kan man få en ökad hastighet. 

 

11) Berätta kring tidsaspekten vid räddningsinsatser med hänsyn till 

förflyttningshastigheten i samband med slanguppbyggnad i en tunnel?  

Det där finns beskrivet i de forskningsrapporter som SP och MDH utförde i 

Tistbrottet. 

 

12) Vilka problem finns vid räddningsinsatser under mark med avseende på 

vattenförsörjningssystem (både fasta rörsystem och slangsystem)? 

Se tidigare svar. 

 

13) Hur lång angreppstid kan behövas innan en räddningsinsats kan inledas i en tunnel?  

Se tidigare svar. 
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14) Hur enkelt/svårt är det att få fram släckvatten i undermarksanläggningar? 

Se tidigare svar. 

 

15) Vilken total mängd vatten tror du behövs för att släcka följande fordon i 

undermarksanläggningar, förutsatt övertändning: 

 

a) Personbil  

 

b) Minibuss/lätt lastbil 

 

c) Buss 

 

d) Tåg 

Det varierar med vilket strålrör man använder. Minst 450-500 liter per minut och 

strålrör. 

a) 1 strålrör (500 liter per minut).  

b) 1 strålrör (500 liter per minut).  

c) minst 2 strålrör (1000-1200 liter per minut). Det är gränsfall om räddningstjänst 

går in för att släcka i detta fall. 

d) Det finns inte motiv till att gå in för att släcka en sådan brand. Man går endast in 

för livräddning, inte för att skydda egendom. Trafikverket har sagt att man inte 

bryr sig om egendomsskador vid sådana incidenter.  

Det är även svårt att få fram fler än två strålrör. Med tre strålrör krävs ett så pass 

komplicerat slangsystem och skydd att det inte är rimligt att bygga upp ett sådant 

system. Det tar för lång tid att bygga upp och avancera framåt. Det går inte heller 

att få fram fler resurser utöver två strålrör framme vid brandplats. 

 

16) Hur mycket vatten (liter per minut eller kubikmeter vatten per minut) krävs för 

bekämpning av dessa fordon under samma förutsättningar? 

Det beror på vilken typ av strålrör som används. För de äldre enhetsstrålrören 

gällde 75, 100 eller 300 liter per minut beroende på vilken ”trappa” man använde.  

I moderna brandslangar krävs 8 bars tryck och då får man minst 450-600 liter 

vatten per minut och strålrör. 
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17) Hur många brandmän/rökdykare behövs framme vid brandplats för att säkert kunna 

släcka respektive fordon? 

Det krävs två rökdykarpar, totalt fyra man i och med att det inte går att få fram 

ytterligare strålrör till brandplatsen pga. det omfattande slangsystem som krävs.  

Se svar fråga 15. 

 

18) Hur stor flödeskapacitet har räddningstjänstens slangsystem? (liter per minut eller 

kubikmeter vatten per minut) 

Det beror på vilken sorts slang och hur långa slangar som används. Pumparna på 

räddningstjänstens fordon har kapacitet på 15 bar och ger cirka 2000 liter per 

minut. 

Förr använde man 63 mm matarslang men man bytta upp sig till 76 mm. Idag vet 

jag inte om man gått tillbaka till 63 mm.  

 

19) Vilket är det lägsta tryck som krävs vid strålröret för att kunna släcka en brand? 

Det är avhängigt vilken typ av strålrör man använder men ett modernt rör kräver 

normalt minst 8 bar för att ha fullgod funktion. 
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Intervjufrågor 2 – Krister Palmkvist 

1. Beskriv kortfattat vad du arbetar med? Exempelvis befattning och arbetsuppgifter.  

Jag är anställd inom Södra Älvsborgs Brandförsvar (SERF). Jag har arbetat 45 år 

inom räddningstjänsten som brandman, som förman och som brandmästare. De 

sista 12 åren var jag insatsledare och jag har även jobbat med utbildningsfrågor 

samt taktik och metodval. Jag har även arbetat i projekt tillsammans med MSB och 

varit timanställd på MSB i olika projekt fram till idag. Jag har ganska stor 

erfarenhet från taktik och metod. 

Tidigare kallades den högsta befattningen inom räddningstjänsten för 

brandmästare, vilken var chef för hela brandkårsstyrkan. Under brandmästaren 

fanns titeln förman vilken var befäl för ett räddningsfordon. I dagsläget motsvaras 

brandmästare av insatsledare, vilken har egen bil och ansvarar för flera stationer. 

Förman motsvaras av dagens styrkeledare. Utöver dessa finns det även 

brandingenjör och operativ chef i jour (även kallat brandchefsjour). 

 

2. Berätta kring olika taktiker och metoder som finns vid fasta vattenförsörjningssystem 

och räddningstjänstens slangsystem i undermarksanläggningar? 

Tidigare har det funnits slangsystem där 76 mm matarslang och manöverslang på 

38 mm eller 42 mm använts. Brandtrycket från räddningstjänstens pumpar är på 

10-12 bar. Strålrören har en kapacitet på 300-475 minutliter beroende på behovet. 

Detta system har varit behärskat i Sverige under lång tid.  

För 8-10 år sedan kom ett annat system, så kallat förhöjt lågtryck. Istället för att ha 

en lös tomslang bygger detta system på att man har en 60 meter lång gummislang 

och 40-60 bars tryck från pumpen. Med ett sådant system ska man försöka 

eftersträva ett munstyckstryck på 20 bar. Utöver detta finns andra huvudsystem 

som framförallt finns på mindre fordon. Dessa bygger på ett tryck på 200-300 bar, 

men ofta är de systemen inte förbundna för speciellt långa slangsystem utan mer för 

att räddningstjänsten ska förflytta sig framåt.  

Det finns olika typer av vattenförsörjningssystem jämfört med vad som funnits 

tidigare, och då kan man säga att det finns fördelar och nackdelar med alla system. 

En svaghet med de små systemen är att släckkapaciteten blir något begränsad. Det 

finns flödessystem som är allt mellan 20-25 liter i minuten till 60-70 liter i minuten. 

Det gör att rökdykarna måste komma i nära position och sen får inte branden vara 

alltför utvecklad; då är oftast större flöden att föredra.  
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3. Hur genomförs räddningsinsatser i undermarksanläggningar där det finns fast 

vattenförsörjningssystem? 

Då har rökdykarna med sig torrslangsystem och ansluter till uttag som finns på det 

fasta släcksystemet. I detta fall (med tillgång och nyttjande av fast 

vattenförsörjningssystem) ska inkopplingen till systemet utföras i rökfri och säker 

miljö. Det får inte klassas som att rökdykarna först genomför rökdykarinsats och 

därefter ansluter slangarna. Inkopplingen måste ske i en säker position. Därför är 

det ibland att föredra att man har kopplat upp systemet och att man har trycksatt 

slangarna på vägen in (i undermarksanläggningen), och detta är ofta en fråga om 

avstånd. Det tar ganska lång tid att bygga upp ett slangsystem från grunden.  

Det finns en rädsla hos räddningstjänsten när det gäller fasta släcksystem i 

flerbostadshus. Dessa har en tendens att bli utsatta för sabotage. När 

räddningstjänsten behöver använda systemet fungerar det inte då det är igenfyllt 

med saker som orsakar stopp i ledningen, och då får rökdykarna inte fram 

släckvatten. När det gäller tunnlar föreligger inte samma risker för där vistas inte 

samma typ av människor. I tunnlar är det en högre säkerhet med 

vattenförsörjningssystem. 

Problematiken med att räddningstjänsten måste nå allt längre in i 

undermarksanläggningar är att personalens säkerhet åsidosätts för att möjliggöra 

en snabb och effektiv insats. Det är därför viktigt med att utföra riskbedömningar 

för att värna om räddningspersonalens egen hälsa och säkerhet.  

 

4. Hur påverkar fasta rörsystem räddningstjänstens förflyttningshastighet vid 

räddningsinsats i undermarksanläggningar? 

För det första ger det full funktion och med det kan räddningstjänsten avancera 

mycket snabbare från sin position utanför byggnaden eller tunneln. När 

räddningstjänsten börjar nå fram till objektet (branden) kan en snabb förflyttning 

göras, exempelvis om rökdykarledaren bedömer att situationen kräver större 

säkerhetsspann med vatten kan rökdykarna ansluta slangar till det fasta 

vattenförsörjningssystemet. Därigenom kan räddningstjänsten vinna ganska 

mycket tid. Är det långa sträckor från tunnelmynningen och in (till brandplats) är 

det mycket utrustning som ska transporteras och bäras med, vilket försenar 

angreppstiden. Det blir även en högre belastning på rökdykarna genom att behöva 

bära med den utrustning som krävs.  
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5. Vilka fördelar ser du med fasta rörsystem som vattenförsörjningsmetod till 

räddningstjänst? 

En fördel är tidsaspekten, vilket har visats i de tester vi gjort i Sala. Under testerna 

visade det sig att när rökdykarna bygger upp lösa slangsystem tar det så pass 

mycket tid, att när rökdykarna ska angripa själva branden finns inte tillräckligt 

mycket andningsluft kvar. Det ska helst vara så att rökdykare inne i tunneln kan 

växla med nya rökdykare när andningsluften börjar ta slut, för att få fram 

släckvatten till brandplatsen. Detta även för att ha en aktionstid till att kunna 

genomföra själva släckinsatsen.  

Jag har inga direkta tider men jag kan se fördelar med ett fast system, och de är 

närheten mellan vattenuttag och brandplatsen för att kunna få avståndet så kort 

som möjligt. Ett snabbt angrepp är alltid att föredra. Tiden till när 

räddningstjänsten kan angripa en brand är mycket avgörande för brandförloppet 

och effekterna av branden. 

 

6. Vilka nackdelar ser du med fasta rörsystem som vattenförsörjningsmetod till 

räddningstjänst? 

Jag har arbetet med konsulter som jobbar med den här typen av system, och de 

varnar för att temperaturen i tunnelsystemet tenderar bli lägre. Detta ska medföra 

att vattnet i fasta våtrörsystem, speciellt om de är trycksatta, skulle kunna frysa 

under vintertid. I de lägena kan torrörsystem vara mer lämpligt att tillgå. 

Den enda fördelen med fasta rörsystem är tidsaspekten. Innan räddningstjänsten 

har hunnit på plats kan exempelvis platsbefintlig personal meddela 

räddningstjänsten om vad för vattenförsörjningssystem och andra hjälpmedel som 

finns i tunneln. Tidsaspekten är oerhört viktig i alla typer av brandsläckning.  

 

7. Vilken typ av fast rörsystem anser du utgöra ett bättre alternativ; vattenfyllda 

rörledningar eller torrörsystem?  

Som jag nämnde tidigare är det kanske säkrare med ett tomrörsystem med tanke på 

frysrisken. I ett trycksatt våtrörsystem observeras ganska snabbt om någon form 

av åverkan gjorts på systemet, exempelvis på kranar, ventiler eller liknande som 

kan öppnas. Med ett torrörsystem är det först när räddningstjänsten trycksätter 

systemet och tar ut vatten som man ser om det är full funktion eller om det finns 

några brister.  
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8. Hur genomförs uppbyggnad av slangsystem i undermarksanläggningar? 

Uppbyggnaden av slangsystemet börjar med matarslang, grovslang 76 mm. Den 

medför att räddningstjänsten kan ta ut stora vattenmängder och tryckfallet blir 

mindre på stora avstånd. På lämpligt avstånd grenas systemet av med ett grenrör. 

Syftet med grenröret är att rökdykarna ska kunna ansluta smalslang, det vill säga 

den slang rökdykarna jobbar med.  

I ett slangsystem används grovslang fram till 50-75 meter innan brandplatsen. Där 

monteras ett grenrör och sen sammankopplas en så kallad rökdykarslang på 42 

mm med strålrör till grenröret. Vid grenröret finns även möjlighet att koppla på 

ytterligare slangar, exempelvis skyddsslang eller ytterligare en rökdykarslang.  

Vartefter rökdykarna tränger in (i tunneln) och osäkerheten till hur långt det är 

fram till brandplatsen från grenröret, finns alltid möjlighet att förlänga 

slangsystemet. Slangarna ligger oftast i 25-meterslängder i slangkassetter, rullad 

slang eller dubbelrullad slang. Det blir ganska tungt om rökdykarna ska ta med sig 

slang långa sträckor in i tunneln. Istället för att bära in slang kan något 

transportmedel användas. Dessa transportmedel kan utgöras av mindre eldriva 

eller bensindrivna vagnar eller fordon, vilka kan tillämpas i tunnlar utan fast 

vattenförsörjningssystem. Om dessa transportmedel är tillräckligt stora kan 

rökdykarna åka på dessa in i tunneln och rulla ut slang allt eftersom man når 

längre in i tunneln. I och med det varierande underlaget i tunnlar kan detta 

begränsa framkomligheten med dessa transportmedel. I dag finns däremot vagnar 

och fordon utrustade med larvfötter eller speciella däck som ger en relativt snabb 

förflyttning in i tunneln. Liknande transportmedel kan användas i spårtunnlar, 

samt kan sådana transportmedel användas för både insats och retirering ut ur 

tunneln. 

I dagens brandsituation utgör branden ett stort problem och räddningstjänsten 

måste arbeta med olika delar för att i slutet av brandförloppet kunna få full 

släckningseffekt, vilket under tidigare delar av brandförloppet inte varit möjligt. 

 

9. Vilka fördelar ser du med att räddningstjänsten bygger upp slangsystem i samband 

med att de avancerar in i en tunnel?  

Fördelen med slangsystem är att räddningstjänsten kan ha koll på själva systemet 

och funktionen. 

Med en mindre räddningsstyrka måste insatsen anpassas. Kan branden släckas 

med en lägre kapacitet? Handbrandsläckare kan användas tidigt i brandförloppet 

och ökar även brandmännens möjlighet att bekämpa branden sett ur ett 

tidsperspektiv. Om branden inte kan släckas med en mindre räddningsstyrka 

behövs förstärkning. Det kan ta tid för förstärkningen att anlända till brandplatsen. 

Branden kan hinna utvecklas till en mer omfattande brand vilket kräver en större 

insats. 
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10. Vilka nackdelar ser du med att räddningstjänsten bygger upp slangsystem i samband 

med att de avancerar in i en tunnel? 

För en brand i Stockholm kan cirka 10-15 brandmän anlända till brandplatsen inom 

10-15 minuter. På glesbygden kan det ta 45-60 minuter för att få samma styrka på 

plats. I och med det blir det en större brand att bekämpa. 

 

11. Vilka problem kan uppstå vid slanguppbyggnad över långa avstånd? 

Kan bli svårt att få fram tillräckligt mycket slang. Ibland finns specialenheter som 

bär med sig extra slang. I och med att mycket slang kan krävas för att nå 

brandplatsen är det viktigt att ha en rejäl buffert av både grovslangar och 

manöverslangar. 

Ett annat problem är tryckfall. Vid en stor brand krävs ett större vattenbehov, och 

med ett större vattenbehov blir det större tryckförluster. 

 

12. Hur påverkar slangutläggning räddningstjänstens förflyttningshastighet vid 

räddningsinsats i undermarksanläggningar? 

Från tunnelmynning till brandplats inne i tunneln: Rökdykarna bär med sig 

slangar i slangkassetter och slangrullar. En brandman kan bära 2-3 slanglängder 

vilka är 25 meter långa. Vid manuell utläggning av slangsystem blir det en 

tidsfördröjning på grund av begränsad mängd luft som rökdykarna har med sig. 

Vid insatsen kan ny personal med ytterligare slanglängder behövas för att kunna 

avancera mot brandplatsen. I de fall där rökdykarna inte nått fram till 

brandplatsen och det inte finns fler slangar inne i tunneln får rökdykarna gå ut och 

hämta fler.  

 

13. Hur lång angreppstid kan behövas innan en räddningsinsats kan inledas i en tunnel?  

I de tester vi utförde i Sala (TMU) krävdes avancering in i tunneln på 200-275 

meter, där tog det 30-40 minuter att nå brandplats med slanguppbyggnad.  

 

14. Hur enkelt/svårt är det att få fram släckvatten i undermarksanläggningar? 

Det är ett stort bekymmer att få fram släckvatten. Luften som rökdykarna bär med 

sig begränsar insatsen. Att få fram släckvatten är en tidsmässigt avgörande faktor 

för insatsen. 
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15. Vilken total mängd vatten tror du behövs för att släcka följande fordon i 

undermarksanläggningar, förutsatt övertändning: 

 

a. Personbil  
 

b. Minibuss/lätt lastbil 

 

c. Buss 

 

d. Tåg 

 

a) 200-400 minutliter. 

b) Totalt 500-1000 liter. 

c) Kräver mer vattenpåförning per tidsenhet. 1000-5000 liter.  

d) Vid tåg kan det handla om långa tågsätt; minst 10 m3 vatten.  

 

Dagens fordon innehåller mer brännbart material vilket vid brand ger mer 

energi och högre intensitet som i sin tur kräver ett ökat vattenbehov.  

 

16. Hur mycket vatten (liter per minut) krävs för bekämpning av dessa fordon under 

samma förutsättningar? 
 

a) Som lägst 100-200 minutliter (1 strålrör) 

b) Maxflöde med 42 mm manöverslang: 475 minutliter (1 strålrör)  

c) 2 stycken 42 mm manöverslang med 475 minutliter per manöverslang (2 

strålrör). 

d) 2 stycken 42 mm manöverslang med 475 minutliter per manöverslang (2 

strålrör). 

 

Med 42 mm manöverslang kan rökdykarna reglera flödet efter behovet. 

 

17. Hur många brandmän/rökdykare behövs framme vid brandplats för att säkert kunna 

släcka respektive fordon? 

a) 2 rökdykare varav 1 är ombytt när räddningstjänsten anländer till brandplatsen. 

Numera eftersträvas 2 ombytta rökdykare.  

b) 2+1 rökdykare, dvs. 2 ombytta rökdykare med 1 reserv.  

c) 4 rökdykare (2 rökdykarpar) och då med 2 stycken manöverslangar (en 

manöverslang per rökdykarpar) 

d) Minst 4 rökdykare (2 rökdykarpar) krävs. 

Det finns inte tillräckligt mycket pengar budgeterat för att räddningstjänsten ska ha 

tillräckligt stor styrka för brandbekämpning av omfattande bränder med dagens 

släckutrustning. Detta har föranlett att nya lösningar och metoder har utvecklats för 
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att bibehålla räddningstjänstens slagkraft mot bränder. En ny teknik och 

bekämpningsutrustning som kommit är aerosolsläcksystem, exempelvis 

aerosolsläckgranater som kan användas i slutna utrymmen, exempelvis en tågvagn. 

Aerosolsläckgranaten kan liknas med en handbrandsläckare men utsätter inte 

räddningspersonalen för fara. Räddningspersonal slänger in en ”granat” i 

brandrummet genom exempelvis en dörr och stänger igen efter sig. 

Aerosolsläckgranaten reducerar brandens omfattning till hur branden var cirka 15-20 

minuter tidigare. Detta ger räddningstjänsten möjlighet att bekämpa en mindre brand. 

En annan ny teknik som kommit är högtrycksvattendimmad sprinkler som ger 

ytterligare kyleffekt på bränder. 

 

18. Hur stor flödeskapacitet har räddningstjänstens slangsystem? (liter per minut) 

För ett munstycke i ett standardflödessystem: 475 minutliter. 

 

19. Vilket är det lägsta tryck som krävs vid strålröret för att kunna släcka en brand? 

Det krävs minst 5 bars munstyckstryck. Det brukar ligga mellan 5-8 bar. Under 5 

bar kan inte munstycket fungera optimalt vilket ger en mindre effektiv släckinsats. 
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Intervjufrågor 3 – Anders Palm 

1) Beskriv kortfattat vad du arbetar med? Exempelvis befattning och arbetsuppgifter.  

Jag har en kombitjänst på brandförsvaret som vakthavande brandingenjör 

(Storstockholms Brandförsvar, SSBF) och jag är fortfarande knuten till MDH som 

industridoktorand. Jag har jobbat mycket med undermarksanläggningar, taktik i 

undermarksanläggningar samt varit med på några försök och forskningsprojekt.  

Från första april jobbar jag inom en ny avdelning på SSBF som heter 

Analysinriktning. Tanken med denna avdelning är att brandförsvaret ska arbeta 

mer strukturerat och forskningsinriktat.  

 

2) Berätta kring olika taktiker och metoder som finns vid fasta vattenförsörjningssystem 

och räddningstjänstens slangsystem i undermarksanläggningar? 

Det är inte alla undermarksanläggningar som har fasta rörsystem. I höga 

byggnader finns något som kallas stigarledning. I undermarksanläggningar kallas 

de för sjunkarledningar och sådana finns på många (av Stockholms) tunnelbanor.  

De fasta systemen är till för att räddningstjänsten ska slippa bygga upp långa 

slangsystem. Vid tunnelbanor utrustade med fasta system sammankopplas 

släckfordon med systemet uppe på marknivå och trycksätter systemet. Rökdykarna 

tar bara med sig slang ner till plattformen i tunnelbanan och ansluter slangarna till 

systemet, vilket förser rökdykarna med släckvatten. Så är tanken att 

räddningstjänsten ska använda systemet.  

Det finns även andra undermarksanläggningar, exempelvis servicetunnlar. I dessa 

finns inte några fasta släcksystem eller liknande, utan det är bara i tunnelbanan 

som fasta vattenförsörjningssystem finns.  

Inför de nya tunnelbanesträckningarna i Stockholm (Kungsträdgården-Nacka, Sofia-

Gullmarsplan/Söderort, Odenplan-Arenastaden (vid Hagastaden), Akalla-Barkarby 

station) har vi diskuterat om sjunkarledningar. Det finns olika för- och nackdelar 

med systemet. En nackdel som finns idag på de befintliga (fasta 

vattenförsörjningssystemen) är till exempel att räddningstjänsten har rätt dålig 

kännedom om själva systemet, och uttagen kan vara placerade på stor geografiska 

avstånd från de naturliga angreppsvägarna. Vid Hötorget i Stockholm finns 

anslutningen till sjunkarledningen vid en av nedgångarna på andra sidan 

Sveavägen. Detta är inte alls bra. Så vill vi inte ha det i den nya utbyggnaden. Det 

skapar bara förvirring och det blir svårt att hitta uttagen. 

Tanken med systemet är att man snabbt ska få ner släckvatten till perrongerna. 
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3) Hur genomförs räddningsinsatser i undermarksanläggningar där det finns fast 

vattenförsörjningssystem? 

I Citybanan finns och för de nya tunnelbanesträckningarna i Stockholm planeras ett 

tomrörsystem, som räddningstjänsten trycksätter med tankfordon antingen från 

markytan eller via räddningstunnel. Tanken är att rökdykarna ska komma ner med 

slang och ansluta till vattenförsörjningssystemet på plattformen respektive ansluta 

slangar till tomrörsystemet i det drabbade tunnelröret. Ett traditionellt alternativ 

är att dra slang från markytan ned till plattform vilket är omständligt och 

tidskrävande. 

 

4) Hur påverkar fasta rörsystem räddningstjänstens förflyttningshastighet vid 

räddningsinsats i undermarksanläggningar? 

Om räddningstjänsten kan lita på fasta vattenförsörjningssystem, att de 

kontrolleras och underhålls osv. är det bra. Fasta system fungerar på så sätt att 

systemet trycksätts uppe vid ytan och vattenuttag sker i undermarksanläggningen. 

(Fast) system kan bara användas om det är en rökfri miljö. I annat fall måste 

slangsystem användas.  

Det förekommer frysrisk med fasta vattenförsörjningssystem (våtrörsystem), vilket 

är en begränsning med systemet. En nackdel är även att tomrörsystem kräver 

mycket vatten för att bli fyllt, vilket är en begränsning med systemet. Dessutom har 

räddningstjänsten fysiska begränsningar vilket påverkar insatsen. 

 

5) Vilka fördelar ser du med fasta rörsystem som vattenförsörjningsmetod till 

räddningstjänst? 

Systemet är placerat vid logiska positioner i angreppsvägarna.  

 

6) Vilka nackdelar ser du med fasta rörsystem som vattenförsörjningsmetod till 

räddningstjänst? 

Räddningstjänsten kan inte lita på systemet fullt ut. 

 

7) Vilken typ av fast rörsystem anser du utgöra ett bättre alternativ; vattenfyllda 

rörledningar eller tomrörsystem? 

Det beror på var de är förlagda. Med våtrör finns frysrisk och om systemet inte 

används eller kontrolleras regelbundet kan stopp uppstå. 

Fördelen med tomrörsystem är att dessa problem inte finns. En annan fördel är att 

räddningstjänsten ansluter till systemet med sin egen utrustning vilken 
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brandmännen litar på och är vana att hantera. Nackdelen med tomrörsystem är att 

läckage eller liknande inte upptäcks förrän systemet vattenfylls och trycksätts, vilket 

är fördelen med våtrörsystem.  

 

8) Hur genomförs uppbyggnad av slangsystem i undermarksanläggningar? 

Ett vanligt slangsystem utgörs först av en 63 mm grovslang som sammankopplas 

med ett förgreningsrör. Till förgreningsröret sammankopplas 42 mm 

manöverslangar. Detta system används i tunnlar om det går.  

Man trycksätter aldrig mer än 75 meter (tre slanglängder på 25 meter) grovslang 

åt gången. Uppbyggnad av slangsystem görs med grovslang så långt som möjlig då 

tryckförlusterna minskar med grövre dimensioner. Däremot är det mycket 

problematiskt att använda slangsystem.  

 

9) Vilka fördelar ser du med att räddningstjänsten bygger upp slangsystem i samband 

med att de avancerar in i en tunnel? 

Räddningstjänsten ansvarar för utrustningen vilket medför att de är bekanta med 

utrustningen och vet hur den ska hanteras. På så sätt vet brandmännen hur 

slangsystemet fungerar och hur det beter sig då slangarna är vattenfyllda och 

tomma. Detta bidrar till att brandmännen litar på systemet. Dessutom är 

slangsystemet anpassningsbart till olika situationer och finns alltid tillgängligt på 

räddningsfordonen.  

 

10) Vilka nackdelar ser du med att räddningstjänsten bygger upp slangsystem i samband 

med att de avancerar in i en tunnel? 

Det är svårt att arrangera, bygga upp systemet etc. i mörk och rökfylld miljö. Det är 

lätt att göra fel och misstag. Mycket materiel och utrustning ska bäras in i tunneln 

för att kunna bygga upp systemet. 

 

11) Vilka problem kan uppstå vid slanguppbyggnad över långa avstånd? 

Det är allmänt svårt att bygga upp slangsystem i mörk och rökfylld miljö. Mycket 

kan bli fel, exempelvis kan rökdykarna röra ihop slangar, det är lätt att koppla fel, 

läckage och slangbrott kan uppstå mm. Dessutom är det problematiskt att ta med 

sig material och utrustning in i tunneln. 
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12) Hur påverkar slangutläggning räddningstjänstens förflyttningshastighet vid 

räddningsinsats i undermarksanläggningar?  

Under försöken i Sala (TMU) höll rökdykarna ett jämnt tempo när de gick med 

utrustning. Det som påverkade hastigheten var alla olika moment som skulle 

genomföras med slangsystemet: fylla slangarna, trycksätta systemet, koppla ihop 

slangar, avlufta systemet etc. Rökdykarna fick ibland stå och vänta på varandra 

inne i tunneln. 

 

13) Hur lång angreppstid kan behövas innan en räddningsinsats kan inledas i en tunnel?  

Angreppstiden beror på hur långt in i tunneln rökdykarna behöver nå. För 75 meter 

smalslang tar det 5-10 minuter. Längre in, så som i försöken i Sala där rökdykarna 

behövde förflytta sig 150 meter, kan det ta ca 30 minuter. 

 

14) Hur enkelt/svårt är det att få fram släckvatten i undermarksanläggningar? 

Det beror på hur långt in i tunneln brandplatsen är och hur långt in rökdykarna 

måste förflytta sig. Det kan uppstå problem vid olika moment, men det är inget stort 

problem att få fram släckvatten.  

I Stockholm finns mycket personal att tillgå och stora vattenresurser. Ute på 

exempelvis glesbygden där brandkårerna är mindre och vattenförsörjningen utgörs 

av tankbil, töms tankbilen fort. I sådana fall kan motorspruta användas om det 

finns ett närliggande vattendrag alternativt kan skyttetrafik användas. 

 

15) Vilken total mängd vatten tror du behövs för att släcka följande fordon i 

undermarksanläggningar, förutsatt övertändning: 

 

a) Personbil  

 

b) Minibuss/lätt lastbil 

 

c) Buss 

 

d) Tåg 

Det är mycket svårt att säga. För en personbil kanske två stycken tankfordon (total 

kapacitet cirka 5000-6000 liter vatten) inte räcker till. För fordonen i frågan kan 

det kräva mellan 1000-10 000 liter (10 m3) vatten, bland annat beroende på 

värmeutvecklingen.  

 



17 

16) Hur mycket vatten (liter per minut) krävs för bekämpning av dessa fordon under 

samma förutsättningar? 

Det strålrör som används hos SSBF kräver 300 liter per minut, men det finns även 

back-up-strålrör. Det beror på vilket strålrör som används. Ett större flöde medför 

en lättare släckningsinsats. För en bilbrand krävs ett strålrör med en kapacitet på 

300 liter per minut. För ett tåg krävs 2-3 strålrör per tågvagn, där respektive 

strålrör har kapacitet på 300 liter per minut. I testerna i Sala (TMU) krävdes ett 

strålrör med en kapacitet på 300 liter per minut för att släcka en brand på 18 MW. 

 

17) Hur många brandmän/rökdykare behövs framme vid brandplats för att säkert kunna 

släcka respektive fordon? 

 

a) 1 rökdykare med 1 strålrör.  

b) 2 rökdykare med 1 strålrör.  

c) 4 rökdykare (2 rökdykarpar) med 1-2 strålrör. 

d) Minst 4 rökdykare (2 rökdykarpar) med minst var sitt strålrör per rökdykarpar.  

 

18) Hur stor flödeskapacitet har räddningstjänstens slangsystem? (liter per minut eller 

kubikmeter vatten per minut) 

Med manöverslang: 300-400 liter per minut. 

19) Vilket är det lägsta tryck som krävs vid strålröret för att kunna släcka en brand? 

För att strålröret ska fungera bra krävs 6-8 bar. 
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BILAGA B BERÄKNING FRONT- OCH 

FÖRFLYTTNINGSHASTIGHET 

Utifrån värden presenterade i tabell 1 beräknas medelvärden för fronthastighet med 

slangsystem i rökfylld respektive rökfri miljö. Tabell 2 presenterar utrymningshastigheter 

vilka ligger till grund för beräkning av utrymningshastighet med slangsystem i rökfylld miljö.  

Medelvärde fronthastighet för rökdykare med slangsystem i rökfylld miljö (grundvärden från 

tabell 1, kolumn ”Beräknade värden, Fronthast.”): 

                                     

Medelvärde förflyttningshastighet för rökdykare med fast system i rökfylld miljö 

(grundvärden från tabell 1, kolumn ”Beräknade värden, Förfl.hast.”): 

Svar:                        

Medelvärde utrymningshastighet för rökdykare med slangsystem i rökfylld miljö 

(grundvärden från tabell 2, kolumn ”Utr. hast.”): 

Svar:                               
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Tabell 1. Fronthastighet och förflyttningshastighet från olika forskningsprojekt, försök och tester. Tabellen redovisar både beräknade värden baserade på 
grundmaterial och rådata samt värden från erhållna ur tidigare publicerat material.  

  
Datum 

  
Projekt 

  
Plats 

  
Test 
nr. 

  
Antal 
rökdykare 

  
Längd 

Värden från dokument 
[m/s] 

Beräknade värden 
[m/s] 

Anmärkning Fronthast. Förfl.hast. Fronthast. Förfl.hast. 

2001 
SRV 

Spårtunnelprojektet 
Kabeltunneln, 

Stockholm 
Ref. Bergqvist, A., Frantzich, H., 

Hasslerot, K., & Ingason, H. (2001). 
0,08-0,13 

    

2003 SRV Vägtunnelprojektet 
Masthamnstunneln, 

Stockholm 
Ref. Kumm, M. (2011) 0,20 

    

2008 
SRV/MSB 

Tunnelbyggarprojektet 

Törnskog, 
Stockholm 

Ref. Kumm, M. (2011) 0,25 
    

Hallandsåsen, 
Båstad 

Ref. Kumm, M. (2011) 0,10 
    

2009 
Norra länken, 

Stockholm 
Ref. Kumm, M. (2011) 0,30 

    

2009 KKS Gruvprojektet Silvergruvan, Sala Ref. Kumm, M. (2011) 
 

1,50 
  

Endast gånghastighet med 
utrustning 

2010-
04-15 

SRV/MSB 
Tunnelbyggarprojektet 

Citybanan, 
Stockholm 

Ref. Kumm, M. (2011) 0,10 
    

 

2011-
01-31 

SRV/MSB 
Tunnelbyggarprojektet/ 

METRO 

Södra länken, 
Stockholm 

1 4 150 
  

0,22 
  

2 4 150 
  

0,12 
  

2013-
05-03 

TMU (förtester) Tistbrottet, Sala 
1 6 150 

  
0,31 

  
2 6 150 

  
0,28 

  

2013-
05-04 

TMU (förtester) Tistbrottet, Sala 

1 6 150 
  

0,37 
  

2 6 150 
  

0,43 
  

3 6 150 
  

0,37 
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4 6 150 
  

0,21 
 

Total fronthastighet med 
CAFS och konventionellt 
system.  

2013-
05-17 

TMU Tistbrottet, Sala 

1 6 150 
  

0,21 
 

  

2 6 150 
  

0,24 
 

  

3 8 150 
  

0,88 
 

Med CAFS: 0,75 m/s 

 
2013-
10-11 

TMU Tistbrottet, Sala 1 6 25 
   

0,28 

Förflyttningshastighet 
bärandes med utrustning 

2013-
10-12 

TMU Tistbrottet, Sala 
1 6 25 

   
0,40 

2 6 25 
   

0,32 

2013-
10-25 

TMU Tistbrottet, Sala 1 6 25 
   

0,37 

2013-
10-26 

TMU Tistbrottet, Sala 
1 6 25 

   
0,42 

2 6 25 
   

0,28 

  

2013-
10-11 

TMU Tistbrottet, Sala 1 6 175 
  

0,20 
 

Förflyttningshastighet och 
utförande av moment 
under förflyttning 

2013-
10-12 

TMU Tistbrottet, Sala 
1 6 175 

  
0,16 

 
2 6 175 

  
0,25 

 
2013-
10-25 

TMU Tistbrottet, Sala 1 6 175 
  

0,14 
 

2013-
10-26 

TMU Tistbrottet, Sala 
1 6 175 

  
0,18 

 
2 6 175 

  
0,10 
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Tabell 2. Utrymningshastigheter för rökdykarpar vid respektive försök. Varje par utgörs av två 
rökdykare. I de fall där rökdykare inom samma par utrymt olika snabbt har ett medelvärde av dessa 
två rökdykare beräknats.  

Datum Projekt Plats Test nr. Tot. nr. rökdykare Par Längd [m] Tid [s] Utr.hast. [m/s] 

2013-
05-03 

TMU 
(förtester) 

Tistbrottet, 
Sala 

1 6 

Grön 75 480 0,16 

Svart 75 238 0,32 

Röd 150 480 0,31 

2 6 

Grön 75 140 0,54 

Svart 75 105 0,71 

Röd 150 487 0,31 

 

2013-
05-04 

TMU 
(förtester) 

Tistbrottet, 
Sala 

1 6 

Grön 75 315 0,24 

Svart 75 315 0,24 

Röd 150 315 0,48 

2 6 

Grön 72 382,5 0,19 

Svart 75 475,5 0,16 

Röd 150 392,5 0,38 

3 6 

Grön 75 355 0,21 

Svart 75 300 0,25 

Röd 150 355 0,42 

4 6 

Grön 75 367 0,20 

Svart 75 68 1,10 

Röd 150 367 0,41 

 

2013-
05-17 

TMU 
Tistbrottet, 

Sala 

1 6 

Gul 75 416,5 0,18 

Vit 75 410 0,18 

Orange 150 415 0,36 

2 6 

Gul 75 180 0,42 

Vit 75 305 0,25 

Orange 150 215 0,70 

3 8 

Gul 75 515 0,15 

Vit 50 267,5 0,19 

Orange 150 528 0,28 

CAFS 150 248 0,60 

 

2013-
10-11 

TMU 
Tistbrottet, 

Sala 
1 6 

Grön 100 195 0,51 

Svart 100 620 0,16 

Röd 175 165 1,06 

 

2013-
10-12 

TMU 
Tistbrottet, 

Sala 

1 6 

Grön 165 193 0,85 

Svart 100 150 0,67 

Röd 175 193 0,91 

2 6 

Grön 155 300 0,52 

Svart 100 222 0,45 

Röd 175 300 0,58 
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2013-
10-25 

TMU 
Tistbrottet, 

Sala 
1 6 

Grön 100 400 0,25 

Svart 100 481 0,21 

Röd 175 453 0,39 

 

2013-
10-26 

TMU 
Tistbrottet, 

Sala 

1 6 

Grön 175 466 0,38 

Svart 100 1769 0,06 

Röd 175 1233 0,14 

2 6 

Grön 165 226 0,73 

Svart 100 210 0,48 

Röd 175 248 0,71 
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BILAGA C BERÄKNING LUFTKONSUMTION 

Utifrån värden avseende luftkonsumtion som presenteras i tabell 1 erhålls medelvärde för 

luftkonsumtionen med räddningstjänstens slanguppbyggnad i rökfylld miljö, när rökdykarna 

bär på utrustning samt anslutning till fast vattenförsörjningssystem. Luftkonsumtion för 

rökfylld och rökfri miljö respektive slangsystem och fast vattenförsörjningssystem antas vara 

samma då värden för luftkonsumtion vid fast system och rökfri miljö inte erhållits ur försök 

eller genom litteratursökning. 

Medelvärde luftkonsumtion slangsystem: 

Svar:                        

Medelvärde luftkonsumtion bärandes med utrustning: 

Svar:                        

Medelvärde luftkonsumtion vid utrymning: 

Svar:                       

Medelvärde luftkonsumtion vid anslutning till fast system: 

Svar:                            

Tiden då rökdykarna ansluter till fast system, där Qluft, ansl. fast är beräknad, uppgår till 130 

sekunder (erhållet ur rådata). 

 

 



2 

Tabell 1. Beräknad luftkonsumtion för rökdykare med varierande uppgifter från försök och tester inom TMU. Vid de tidpunkter som avstånd in i tunneln och tid 
vid denna position har överrensstämt (med en felmarginal på 60 sekunder) med tidpunkt för notering av återstående mängd luft, har luftkonsumtionen per 
uppgift beräknats. I och med denna gräns för felmarginal är den endast ett fåtal värden som möjliggjorts för vidare beräkning. Varje par tilldelades en uppgift 
vid avancering mot brandplats, se kolumn ”Uppgift”. Vid utrymning av tunneln avsågs respektive par utrymma och medta utrustning med sig ut. 

Projekt Datum Plats 
Test 
nr. 

Par Uppgift 

Luftkonsumtion per 
brandman [l/min] Medelvärde 

(par) [l/min] 

Medelvärde 
för uppgift 
[l/min] Rökdykare 1 Rökdykare 2 

TMU 

2013-
05-04 

Tistbrottet, 
Sala 

1 Svart 

Utrymning och tar med sig 
utrustning 

54,1 74,4 64,3 

54,0 

2013-
05-04 

2 Grön 58,5 129,7 94,1 

2013-
10-12 

2 Röd 41,4 49,6 45,5 

2013-
10-12 

2 Grön 59,5 47,9 53,7 

2013-
10-26 

2 Röd 43,0 35,6 39,3 

2013-
10-26 

2 Grön 38,3 51,3 44,8 

2013-
10-26 

2 Svart 36,0 36,9 36,5 

 

TMU 

2013-
05-04 

Tistbrottet, 
Sala 

2 Grön 
Bygger upp manöverslangsystem 
från 25m till 100m (baspunkt 2) 

82,3 21,5 51,9 

60,1 
2013-
10-12 

1 Grön - 69,3 69,3 

2013-
10-12 

1 Röd 
Bygger upp manöverslangsystem 
från 25m till 100m (baspunkt 2) 67,1 - 67,1 

 

TMU 

2013-
05-04 Tistbrottet, 

Sala 

1 Röd Går 75 m. Bygger upp 
manöverslangsystem 75-150m. 

Brandbekämpning 

68,9 96,0 82,5 
88,1 

2013-
05-04 

2 Röd 111,1 76,2 93,7 

 

TMU 
2013-
05-04 

Tistbrottet, 
Sala 

2 Röd 
Brandbekämpning, utrymning 

och tar med sig utrustning 
65,5 93,2 79,4 79,4 
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TMU 
2013-
10-12 

Tistbrottet, 
Sala 

1 Röd 
Sammankoppling och 

vattenfyllnad av 
manöverslangsystem 

48,0 - 48,0 48,0 

 

TMU 
2013-
10-12 

Tistbrottet, 
Sala 

1 Röd 
Bygger upp manöverslangsystem 

25-100m 
67,1 - 67,1 67,1 

 

TMU 
2013-
10-12 

Tistbrottet, 
Sala 

2 Röd 
Går till 1:a baspunkt med 

utrustning 
43,9 65,0 54,5 54,5 
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BILAGA D BERÄKNING TRYCKFÖRLUSTER I 

VATTENFÖRSÖRJNINGSSYSTEM 

I denna bilaga presenteras hur tryckförluster beräknats i både räddningstjänstens 

slangsystem och det fasta vattenförsörjningssystemet. Samtliga beräkningar i denna bilaga 

grundas på formler ur ”Brandvattenförsörjning”. 

 

Tryckförluster i slangsystem 450 meter 

Följande beräkningar redovisar hur stora tryckförluster som erhålls vid nyttjande av 

slangsystem 375 meter med dimension 76 mm matarslang samt 75 meter manöverslang med 

dimension 42 mm. I tabell 1 framgår beteckningsförklaringar och enheter för beräkning av 

tryckförluster i slangsystem.  

Tabell 1. Beteckningar, dess betydelse samt enheter för beräkning av tryckförluster i slangsystem. 

Beteckning Betydelse Enhet Anmärkning 

hs Tryckförlust bar Tryckförlust i slang pga. friktion 

ks Slangens k-värde - Se tabell 2 

q Flöde l/min  

Ls Slanglängd m  

 

För att beräkna tryckförlusten i slangsystem görs ett antal antaganden: 

 Slangsystemet antas utgöras av matarslang dimension 76 mm samt manöverslang 

dimension 42 mm. 

 Uppbyggnad av slangsystem görs för hela sträckan, det vill säga 450 meter. 

Räddningstjänstens slangar (oavsett dimension) är sammankopplade i 75-

meterslängor (3 ×25 meter). 

 Räddningsverket (1999) skriver att tryckförlusterna är som minst vid raka 

slangsträckor. Utifrån detta samt att hela slangsystemet förutsätts vara sträckt under 

insatsen antas tryckförlusterna vid böjar, skarvar och liknande vara försumbara. 

 

Inledningsvis beräknas vattnets hastighet för 76 mm matarslang genom formel: 

       
 

   
 
 

 
  
   

 

q = 500 l/min; Ls = 375 meter; ks i denna formel erhålls ur tabell 2 nedan: 
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Tabell 2. Slangens k-värde för olika slangdimensioner. Beroende på slangmaterial och slangtyp kan 
värdet variera. Tabellen presenterar ungefärliga värden. Källa: Räddningsverket, 1999. Återgiven med 
tillstånd.  

k-värde (ks) för slang 

Slangtyp [mm] k-värde [enhetslös] Anmärkning 

38 7,5  

42 4,5  

51 1,75  

63 1,0 Obelagd 

63 0,6 Belagd 

76 0,4 Obelagd 

76 0,25 Belagd 

110 0,03  

150 0,005  
 

Med denna information beräknades hs för 375 meter matarslang. Beroende på om slangarna 

är belagda eller ej för slang med dimension 76 mm redovisas två beräkningar: 

               
     

   
    

 

 
   
   

  
          

              
      

   
    

 

 
   
   

  
          

För resterande 75 meter med manöverslang fram till brandplats genomfördes samma 

beräkning som för matarslang.  

        
     

   
    

 

 
  
   

  
          

Beräkningen för hs, mat. obelagd, hs, mat. belagd och hs, man. divideras med 10 för att få svar i enheten 

bar.  

Till detta måste antalet grenrör beaktas. Enligt Räddningsverket (1999) ger ett grenrör i ett 

manöverslangsystem vid ett uttagsflöde på 300 l/min, strålrörstryck på 5,5 bar samt 

pumptryck på 10 bar en tryckförlust för 2,5 bar. För grenrör i ett matarslangsystem under 

samma förhållanden erhålls en tryckförlust på 1,0 bar. Eftersom dessa värden inte stämmer 

överrens med tidigare förutsättningar: uttagsflöde 500 l/min, strålrörstryck på 6 bar samt 

pumptryck på 15 bar, samt saknas värden för dessa specifika förutsättningar, antas 

tryckförlusten vid grenrör utifrån värden i ”Brandvattenförsörjning”. För grenrör som 

sannankopplar två matarslangar antas tryckförlusten vara 1,5 bar då flöde och pumptryck är 

högre jämfört angiva värden av Räddningsverket. Samma motivering gäller för grenrör som 

sammankopplar manöverslang med matarslang, med tillägg att systemet övergår från en 

grövre dimension (76 mm) till en klenare dimension (42 mm) vilket skapar ytterligare 

tryckförluster. För grenrör som sammankopplar manöverslang med matarslang antas 

tryckförlusten vara 1,75 bar. 
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Med dessa värden kan total tryckförlust vid grenrören beräknas. Under de första 300 

metrarna krävs fem grenrör för att sammankoppla matarslangar, och ett grenrör för att 

sammankoppla matarslang och manöverslang 75 meter innan brandplats: 

                                               

Utifrån detta kan den totala tryckförlusten för slangsystem beräknas: 

Tryckförlust i 76 mm obelagd matarslang 375 meter, 42 mm manöverslang 75 meter samt 

tryckförluster vid grenrör: 

                                 Svar: 21,4 bar. 

Tryckförlust i 76 mm belagd matarslang 375 meter, 42 mm manöverslang 75 meter samt 

tryckförluster vid grenrör: 

                                 Svar: 20,0 bar.  

Det framgår tydligt att beräknad tryckförlust tillsammans med kravet på minst fem-åtta bars 

tryck vid strålröret enligt K. Palmkvist (personlig kommunikation, 11 april 2016) övergår 

räddningstjänstens tankfordons pumpkapacitet på 15 bar enligt P. Rohlén (personlig 

kommunikation, 23 mars 2016). Detta innebär att tryckstegringspumpar krävs för att 

uppfylla behovet av minst åtta bar vid strålröret. Observera också att endast manöverslang 

för sträckans sista 75 meter beräknats, och inte räddningstjänstens skyddsslangar för att 

säkerställa säker tillgång till släckvatten under avancering och uppbyggnad av slangsystemet 

i tunneln. 

 

Tryckförluster i slangsystem 150 meter 

Samma beräkningsprincip som genomförts för tryckförluster i slangsystem 450 meter 

tillämpas för beräkning av tryckförluster i slangsystem 150 meter. Skillnaden i denna 

beräkning blir längden på slangsystemet samt antalet grenrör. 

Tryckförlust i 76 mm obelagd matarslang 75 meter, 42 mm manöverslang 75 meter samt 

tryckförluster vid grenrör: 

                                 Svar: 10,9 bar. 

Tryckförlust i 76 mm belagd matarslang 75 meter, 42 mm manöverslang 75 meter samt 

tryckförluster vid grenrör: 

                                 Svar: 10,7 bar.  
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Tryckförluster i rörledningssystem 300 meter plus slangsystem 150 

meter  

I följande beräkningar presenteras hur stora tryckförluster som erhålls vid nyttjande av fast 

vattenförsörjningssystem med dimension 200 mm för 300 meter plus 150 meter 

manöverslang med dimension 42 mm. Beteckningsförklaringar och enheter för beräkning av 

tryckförluster i rörledningssystem framgår ur tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Beteckningar, dess betydelse samt enheter för beräkning av tryckförluster i 
rörledningssystem. 

Beteckning Betydelse Enhet Anmärkning 

A Tvärsnittsarea m2  

D Inre diameter på rör m  

f Friktionsfaktor - Se figur 1 

g Tyngdacceleration m/s2  

hf, ansl. Tryckförlust  m Vp Tryckförlust vid anslutningar och uttag 

hf, rör Tryckförlust m Vp Tryckförlust i rörledningssystem 

hs Tryckförlust m Vp Tryckförlust i slangsystem 

Lrör Rörlängd m  

Q Vattenflöde m3/s  

v Hastighet för vatten m/s  

ζ Förlustkoefficient - Erhållen ur ”Brandvattenförsörjning” 

 

För att beräkna tryckförlusten i rörledningssystem görs några antaganden: 

 Rörledningssystemet förser rökdykarna med vatten under 300 meter (vattenuttag var 

150:e meter). För att nå resterande 150 meter till brandplats nyttjas slangsystem. 

 Rörledningssystemet utgörs av nytt stålrör, se figur 1. 

 Vattenflödet i rörledningssystemet antas vara turbulent. 

 Vattenuttag i rörledningssystemet är utformad som en kägelventil. 

 Utformning av anslutningen mellan rörledningssystemet och brandfordonens pumpar 

antas vara utformad som rätvinkligt inlopp. 
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Inledningsvis beräknas hastigheten för vatten, v, för rörledning med dimensionen 200 mm: 

  
 

 
 

Förutsättningar: Q = 2000 l/min; d = 0,2 m 

Med diametern 0,2 meter beräknades tvärsnittsarean (A) enligt: 

  
    

 
 
      

 
          

Därefter beräknades v: 

  
 

 
 

           

  
     

           

Med v beräknad kan tryckförlusten på grund av friktion i rörledningen beräknas enligt: 

      
  
 
   

  

   
  

d = 0,2 m; v = 1,06 m/s; g = 9,81 m/s2. Ur figur 1 erhålls f. 

 

Figur 1. Ungefärliga värden för variabeln f för tre olika rörtyper. Utifrån rörets hydrauliska diameter 
(x-axeln) utläses f beroende på typ av rör. Hydrauliska diametern är för ett cirkulärt rör detsamma 
som rörets diameter. Figuren används enbart för turbulenta vattenflöden i rörledningssystemet. Källa: 
Räddningsverket, 1999. Återgiven med tillstånd.  

Ur figur 1 erhålls f ≈ 0,014 givet att rörledningssystemet är utformat med nya stålrör. Med 

detta beräknas hf: 
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Beräkningen divideras med 10 för att få svar i enheten bar. Därtill kommer tryckförluster 

som uppstår vid uttag och vid anslutning mellan rörledningssystem och pump, ζ 1 =0,5. För 

beräkning av tryckförlust vid vattenuttag antas rörledningssystemet ha kägelventiler vilket 

medför ζ 2 =5. 

                 
  

   
  

     
     

      
 

  
           

                  
  

   
  

   
     

      
 

  
             

Eftersom det finns tre uttag för sträckan 300 meter med 150 meters mellanrum (en vid 

tunnelmynning, en vid 150 meter samt en vid 300 meter) multipliceras hf, ansl.uttag med tre. De 

två första uttagen nyttjas inte av rökdykarna, men de påverkar tryck och flöde i 

rörledningssystemet.  

För resterande 150 meter till brandplats nyttjas slangsystem. Tryckförluster i slangsystem, se 

tidigare beräkningar. Med dessa värden erhålls den totala tryckförlusten för 300 meter 

rörledningssystem plus 150 meter slangsystem: 

Tryckförlust i 300 meter rörledningssystem, 75 meter 76 mm obelagd matarslang, 75 meter 

42 mm manöverslang samt tryckförluster vid grenrör: 

                                                                       

Svar: 11,2 bar. 

Tryckförlust i 300 meter rörledningssystem, 75 meter 76 mm belagd matarslang, 75 meter 42 

mm manöverslang samt tryckförluster vid grenrör: 

                                                                     

Svar: 10,9 bar. 

 

 



 

BILAGA E BERÄKNING INSATS MED OLIKA 

VATTENFÖRSÖRJNINGSSYSTEM  

I följande bilaga presenteras hur beräkningar för resultat redovisade i kapitel 10 genomförts. 

Bilagan omfattar beräkningar för hur lång tid rökdykarna behöver för att nå fram till 

brandplats samt mängd luft rökdykarna har med sig vid insats. I tabell 1 framgår den fiktiva 

tunnelns utformning och brandens placering i tunneln, oberoende tunneltyp. Tabell 2 

omfattar indata och förutsättningar som använts vid beräkningarna för rökdykarnas insats i 

den fiktiva tunneln beroende på vattenförsörjningssystem.  

Vid beräkningar i denna bilaga har exakta värden använts. För att möjliggöra en redovisning 

av beräkningssteg samt erhållet svar steg för steg kan sammanlagda värden skilja mot 

slutsumman. I dessa fall utgör slutsumman det korrekta värdet för hela beräkningsgången. I 

beräkningarna representerar RD1 det första rökdykarparet, RD2 det andra rökdykarparet 

osv.  

Tabell 1. Förhållanden och förutsättningar för fiktiv tunnel samt brandens position i den fiktiva 
tunneln. Samma förutsättningar gäller i respektive fall för både spår- respektive vägtunnel. För 
vägtunneln, som utgörs av dubbelrörstunnel, har respektive tunnelrör samma utformning. 

Objekt Parameter Värde Anmärkning 

Tunnel 

Längd 900 m  

Höjd 6 m  

Bredd 9 m  

Placering - Berg 

Lutning 0°  

Krökning 0° Tunneln är rak utan svängar 

 

Brand Placering 450 m Mitt i tunneln 
 

För spårtunnel måste räddningstjänsten inleda insats från tunnelmynning, till skillnad från 

vägtunnel som antas vara utformad som dubbelrörstunnel med tvärgående passage mellan 

tunnelrören. Detta medför möjlighet för räddningstjänst att köra in med räddningsfordon i 

icke drabbat tunnelrör till närmaste passage, inom 150 meter från branden, och inleda insats 

från en närmare position jämfört med spårtunneln.  

Rökdykarpar 1 (RD1) och rökdykarpar 2 (RD2) inleder insatsen och efter utfört arbete 

kommer dessa par säkerställa vattenförsörjningen vid baspunkt 1 (BP1) respektive baspunkt 

2 (BP2) för RD3-7 längre in i tunneln. Aktionstiden i tunneln begränsas således till den 

mängd luft (utryckt i tid) som RD1 och RD2 har tillgänglig. Eftersom RD2 konsumerar mer 

luft i förhållande till RD1 då RD2 genomför ett tyngre arbete under längre tid, begränsas 

aktionstiden till den mängd luft (uttryckt i tid) som RD2 har tillgänglig.  

 

  



 

I tabell 2-4 nedan presenteras indata och värden för beräkningar.  

Tabell 2. Indata och förutsättningar avseende bland annat fronthastighet och luftkonsumtion för 
rökdykarna. Samma förutsättningar gäller i respektive fall för både väg- och spårtunnel. * I denna tid 
inkluderas den tid rökdykarpar vid baspunkt inväntar inkommande rökdykarpar. 

 

Tabell 3. Medelvärde av anslutnings- och fyllningstider för slangsystem, tansl.fyll.tid, rökfylld. Värden hämtat 
ur grundmaterial och rådata från TMU. Väntetid avser tid rökdykarpar inne i tunneln inväntar 
inkommande rökdykarpar.  

Projekt Datum 
Test 
nr. 

Meter in 
i tunnel 

Anslutnings- och fyllnadstid [s] 

Start Stopp Differens 

TMU 

2013-05-03 1 75 395 535 140 

2013-05-04 1 75 446 535 89 

2013-05-04 2 75 375 445 70 

2013-05-04 3 75 265 425 160 

2013-05-17 1 75 585 745 160 

2013-05-17 2 75 576 700 124 

2013-10-12 1 100 853 1043 190 

2013-10-12 2 100 825 950 125 

2013-10-26 1 100 866 926 60 

 

Medelvärde anslutnings- och fyllnadstid [s] 124,2 

 

  

Objekt Parameter Beteckning Värde Referens 

Rökdykare 

Fronthastighet 
slangsystem, rökfylld 

vslang, front, 

rökfylld 
0,27 m/s Se bilaga B. 

Reträtthastighet 
slangsystem, rökfylld 

vslang, ret., rökfylld 0,41 m/s Se bilaga B. 

Fronthastighet 
slangsystem, rökfri  

vslang, front, rökfri 0,3 m/s Bergqvist et al. (2001). 

Reträtthastighet 
slangsystem, rökfri 

vslang, ret, rökfri 1,3 m/s Bergqvist et al. (2001).  

Förflyttningshastighet 
bärandes utrustning 

vutr. rökfylld 0,35 m/s Se bilaga B. 

Anslutnings- och 
fyllnadstid, rökfylld  

tansl.fyll.tid, rökfylld 124,2 s Se tabell 3. 

Anslutnings- och 
fyllnadstid, rökfri 

tansl.fyll.tid, rökfri 60 s* 
Palm, Kumm & Jidling 
(2010). 

Väntetid tväntetid, rökfylld 169,9 s Se tabell 4. 

Luftkonsumtion 
slanguppbyggnad 

Qluft, slang 57,7 l/min Se bilaga C. 

Luftkonsumtion 
bärandes utrustning 

Qluft, utr. 54,5 l/min Se bilaga C. 

Luftkonsumtion reträtt Qluft, ret. 54,0 l/min Se bilaga C. 

Luftkonsumtion vid 
anslutning till fast system 

Qluft, ansl. fast 48,0 l/min Se bilaga C. 



 

Tabell 4. Medelvärde över den tid RD Grön och RD Svart får vänta på inkommande RD Röd vid 
baspunkter, tväntetid, rökfyllnad. Värden hämtat ur grundmaterial och rådata från TMU. 

Projekt Datum Test nr. 
Meter in i 
tunneln (X) 

Tid röd 
når X [s] 

Tid grön eller 
svart når X [s] 

Differens [s] 

TMU 

2013-05-03 1 75 395 275 120 

2013-05-03 2 75 395 290 105 

2013-05-04 1 75 446 317 129 

2013-05-04 2 75 375 246 129 

2013-05-04 4 75 390 306 84 

2013-05-17 1 75 585 410 175 

2013-05-17 2 75 576 440 136 

2013-10-12 1 100 853 630 223 

2013-10-12 2 100 825 636 189 

2013-10-25 1 100 1080 680 400 

2013-10-26 1 100 866 687 179 

 Medelvärde väntetid för grön och svart innan röd anländer till BP [s] 169,9 

 

I beräkningarna förutsätts några antaganden: 

 I grundmaterial och rådata från TMU framgår att luftkonsumtionen är högre och 

förflyttningshastigheten lägre när endast två rökdykarpar bygger upp slangsystem, 

jämfört med när tre rökdykarpar utför samma arbete. Att bygga upp slangsystem 450 

meter är för tungt för endast två rökdykarpar. I och med detta tillämpas värden 

endast från de försök och tester där tre rökdykarpar byggt upp slangsystem.  

 Beräkningarna förutsätter att obegränsad mängd resurser finns tillgängligt, dock byts 

inte rökdykarpar ut då dessa måste retirera. 

 Vid insatser i rökfri miljö förutsetts backlayering inte kunna uppstå för att möjliggöra 

beräkningar i rökfri miljö.  

 När RD2 når säkerhetsgränsen för luft och måste inleda reträtt, avbryts insatsen och 

samtliga rökdykarpar måste retirera ut ur tunneln.  

 För respektive beräkningsfall har två stora luftflaskor på 6,7 liter per rökdykare 

använts för att möjliggöra insats långa aktionssträckor (total volym 13,4 liter). 

 Eftersom luftkonsumtionen för den tid som rökdykarparen agerar skyddsgrupp 

saknas antas samma luftkonsumtion som vid reträtt ut ur tunneln. Luftkonsumtionen 

när rökdykarparen agerar skyddsgrupp bör vara lägre i verkligheten.  

 Luftkonsumtionen för slanguppbyggnad i rökfylld och rökfri miljö samt 

luftkonsumtionen för fast system i rökfri miljö, Qluft, slang, antas vara samma. Detta då 

värden för luftkonsumtion i rökfri miljö saknas. I verkligheten bör luftkonsumtionen 

vara lägre vid slanguppbyggnad i rökfri miljö då brandgaser inte medför 

värmestrålning på rökdykarna.  



 

 Tid för anslutning till grenrör och vattenfyllnad av slangsystem, tansl.fyll.tid, rökfylld och 

tansl.fyll.tid, rökfri, antas vara densamma för både slangsystem och anslutning till fast 

vattenförsörjningssystem.  

 För beräkning antas rökdykarna förbruka luft från luftflaskorna under hela insatsen, 

oavsett rökfylld eller rökfri insatsväg.  

 Förflyttningshastigheten, vutr. rökfylld, då rökdykarna bär utrustning i rökfylld miljö 

antas vara samma för förflyttning bärandes på utrustning i rökfri miljö. Detta då 

värden för förflyttning bärandes på utrustning i rökfri miljö saknas. Dock bör 

förflyttningshastigheten då rökdykarna bär utrustning i rökfri miljö vara högre i 

verkligheten. 

 Tiden som rökdykarna får vänta vid varje BP på inkommande RD, tväntetid, är samma 

för rökfylld och rökfri insats oavsett tunneltyp. 

 

Uppbyggnadsprocess av slangsystem 

Insatsen inleds med att RD1 och RD2 bygger upp slangsystem från BP1 (tunnelmynning), 

fram till BP2 (75 meter in i tunneln). Där ansluts grenrör och matarslang samtidigt som RD3 

avancerar in i tunneln till BP2. När RD3 anländer till BP2 ansluts manöverslang som 

vattenfylls. Därefter avancerar RD2 och RD3 tillsammans mot BP3, 150 meter in i tunneln. 

När RD2 och RD3 når BP3 retirerar RD1 till BP1 och utgör skyddsgrupp från denna position 

till rökdykarpar par längre in i tunneln. Samma procedur upprepas till dess att ett 

rökdykarpar når brandplatsen.  

 

  



 

Beräkning tillgänglig mängd luft 

Inledningsvis beräknas total mängd luft som erhålls genom stora luftflaskor, vars storlek är 

6,7 liter per flaska. Vid insats används två flaskor per rökdykare vilket ger totalt 13,4 liter vid 

270 bars tryck enligt A. Palm (personlig kommunikation, 28 april 2016). För vidare 

beräkning måste den totala mängden luft för två stycken stora flaskor beräknas. För denna 

beräkning används den allmänna gaslagen: 

          

Där P – gastryck; V – gasvolym; n – molantal; R – gaskonstanten; T – absolut temperatur. 

Detta kan även skrivas som: 

           

           

Där P1 = 270 bar, P2 = 1 bar, V1 = 13,4 liter, V2 = okänd. 

Eftersom molantalet och den absoluta temperaturen är densamma för luften i respektive 

beräkning samt att gaskonstanten är en konstant, ges följande samband: 

                                

Då V2 sökes: 

                                                          

Svar: 3620 liter 

  



 

Spårtunnel - Slangsystem rökfylld insatsväg 

I det första fallet, slangsystem rökfylld insatsväg, beräknas den tid det tar att bygga upp 450 

meter slangsystem i rökfylld miljö i en fiktiv spårtunnel.  

 

Uppbyggnad slangsystem 

Det första steget är att beräkna hur lång tid det tar för rökdykarna att retirera från respektive 

position i tunneln, för att kontrollera att beräknad reträttid inte överstigs. Med formeln 

nedan erhålls tid för reträtt beroende på rökdykarpar och reträttsträcka för respektive 

rökdykarpar.  

Beräkningsexempel 1: 

                    
    

                    
 

   

       
         

Svar divideras med 60 för att erhålla svar i minuter. RD3 hjälper RD4 att bygga upp 

slangsystem till nästa BP, återvänder till tidigare BP och utgör säkerhetsgrupp från denna 

position. I tabell 5 framgår tider för reträtt från given BP för samtliga rökdykarpar. 

Tabell 5. Tid som krävs för respektive rökdykarpar att retirera från respektive baspunkt. För RD7 
genomförs retirering från brandplats, 450 meter in i tunneln. BrP=brandplats. 

Parameter RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 

BP 1 2 3 4 5 6 BrP 

Sträcka [m] 0 75 150 225 300 375 450 

Tid [min] 0 3,1 6,1 9,1 12,2 15,2 18,3 

 

Härefter beräknas hur lång tid respektive rökdykarpar tillbringar inne i tunneln. Detta inleds 

med att beräkna hur lång sträcka respektive rökdykarpar bygger upp slangsystem. I 

ekvationen nedan motsvarar LX den sträcka RD byggt upp slangsystem. I tabell 6 nedan 

framgår den totala tid som respektive rökdykarpar bygger upp slangsystem samt hur lång 

sträcka respektive rökdykarpar bygger upp slangsystem.  

Beräkningsexempel 1: 

              ä       
   

                     
 

  

       
         

Beräkningsexempel 2: 

              ä        
    

                     
 

   

       
         

Beräkningen divideras med 60 för att erhålla svar i minuter. 

 



 

Tabell 6. Tid respektive rökdykarpar tillbringar med att bygga upp slangsystem i tunneln. 

Parameter RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 

Sträcka [m] 75 150 150 150 150 150 75 

Total tid [min] 4,6 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 4,6 

 

Därefter beräknas den tid det tar för de rökdykarpar som måste förflytta sig en sträcka utan 

att bygga upp slangsystem innan de påbörjar uppbyggnad av slangsystem; detta gäller för 

RD3-7. Vid förflyttning denna sträcka bär rökdykarparen med sig slanglängder. I tabell 7 

nedan presenteras samtliga tider för respektive rökdykarpar.  

Beräkningsexempel 1: 

              ä        ö     
   
     

 
  

       
         

Beräkningsexempel 2: 

              ä         ö     
    
     

 
   

       
          

Tabell 7. Tid för respektive rökdykarpar att gå till BP där rökdykarparet fortsätter bygga upp 
slangsystem. För RD1 och RD2 är sträckan noll då dessa par inleder uppbyggnad av slangsystem från 
tunnelmynning.  

Parameter RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 

Baspunkt BP1 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 

Sträcka [m] 0 0 75 150 225 300 375 

Tid [min] 0 0 3,6 7,1 10,7 14,3 17,9 

 

Nästkommande beräkning omfattar hur lång tid som respektive rökdykarpar spenderar vid 

BP. Exempel: RD1 och RD2 inleder uppbyggnad av slangsystem. När dessa två par når 75 

meter ansluter de utrustning. När detta är klart tar det 169,9 sekunder (se tabell 4) för RD3 

att nå samma position som RD1 och RD2. RD3 ansluter medtagna slanglängder och 

vattenfyller dessa vilket tar 124,2 sekunder (se tabell 3). Dessa värden räknas om till minuter: 

                   
     

  
         

                 
     

  
         

Med dessa värden beräknas hur lång tid respektive rökdykarpar tillbringar vid respektive BP.  

Exempelberäkning 1: 

RD2 anländer till BP2 där de får vänta i 2,8 minuter på RD3 samt anslutnings- och 

vattenfyllnadstid för de slanglängder RD3 bär med sig på 2,1 minuter. Därefter avancerar 

RD2 och RD3 till BP3 där samma procedur sker igen. Nu går RD3 och RD4 vidare medan 



 

RD2 retirerar till BP2. Som framgår får RD2 väntetid samt anslutnings- och vattenfyllnadstid 

två gånger: 

                                                                                    

Exempelberäkning 2: 

Eftersom RD3 avancerar in medan RD1 och RD2 väntar räknas den tid som RD3 vistas vid 

BP2 endast för anslutnings- och fyllnadstid (2,1 minuter). Då RD3 sedan medverkar vid de 

två nästkommande BP blir det totala antalet väntetider två och det totala antalet anslutnings- 

och fyllnadstider tre. 

                                                                                     

Beräkningsexempel 3: 

Precis som för RD3 i exempelberäkning 2, men för RD6 sker endast avancering till BP6 vilket 

innebär anslutnings- och vattenfyllnadstid vid BP5, avancering till BP6, väntetid på RD7 och 

anslutnings- och vattenfyllnadstid för slanglängder RD7 burit med sig. 

                                                                                    

Beräkningsexempel 4: 

RD7 inväntar aldrig något annat rökdykarpar, och anslutnings- och fyllnadstid sker endast en 

gång vid BP6. 

                                                                                    

I tabell 8 presenteras den totala tid respektive rökdykarpar vistas vid BP. 

Tabell 8. Total tid respektive rökdykarpar tillbringar vid BP. Anslutnings- och fyllnadstid: 2,1 minuter. 
Väntetid: 2,8 minuter.  

Parameter RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 

Anslutnings- och fyllnadstid [antal] 1 2 2 2 2 1 1 

Väntetid, rökfyllnad [antal] 1 2 3 3 3 2 0 

Total tid vid BP [min] 4,9 9,8 11,9 11,9 11,9 7,0 2,1 

 

  



 

I tabell 9 presenteras en sammanställning över beräknade aktionstider.  

Tabell 9. Sammanställning av samtliga beräknade tider vid insats för respektive rökdykarpar med 
slangsystem i rökfylld spårtunnel.  

Parameter RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 

Tot. tid förflyttning 
bärandes med slang [min] 

0 0 3,6 7,1 10,7 14,3 17,9 

Tot. tid vid BP [min] 4,9 9,8 11,9 11,9 11,9 7,0 2,1 

Tot. tid uppbyggnad av 
slangsystem [min] 

4,6 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 4,6 

 

Tabell 10 redovisar händelseförloppet avseende uppbyggnad av slangsystem 450 meter i 

rökfylld miljö.  

Tabell 10. Beskrivning av händelseförlopp för slangsystem 450 meter i rökfylld miljö. 
RD=rökdykarpar. BP=baspunkt. Vid varje baspunkt ansluts grenrör och nya slanglängder, samt 
inväntas inkommande rökdykarpar.  

Sträcka in i 
tunnel [m] 

Tid [min] Händelse 

0 0 Uppbyggnad av slangsystem inleds vid BP1 

75 4,6 RD1&RD2 anländer till BP2. RD3 går mot BP2.  

75 9,5 RD2&RD3 avancerar mot BP3. RD1 går till BP1. 

150 14,2 RD2&RD3 anländer till BP3. RD4 är på väg mot BP3. 

150 19,1 RD3&RD4 avancerar mot BP4. RD2 går till BP2. 

225 23,7 RD3&RD4 anländer till BP4. RD5 är på väg mot BP4. 

225 28,6 RD4&RD5 avancerar mot BP5. RD3 går till BP3. 

300 33,2 RD4&RD5 anländer till BP5. RD6 är på väg mot BP5. 

300 38,1 RD5&RD6 avancerar mot BP6. RD4 går till BP4. 

375 42,8 RD5&RD6 anländer till BP6. RD7 är på väg mot BP6. 

375 47,7 
RD6&RD7 avancerar mot BP3. RD5 retirerar till BP5 
och agerar skyddsgrupp. 

450 52,3 
RD6&RD7 anländer till brandplats. RD7 bekämpar 
brand. RD6 retirerar till BP6 och agerar skyddsgrupp. 

 

Luftkonsumtion 

Hittills har beräkning med avseende på hur lång tid det tar att bygga upp slangsystemet 

genomförts. Nästa steg är att beräkna hur länge respektive rökdykarpar kan vistas i tunneln 

utifrån luftkonsumtionen vid olika moment i tunneln.  

RD1 

Först beräknas den mängd luft som RD1 konsumerar vid insats. Som framgår ur tabell 9 

tillbringar RD1 totalt 4,9 minuter vid BP samt den totala tiden det tar för RD1 att bygga upp 

slangsystem (med RD2) på 4,6 minuter. Givet dessa tider samt luftkonsumtionen för insats 

omräknas detta till hur mycket luft RD1 konsumerar vid insats. 

                                                                         



 

                                           

Därefter behövs den tid det tar för RD1 att retirera 75 meter till BP1 för fortsatta beräkningar.  

        
   

                    
 

  

         
         

Svar divideras med 60 för att erhålla svar i minuter. Detta värde används vid beräkning av 

hur mycket luft RD1 konsumerar vid reträtt 75 meter till BP1 (tunnelmynning): 

                                                    

Nu söks hur mycket luft som RD1 kan förbruka som skyddsgrupp innan de måste retirera ut 

ur tunneln. Från tidigare beräkning erhålls Vluft, insats = 2412 l. 

                                                                   

                                         

Utifrån detta beräknas den tid som RD1 kan agera skyddsgrupp. Eftersom luftkonsumtionen 

för rökdykarna när de agerar skyddsgrupp saknas antas samma luftkonsumtion när 

rökdykarna retirerar. Detta ger: 

                 
                

          
 
      

    
          

Den totala tid som RD1 kan vistas i tunneln utifrån mängden luft de bär med sig är: 

                                                       

Svar: ttot. luft, spårfall 1, RD1 = 44,0 minuter 

 

RD2 

Samma beräkning som genomfördes för RD1 utförs för RD2; detta då RD1 och RD2 

avancerar tillsammans från tunnelmynning. Skillnaden blir den tid det tar för RD2 att bygga 

upp slangsystemet tillsammans med RD3 från BP2 till BP3.  

                                                                         

                                            

        
   

                    
 

  

         
         

                                                    

                                                                   



 

                                            

                 
                

          
 
      

    
          

Den totala tid som RD2 kan vistas i tunneln utifrån mängden luft de bär med sig är: 

                                                      

Svar: ttot. luft, spårfall 1, RD2 = 43,4 minuter 

 

RD3 

Beräkning för hur länge RD3 kan vistas i tunneln utifrån mängden luft baseras på samma 

beräkning som RD2. Skillnaden här blir att RD3 inledningsvis går en sträcka innan 

uppbyggnad av slangsystem påbörjas. Som framgår ur tabell 9 tar det 3,6 minuter för RD3 att 

förflytta sig 75 meter i rökfylld miljö bärandes med utrustning. Denna tid beräknas om till 

den mängd luft som RD3 förbrukar vid avancering från BP1 (tunnelmynning) till BP2.  

                                                          

Därefter beräknas hur mycket luft RD3 konsumerar från BP2 till BP3 inklusive anslutnings- 

och fyllnadstid samt väntetid på RD4. Värden hämtade ur tabell 9.  

                                                                         

                                             

Eftersom det tar lika lång tid för RD3 som för RD1 att retirera 75 meter till tidigare BP ges: 

                                                    

Med dessa värden beräknas hur mycket luft RD3 kan konsumera som skyddsgrupp vid BP3: 

                                                                                  

                                                 

Utifrån detta beräknas den tid som RD3 kan agera skyddsgrupp. Eftersom luftkonsumtion 

för rökdykarna när de agerar skyddsgrupp saknas antas samma luftkonsumtion som när 

rökdykarna retirerar. Detta för att få en säkerhetsmarginal. I verkligheten bör detta värde 

vara lägre. Utifrån detta antagande ges: 

                 
                

          
 
     

    
          

Den totala tid som RD3 kan vistas i tunneln utifrån mängden luft de bär med sig är: 

                                                           



 

Svar: ttot. luft, spårfall1, RD3 = 43,2 minuter 

Denna beräkningsprincip för RD3 gäller också för RD4-7. I tabell 11 presenteras en 

sammanställning av totala tider vid olika moment i tunneln. Kolumn ”Tid som skyddsgrupp” 

och ”Total tid i tunneln” motsvarar mängden luft utryckt i tid som rökdykarna har 

tillgängligt, dels som skyddsgrupp eller bekämpa brand och dels total tid rökdykarna kan 

vistas i tunneln innan reträtt måste inledas. 

Tabell 11. Sammanställning av samtliga värden avseende luftkonsumtion vid beräkning av slangsystem 
450 meter i rökfylld miljö. Tabellen redovisar värden över hur stor mängd luft respektive rökdykarpar 
har tillgänglig, vilket ger total aktionstid i tunneln innan retirering utåt måste inledas. 
RD=rökdykarpar. BP=baspunkt. Total tid i tunneln för respektive RD är inte samma som hela 
insatsens totala tid. *Tid rökdykarparen kan vistas i tunneln innan reträtt måste inledas. **RD7 agerar 
aldrig skyddsgrupp utan bekämpar branden. 

RD 

Tid 
förfl. 
till BP 
[min] 

Tid 
slangsystem 
[min] 

Total tid 
vid BP 
[min] 

Tid retirera 
till BP 
[min] 

Tid som 
skyddsgrupp 
(luft i tid) 
[min] 

Total tid i 
tunneln 
(luft i tid) 
[min]* 

1 0 4,6 4,9 3,0 31,4 44,0 

2 0 9,3 9,8 3,0 21,2 43,4 

3 3,6 9,3 11,9 3,0 15,4 43,2 

4 7,1 9,3 11,9 3,0 11,8 43,2 

5 10,7 9,3 11,9 3,0 8,2 43,1 

6 14,3 9,3 7,0 3,0 9,9 43,4 

7 17,9 4,6 2,1 0 19,5** 44,0 

 

Tiden för att bygga upp slangsystemet överskrider den mängd luft uttryckt i tid som 

rökdykarna har tillgänglig vid insats: 52,3 min (se tabell 10) > 43-44 min (se tabell 11). Detta 

innebär att räddningstjänsten inte når fram till brandplatsen.  

 

Spårtunnel - Slangsystem rökfri insatsväg 

Det andra fallet, slangsystem rökfri insatsväg, baseras på samma tillvägagångssätt som för 

slangsystem rökfylld insatsväg i en fiktiv spårtunnel, med skillnad på rökfri insatsväg vilket 

ger andra förflyttningshastigheter. I tabell 12 presenteras totala tider för olika moment i 

tunneln vid uppbyggnad av slangsystem i rökfri miljö. Tabell 13 redovisar händelseförloppet.  

Tabell 12. Sammanställning av samtliga beräknade tider vid insats för respektive rökdykarpar med 
slangsystem i rökfri miljö.  

Parameter RD1 RD2 RD3 RD4 RD5 RD6 RD7 

Tot. tid förflyttning 
bärandes med slang [min] 

0 0 3,6 7,1 10,7 14,3 17,9 

Tot. tid vid BP [min] 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 1,0 

Tot. tid uppbyggnad av 
slangsystem [min] 

4,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 4,2 

 



 

Tabell 13. Beskrivning av händelseförlopp för slangsystem 450 meter i rökfri miljö. RD=rökdykarpar. 
BP=baspunkt. Vid varje baspunkt ansluts grenrör och nya slanglängder, samt inväntas inkommande 
rökdykarpar.  

Sträcka in i tunnel [m] Tid [min] Händelse 

0 0 Uppbyggnad av slangsystem inleds vid BP1 

75 4,2 RD1&RD2 anländer till BP2. RD3 går mot BP2. 

75 5,2 RD2&RD3 avancerar mot BP3. RD1 går till BP1. 

150 9,3 RD2&RD3 anländer till BP3. RD4 är på väg mot BP3. 

150 10,3 RD3&RD4 avancerar mot BP4. RD2 går till BP2. 

225 14,5 RD3&RD4 anländer till BP4. RD5 är på väg mot BP4. 

225 15,5 RD4&RD5 avancerar mot BP5. RD3 går till BP3. 

300 19,7 RD4&RD5 anländer till BP5. RD6 är på väg mot BP5. 

300 20,7 RD5&RD6 avancerar mot BP6. RD4 går till BP4. 

375 24,8 RD5&RD6 anländer till BP6. RD7 är på väg mot BP6. 

375 25,8 
RD6&RD7 avancerar mot BP3. RD5 retirerar till BP5 
och agerar skyddsgrupp. 

450 30,0 
RD6&RD7 anländer till brandplats. RD7 bekämpar 
brand. RD6 retirerar till BP6 och agerar skyddsgrupp. 

 

I tabell 14 presenteras en sammanställning av totala tider vid olika moment i tunneln. 

Kolumn ”Tid som skyddsgrupp” och ”Total tid i tunneln” motsvarar mängden luft utryckt i 

tid som rökdykarna har tillgängligt, dels som skyddsgrupp eller bekämpa brand och dels total 

tid rökdykarna kan vistas i tunneln innan reträtt måste inledas. 

Tabell 14. Sammanställning av samtliga värden avseende luftkonsumtion vid beräkning av 
slangsystem 450 meter i rökfri miljö. Tabellen redovisar värden över hur stor mängd luft respektive 
rökdykarpar har tillgänglig, vilket ger total aktionstid i tunneln innan retirering utåt måste inledas. 
RD=rökdykarpar. BP=baspunkt. Total tid i tunneln för respektive RD är inte samma som hela 
insatsens totala tid. *Tid rökdykarparen kan vistas i tunneln innan reträtt måste inledas. **Värdet är 
detsamma som för övriga RD då detaljerad information om anslutnings- och vattenfyllnadstider 
saknas. ***RD7 agerar aldrig skyddsgrupp utan bekämpar branden. 

RD 

Tid 
förfl. 
till BP 
[min] 

Tid 
slangsystem 
[min] 

Total tid 
vid BP 
[min] 

Tid retirera 
till BP 
[min] 

Tid som 
skyddsgrupp 
(luft i tid) 
[min] 

Total tid i 
tunneln 
(luft i tid) 
[min]* 

1 0 5,2 1,0 1,0 38,2 44,3 

2 0 10,3 2,0 1,0 32,7 44,0 

3 3,6 11,3 3,0 1,0 28,0 43,9 

4 7,1 11,3 3,0 1,0 24,4 43,8 

5 10,7 11,3 3,0 1,0 20,8 43,8 

6 14,3 10,3 2,0 1,0 18,2 43,8 

7 17,9 5,2 1,0** 0 21,1*** 44,1 

 

Tiden för att bygga upp slangsystemet underskrider den mängd luft uttryckt i tid som 

rökdykarna har tillgänglig vid insats: 30,0 min (se tabell 13) < ca 44 min (se tabell 14). Detta 

innebär att räddningstjänsten når fram till brandplatsen.  

 



 

Spårtunnel - Rörledningssystem rökfri insatsväg 

I det tredje fallet, rörledningssystem rökfri insatsväg, beräknas den tid det tar för rökdykare 

att nå 450 meter in i den fiktiva spårtunneln med nyttjande av fast vattenförsörjningssystem i 

rökfri miljö. Eftersom rökdykning med fast vattenförsörjningssystem inte är tillåtet (K. 

Palmkvist, personlig kommunikation, 11 april 2016) genomförs endast beräkningar för rökfri 

insatsväg.  

 

Uppbyggnad slangsystem 

Först beräknas den tid det tar för RD1, RD2 och RD3 att förflytta sig 300 meter med 

utrustning. 

Beräkningsexempel 1: 

                    
    
      

 
   

       
      

Svar divideras med 60 för att erhålla svar i minuter. RD1 och RD2 ansluter slangar till det 

fasta systemet vid 300 meter in i tunneln och vattenfyller dessa innan de avancerar mot BP2. 

Därefter sker samma beräkningsgång som i tidigare fall slangsystem rökfri insatsväg. 

Fyllnads och väntetid vid BP2 är en minut, se tabell 2. 

I tabell 15 presenteras totala tider för olika moment i tunneln.  

Tabell 15. Sammanställning av samtliga beräknade tider vid insats för respektive rökdykarpar vid fast 
system 300 meter plus 150 meter slangsystem i rökfri miljö.  

Parameter RD1 RD2 RD3 

Tot. tid förflyttning 
bärandes med slang [min] 

14,3 14,3 17,9 

Tot. tid vid BP [min] 1,0 1,0 1,0 

Tot. tid uppbyggnad av 
slangsystem [min] 

4,2 8,3 4,2 

 

  



 

I tabell 16 redovisas händelseförloppet för insats i spårtunnel med fast system 300 meter och 

slangsystem 150 meter. 

Tabell 16. Beskrivning av händelseförlopp för fast system 300 meter plus slangsystem 150 meter i 
rökfri miljö. RD=rökdykarpar. BP=baspunkt. Vid varje baspunkt ansluts grenrör och nya slanglängder, 
samt inväntas inkommande rökdykarpar.  

Sträcka in i tunnel [m] Tid [min] Händelse 

0 0 RD1, RD2&RD3 avancerar mot BP1. 

300 14,3 
RD1, RD2&RD3 anländer till BP1 och ansluter slangar 
till fast system. RD3 är på ingående. 

300 15,3 RD1&RD2 avancerar mot BP2.  

375 19,5 RD1&RD2 anländer till BP2. RD3 är på väg mot BP2. 

375 20,5 
RD2&RD3 avancerar mot BP3. RD1 retirerar till BP1 
och agerar skyddsgrupp. 

450 24,7 
RD2&RD3 anländer till brandplats. RD3 bekämpar 
brand. RD2 retirerar till BP2 och agerar skyddsgrupp. 

 

Luftkonsumtion 

Hittills har beräkning med avseende på hur lång tid det tar att bygga upp slangsystemet 

genomförts. Nästa steg är att beräkna hur länge respektive rökdykarpar kan vistas i tunneln 

utifrån luftkonsumtionen vid olika moment i tunneln.  

RD1 

Först beräknas den mängd luft som RD1 konsumerar vid insats. Som framgår ur tabell 15 tar 

det totalt 14,3 minuter för RD1 att nå 300 meter in i tunneln till BP1. Givet denna tid samt 

luftkonsumtionen för bärande med utrustning (Se tabell 2) omräknas detta till hur mycket 

luft RD1 konsumerar vid insats. 

                                                   

                                          

Därefter beräknas hur mycket luft RD1 konsumerar från BP1 till BP2 inklusive anslutnings- 

och fyllnadstid samt väntetid på RD3.  

                                                                         

                                           

Nu efterfrågas den tid det tar för RD1 att retirera 75 meter från BP2 till BP1. Givet 

luftkonsumtion för retirering samt sträcka kan denna tid beräknas.  

        
  

        
          

Svar divideras med 60 för att erhålla svar i minuter. Detta värde används vid beräkning av 

hur mycket luft RD1 konsumerar vid reträtt 375 meter: 



 

                                                    

Nu efterfrågas hur mycket luft som RD1 kan förbruka som skyddsgrupp innan de måste 

retirera ut ur tunneln. Från tidigare beräkning Vluft, insats = 2412 l. 

                                                                                       

                                                

Utifrån detta beräknas den tid som RD1 kan agera skyddsgrupp. Eftersom luftkonsumtion för 

rökdykarna när de agerar skyddsgrupp saknas antas samma luftkonsumtion när rökdykarna 

retirerar. Detta ger: 

                 
                

          
 
      

    
          

Den totala tid som RD1 kan vistas i tunneln utifrån mängden luft de bär med sig är: 

                                                         

Svar: ttot. luft, spårfall 3, RD1 = 44,2 minuter 

 

RD2 

Samma beräkning som genomfördes för RD1 utförs för RD2; detta då RD1 och RD2 

avancerar tillsammans från tunnelmynning. Skillnaden blir den tid det tar för RD2 att bygga 

upp slangsystemet tillsammans med RD3 från BP2 till BP3. 

                                                    

                                          

                                                                         

                                           

            
   

                  
 

  

        
          

                                                          

                                                                                           

                                                

                 
                

          
 
      

    
          

Den totala tid som RD2 kan vistas i tunneln utifrån mängden luft de bär med sig är: 



 

                                                         

Svar: ttot. luft, spårfall 3, RD2 = 43,9 minuter 

 

RD3 

Beräkning för hur länge RD3 kan vistas i tunneln utifrån mängden luft baseras på samma 

beräkning som RD2. Skillnaden här blir att RD3 inledningsvis går 75 meter innan 

uppbyggnad av slangsystem påbörjas. Som framgår ur tabell 9 tar det 3,6 minuter för RD3 att 

förflytta sig 75 meter i rökfylld miljö bärandes med utrustning. Denna tid beräknas om till 

den mängd luft som RD3 förbrukar vid avancering från BP1 (tunnelmynning) till BP2.  

                                                                   

                                                

Därefter beräknas hur mycket luft RD3 konsumerar från BP2 till brandplatsen inklusive 

anslutnings- och fyllnadstid vidBP2. Värden hämtade ur tabell 15.  

                                                                         

                                           

Eftersom RD3 inte retirerar utan stannar kvar vid brandplats för att bekämpa branden 

beräknas ingen reträttid till föregående BP. Den tid som RD3 kan bekämpa branden är: 

                                                                                

                                           

Eftersom luftkonsumtion för rökdykarna när de bekämpar branden saknas antas samma 

luftkonsumtion som när rökdykarna retirerar. Detta för att få en säkerhetsmarginal. I 

verkligheten bör detta värde vara högre på grund av påfrestningen av brandbekämpning 

samt värmestrålning. Utifrån detta antagande ges: 

                     
                     

          
 
      

    
          

Den totala tid som RD3 kan vistas i tunneln utifrån mängden luft de bär med sig är: 

                                                    

Svar: ttot. luft, spårfall 3, RD3 = 44,1 minuter 

I tabell 17 presenteras en sammanställning av totala tider vid olika moment i tunneln. 

Kolumn ”Tid som skyddsgrupp” och ”Total tid i tunneln” motsvarar mängden luft utryckt i 

tid som rökdykarna har tillgängligt, dels som skyddsgrupp eller bekämpa brand och dels total 

tid rökdykarna kan vistas i tunneln innan reträtt måste inledas. 



 

Tabell 17. Sammanställning av samtliga värden för beräkning vid fast system 300 meter plus 
slangsystem 150 meter i rökfri miljö. Tabellen redovisar värden över hur stor mängd luft respektive 
rökdykarpar har tillgänglig ger för total aktionstid i tunneln innan retirering utåt måste inledas. 
RD=rökdykarpar. BP=baspunkt. Total tid i tunneln för respektive RD är inte samma som hela 
insatsens totala tid. *Tid rökdykarparen kan vistas i tunneln innan reträtt måste inledas. **Värdet är 
detsamma som för övriga RD då detaljerad information om anslutnings- och vattenfyllnadstider 
saknas. ***RD7 agerar aldrig skyddsgrupp utan bekämpar branden. 

RD 

Tid 
gå till 
BP 
[min] 

Tid 
slangsystem 
[min] 

Total tid 
vid BP 
[min] 

Tid retirera 
till BP 
[min] 

Tid som 
skyddsgrupp 
(luft i tid) 
[min] 

Total tid i 
tunneln 
(luft i tid) 
[min]* 

1 14,3 5,2 1,0 1,0 23,8 44,2 

2 14,3 9,3 1,0 1,0 19,3 43,9 

3 17,9 5,2 1,0** 0 21,1*** 44,1 

 

Tiden för att bygga upp slangsystemet underskrider den mängd luft uttryckt i tid som 

rökdykarna har tillgänglig vid insats: 24,7 min (se tabell 16) < ca 44 min (se tabell 17) . Detta 

innebär att räddningstjänsten når fram till brandplatsen.  

 

Vägtunnel - Slangsystem rökfylld insatsväg 

Följande beräkning med brand i en vägtunnel baseras på möjligheten för räddningstjänsten 

att göra insats från parallellt tunnelrör genom tvärgående passage, 150 meter från 

brandplatsen. 

Det första fallet med vägtunnel är detsamma som för spårfall3 med fast system, med skillnad 

att rökdykarna genomförs insats i rökfylld miljö. Dessutom kör rökdykarna med 

räddningsfordon i parallellt tunnelrör 300 meter fram till tvärgående passage och går 

därefter in i branddrabbat tunnelrör. Tiden att köra in 300 meter med räddningsfordon 

beräknas inte som insats, vilket medför att följande beräkningar endast omfattar insats 150 

meter i rökfylld miljö. Beräkningarna inleds från när rökdykarna går in i branddrabbat 

tunnelrör.  

 

Uppbyggnad slangsystem 

Först beräknas hur lång tid respektive rökdykarpar vistas inne i tunneln. Detta inleds med att 

beräkna hur lång sträcka respektive rökdykarpar bygger upp slangsystem. I tabell 18 nedan 

framgår den totala tid som respektive rökdykarpar tillbringar med att bygga upp slangsystem 

samt hur lång sträcka rökdykarpar bygger upp slangsystem.  

Beräkningsexempel 1: 

              ä       
   

                     
 

  

       
         

Beräkningsexempel 2: 



 

              ä        
    

                     
 

   

       
         

Tabell 18. Tid respektive rökdykarpar tillbringar med att bygga upp slangsystem i tunneln. 

Parameter RD1 RD2 RD3 

Sträcka [m] 75 150 75 

Total tid [min] 4,6 9,3 4,6 

 

Därefter beräknas den tid det tar för RD att förflytta sig en sträcka utan att bygga upp 

slangsystem innan de påbörjar uppbyggnad av slangsystem. Detta sker endast för RD3.  

Beräkningsexempel 1: 

              ä        ö     
   
      

 
  

       
         

Nästkommande beräkning omfattar hur lång tid som respektive rökdykarpar spenderar vid 

BP. Exempel: RD1 och RD2 inleder uppbyggnaden av slangsystem. När dessa två par når 75 

meter måste de vänta på RD3 som ska ansluta medtagna slanglängder. Väntetiden är 2,8 (se 

Spårfall 1) och anslutnings- och fyllnadstiden för RD3:s slanglängder är 2,1 sekunder (se 

Spårfall 1). Med dessa värden beräknas hur lång tid respektive rökdykarpar tillbringar vid 

respektive BP.  

Exempelberäkning 1: 

                                                                                    

Samma värde gäller för RD1. 

Exempelberäkning 2: 

Eftersom RD3 avancerar in medan RD1 och RD2 ansluter grenrör mm (2,8 minuter) räknas 

den tid som RD3 vistas vid BP2 endast för anslutnings- och fyllnadstid (2,1 minuter). 

Därefter avancerar RD3 mot brandplatsen. 

                                                                                    

I tabell 19 presenteras den totala tid respektive rökdykarpar vistas vid BP. 

Tabell 19. Total tid respektive rökdykarpar tillbringar vid BP. Tider presenterade i minuter. *RD3 
väntar inte på andra rökdykarpar, vilket medför att tiden endast gäller för anslutning och vattenfyllnad 
av slang. 

Parameter RD1 RD2 RD3* 

Anslutnings- och fyllnadstid [antal] 1 1 1 

Väntetid [antal] 1 1 0 

Total tid vid BP [min] 4,9 4,9 2,1 

 

I tabell 20 presenteras totala tider för olika moment i tunneln.  



 

Tabell 20. Sammanställning av samtliga beräknade tider vid insats för respektive rökdykarpar. Tider 
presenterade i minuter. 

Parameter RD1 RD2 RD3 

Tot. tid förflyttning 
bärandes med slang [min] 

0 0 3,6 

Tot. tid vid BP [min] 4,9 4,9 2,1 

Tot. tid uppbyggnad av 
slangsystem [min] 

4,6 9,3 4,6 

 

I tabell 21 redovisas händelseförloppet för insats i vägtunnel med slangsystem 150 meter. 

Tabell 21. Beskrivning av händelseförlopp för slangsystem 150 meter i rökfylld miljö. 
RD=rökdykarpar. BP=baspunkt. Vid varje baspunkt ansluts grenrör och nya slanglängder, samt 
inväntas inkommande rökdykarpar.  

Sträcka in i tunnel [m] Tid [min] Händelse 

0 0 RD1&RD2 avancerar mot BP2. 

75 4,6 RD1&RD2 anländer till BP2. RD3 är på väg mot BP2. 

75 9,5 
RD2&RD3 avancerar mot BP3. RD1 retirerar till BP1 
och agerar skyddsgrupp. 

150 14,2 
RD3 anländer till brandplats. RD2 retirerar till BP2 
och agerar skyddsgrupp. 

 

Luftkonsumtion 

Samma beräkningsgång som för spårtunnel rökfylld insatsväg tillämpas, med skillnad att 

rökdykarna inte avancerar längre än 150 meter. I tabell 22 presenteras en sammanställning 

av totala tider vid olika moment i tunneln. Kolumn ”Tid som skyddsgrupp” och ”Total tid i 

tunneln” motsvarar mängden luft utryckt i tid som rökdykarna har tillgängligt, dels som 

skyddsgrupp eller bekämpa brand och dels total tid rökdykarna kan vistas i tunneln innan 

reträtt måste inledas. 

Tabell 22. Sammanställning av samtliga värden för beräkning vid fast system 300 meter plus 
slangsystem 150 meter i rökfri miljö. Tabellen redovisar värden över hur stor mängd luft respektive 
rökdykarpar har tillgänglig, vilket ger en total aktionstid i tunneln innan retirering utåt måste inledas. 
RD=rökdykarpar. BP=baspunkt. Total tid i tunneln för respektive RD är inte samma som hela 
insatsens totala tid. *Tid rökdykarparen kan vistas i tunneln innan reträtt måste inledas. **RD7 agerar 
aldrig skyddsgrupp utan bekämpar branden. 

RD 

Tid 
gå till 
BP 
[min] 

Tid 
slangsystem 
[min] 

Total tid 
vid BP 
[min] 

Tid retirera 
till BP 
[min] 

Tid som 
skyddsgrupp 
(luft i tid) 
[min] 

Total tid i 
tunneln 
(luft i tid) 
[min]* 

1 0 4,6 4,9 3,0 31,4 44,0 

2 0 9,3 4,9 3,0 26,5 43,7 

3 3,6 4,6 2,1 0 33,9** 44,2 

 

Tiden för att bygga upp slangsystemet underskrider den mängd luft uttryckt i tid som 

rökdykarna har tillgänglig vid insats: 14,2 min (se tabell 21) < ca 44 min (se tabell 22) . Detta 

innebär att räddningstjänsten når fram till brandplatsen.  



 

Vägtunnel - Slangsystem, rökfri insatsväg 

Beräkning för slangsystem rökfri insatsväg i vägtunnel baseras på samma tillvägagångssätt 

som för slangsystem rökfylld insatsväg i vägtunnel, med skillnad på rökfri insatsväg vilket ger 

andra förflyttningshastigheter. I tabell 23 presenteras en sammanställning av totala tider vid 

olika moment i tunneln. Tabell 24 redovisar händelseförloppet.  

Tabell 23. Sammanställning av samtliga beräknade tider vid insats för respektive rökdykarpar. Tider 
presenterade i minuter. 

Parameter RD1 RD2 RD3 

Tot. tid förflyttning 
bärandes med slang [min] 

0 0 3,6 

Tot. tid vid BP [min] 1,0 1,0 1,0 

Tot. tid uppbyggnad av 
slangsystem [min] 

4,2 8,3 4,2 

 

Tabell 24. Beskrivning av händelseförlopp för slangsystem 150 meter i rökfri miljö. RD=rökdykarpar. 
BP=baspunkt. Vid varje BP ansluts grenrör och nya slanglängder, samt inväntas inkommande 
rökdykarpar.  

Sträcka in i 
tunnel [m] 

Tid [min] Händelse 

0 0 RD1&RD2 avancerar mot BP2. 

75 4,2 
RD1&RD2 anländer till BP2. RD1&RD2 ansluter 
slangar till fast system. RD3 är på väg mot BP2. 

75 5,2 
RD2&RD3 avancerar mot BP3. RD1 retirerar till 
BP1 och agerar skyddsgrupp. 

150 9,3 
RD2&RD3 anländer till brandplats. RD3 
bekämpar brand. RD2 retirerar till BP2 och 
agerar skyddsgrupp. 

 

Luftkonsumtion 

Samma beräkningsgång som för spårtunnel rökfylld insatsväg tillämpas, med skillnad att 

rökdykarna inte avancerar längre än 150 meter. I tabell 25 presenteras en sammanställning 

av totala tider vid olika moment i tunneln. Kolumn ”Tid som skyddsgrupp” och ”Total tid i 

tunneln” motsvarar mängden luft utryckt i tid som rökdykarna har tillgängligt, dels som 

skyddsgrupp eller bekämpa brand och dels total tid rökdykarna kan vistas i tunneln innan 

reträtt måste inledas. 

  



 

Tabell 25. Sammanställning av samtliga värden för beräkning vid fast system 300 meter plus 
slangsystem 150 meter i rökfri miljö. Tabellen redovisar värden över hur stor mängd luft respektive 
rökdykarpar har tillgänglig, vilket ger en total aktionstid i tunneln innan retirering utåt måste inledas. 
RD=rökdykarpar. BP=baspunkt. Total tid i tunneln för respektive RD är inte samma som hela 
insatsens totala tid. *Tid rökdykarparen kan vistas i tunneln innan reträtt måste inledas. **Värdet är 
detsamma som för övriga RD då detaljerad information om anslutnings- och vattenfyllnadstider 
saknas. ***RD7 agerar aldrig skyddsgrupp utan bekämpar branden. 

RD 

Tid 
gå till 
BP 
[min] 

Tid 
slangsystem 
[min] 

Total tid 
vid BP 
[min] 

Tid retirera 
till BP 
[min] 

Tid som 
skyddsgrupp 
(luft i tid) 
[min] 

Total tid i 
tunneln 
(luft i tid) 
[min]* 

1 0 5,2 1,0 1,0 38,2 44,3 

2 0 9,3 1,0 1,0 33,7 44,0 

3 3,6 5,2 1,0** 0 35,5*** 44,3 

 

Tiden för att bygga upp slangsystemet underskrider den mängd luft uttryckt i tid som 

rökdykarna har tillgänglig vid insats: 9,3 min (se tabell 24) < ca 44 min (se tabell 25). Detta 

innebär att räddningstjänsten når fram till brandplatsen.  

 

Sammanställning  

I tabell 26 nedan presenteras en sammanställning över beräkningsresultat avseende 

aktionstid och tillgänglig luft omräknad i tid.  

Tabell 26. Sammanställning över tider för insats och tillgänglig tid med avseende på mängden luft.  

Fall Avstånd [m] 
Aktionstid 
[min] 

Tillgänglig 
luft i tid [min] 

Når RD 
brandplats? 

Spår, rökfylld 450 52,3 

 ca 44,0 

Nej 

Spår, rökfri 450 30,0 Ja 

Spår, rökfri 300+150 24,7 Ja 

Väg, rökfylld 150 14,2 Ja 

Väg, rökfri 150 9,3 Ja 
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