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Abstract  

Safety in a mine is important where working underground poses many threats. A solution to improve 

the safety is the use of refuge chambers. The technology and machinery in a mine varies therefore 

changing the regulations of the design of the refuge chambers to withstand a fire. The purpose of 

this report is to determine how long it should be possible to maintain a safe environment in the 

chamber.  

Today, refuge chambers are produced to meet the different demands from both the customer and 

current regulations. Since these demands vary the refuge chambers are designed in different ways.  

A literature study was conducted to find factors that affect the amount of air that is consumed in the 

refuge chamber. The demands on refuge chambers in Sweden and in some other countries were 

investigated to check the similarities and differences between them. When the study was finished 

hand calculations were made on two different fire cases. The calculations were performed for two 

types of wheel loaders in a mine. The calculations were supposed to show the duration time of a fire. 

The results from the literature study and hand calculations were later compared and an image of the 

demands that were necessary was obtained.  

The factors that were identified as sensitive were air consumption for each person, the function of 

the air system, psychological effects and the number of people in the refuge chamber. The countries 

chosen have different regulations and varying approach for use of refuge chambers. The calculations 

showed that a fire in a vehicle can last for more than seven hours and produce a heat release rate 

over 15 MW.  

Many countries take into consideration the aspects that affect the air consumption but Sweden has 

calculated with the highest air consumption, 20 l air per person and minute. Western Australia is the 

region which has accounted for the most amounts of factors when determining the time for how 

long the workers will be able to stay safe inside the chamber. They were also amongst the countries 

with the longest time for stored air.  

Table. Time demands on breathable air. 

Australia-Western Australia 36 hours 

Canada – Province of Nova Scotia  8 hours 

UK 36 hours is mentioned for one type of chamber. 

USA 36-48 hours 

Sweden 4 hours 

 

Significant differences between the countries’ regulations have been identified. The calculated 

duration time of more than seven hours for the fire in the vehicle, show that the four hours that are 

stated in Sweden is not enough. If the risk of explosion and the rescue operation time is considered 

36 hours would be more appropriate. 
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Sammanfattning 

Säkerheten i gruvan är viktig då arbete under jord rymmer många faror. En lösning för att förbättra 

säkerheten är användningen av räddningskammare. Tekniken och maskinerna i gruvan varierar och 

därmed förändras kraven på räddningskamrarnas utformning för att klara en brand. Syftet med 

arbetet är att undersöka vilken tid som ska anses som tillräcklig för upprätthållandet av säker miljö i 

räddningskammaren. 

Räddningskammare idag tillverkas för att klara krav som ställs från beställare och gällande regler. 

Dessa krav varierar vilket gör att de tillverkade räddningskamrarna får olika utformning. 

Arbetet började med att en litteraturstudie genomfördes för att ta reda på vilka parametrar som 

påverkar luftförbrukningen i kammaren. Sedan kontrollerades ställda krav på räddningskammare i 

Sverige och ett antal andra länder. När en kravbild var fastställd kunde handberäkningar utföras. 

Handberäkningarna gjordes för två brandförlopp av hjullastare i en gruvgång. Dessa gjordes för att 

kunna se hur lång tid en brand i en gruva skulle kunna fortgå. När beräkningar och litteraturstudie var 

klar kunde resultaten jämföras och en bild kunde skapas av lämpliga krav. 

De aspekter som identifierades som påverkande faktorer på luftförrådet var luftförbrukning per 

person, luftsystemets funktion, psykologisk påverkan och antalet personer i kammaren. Valda 

länders regelverk skiljer sig åt och beskriver användningen av räddningskammare på olika sätt. 

Beräkningarna visade att en brand i ett fordon i gruvan kan pågå i mer än 7 timmar och utveckla en 

effekt på över 15 MW. 

Många länder tar hänsyn till aspekter som påverkar luftförbrukning men Sverige är det land som har 

dimensionerat för störst förbrukning med 20 liter luft per person och minut. Western Australia är 

den region som har beaktat flest faktorer vid tidsbestämningen för räddningskamrarnas luftförråd. 

De ligger också i topp med hur lång tid som är möjlig att vistas i kammaren. 

Tabell. Krav på tider för luftförrådet. 

Australien-Western Australia 36 timmar 

Kanada – Province of Nova Scotia  8 timmar 

Storbritannien 36 timmar nämns som tid i en av de olika kamrarna 

USA 36-48 timmar 

Sverige 4 timmar 

 

Betydande skillnader har identifierats mellan de olika ländernas krav på räddningskammare. En 

beräknad tid för brandförloppet på över sju timmar, visar att nuvarande svenska krav på fyra timmar 

för andningsbar luft kan anses som otillräckligt. När dessutom hänsyn tas till explosionsrisk och tid 

för räddning kommer kravet på kammaren behöva vara betydligt större och en tid på 36 timmar är 

mer rimlig. 
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1 Inledning 
Gruvindustrin i Sverige spelar en stor roll för gruvnäringen i Europa. Ca 10 000 personer i Sverige 

arbetar idag inom området (SveMin, 2012). Produktionen och utvecklingstakten är hög, och det är 

viktigt att även säkerheten utvecklas. Det finns många risker med att jobba under jord och alla 

incidenter kan få förödande konsekvenser genom begränsade utrymmen och svårtillgängliga 

utrymningsvägar. Vid t.ex. en brand kommer sikten försämras och då är det viktigt med en snabb 

utrymning. För att göra detta möjligt har så kallade räddningskammare upprättats för att bistå med 

en säker plats tills faran är över och man åter kan vistas i gruvan. Det finns flera olika idéer och 

förslag på vilka krav dessa ska klara. Kraven varierar mellan olika länder och i vissa fall anger dessa 

inte mer än att gruvverksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten i gruvan. Gruvorna blir fler, större 

och tekniker som används för malmbrytning utvecklas genom bl. a. ny utrustning. Förändringarna 

leder till ovisshet om hur en eventuell brand beter sig.  

Det finns många exempel på gruvolyckor som slutat lyckligt på grund av att en bra säkerhetskultur 

har funnits i organisationen. Men det finns också olyckor som hade kunnat förebyggas av ett bättre 

säkerhetsarbete. Räddningskammare har använts sedan början av 1970-talet (DJF Consulting Limited, 

2003) som hjälpmedel för att stärka säkerheten på arbetsplatsen. Branschstandarden i Sverige säger 

att det ska finnas räddningskammare i gruvorna och att man där ska kunna sitta säker mot rök och 

eld. Standarden säger också att det ska finnas tillgång till luft i kammaren i fyra timmar 

(Arbetsmiljöverket, 2010). På senare tid har tidsaspekten ifrågasatts och gruvor har valt att själva 

frångå standarden och ökat tiden för lufttillgång till 8 timmar (se bilaga 9.3).  

 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utreda vad som bör vara kravet på en räddningskammares lufttillgång. 

Räddningskammare har kommit till som en lösning för att klara problematiken med svår eller omöjlig 

utrymning som ofta kan vara fallet vid en brand i gruva. Ett exempel på detta är branden i 

Kristinebergsgruvan där 22 personer blev innestängda i gruvan, var av alla utom en person återfanns 

i räddningskammare (Thurfjell, 2013). Det finns flera faktorer som påverkar storleken på 

lufttillgången i en kammare, bl.a. antalet personer i kammaren samt tiden för branden. 

1.1.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som ska besvaras är: 

• Vilka faktorer bör ingå vid dimensioneringen av luftförrådets storlek? 

• Vilka svenska regler finns för räddningskammare och hur har dessa tagits fram? 

• Hur ser kraven på räddningskammare ut i andra länder?  

• Vad bör den dimensionerande tiden för räddningskammarens lufttillgång vara? 
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1.2 Avgränsningar 
Detta arbete avgränsar sig från att behandla räddningskammare i kolgruvor. Trots att detta är en 

intressant fråga har det inte nämnvärd inverkan på svenska regelverket då det bara finns 

mineralgruvor i Sverige. Därför kommer detta arbete visa på länder med liknande gruvor som de 

svenska. En ytterligare avgränsning är att bara de länder som har relevanta regelverk inom säkerhet i 

gruvor och som behandlar frågan om räddningskammare kommer att undersökas. 

Undersökningen av de valda ländernas krav på räddningskammare kommer inte att ske på några 

allmänna arbetsmiljöreglers inverkan på luft och temperatur osv. utan bara ur ett 

säkerhetsperspektiv. 

 

  



 

3 
 

2 Bakgrund 

2.1 Utformning av räddningskammare 
 

Räddningskammare tillverkas för att skydda personalen i gruvan från olika händelser, t.ex. bränder 

och gasutsläpp, som kan leda till skadliga förhållanden. Tillverkarna av räddningskammare är flera 

och utseendet och funktionerna kan variera mellan kamrarna. 

Insprängning i berget är ett sätt som används för utformning av räddningskammare. Dessa kammare 

har en begränsning i mobiliteten och är därför inte lämplig på alla platser i gruvan. De benämns ofta 

som räddningsrum eller samlingsrum. Det finns företag som tillverkar utrustning till denna typ av 

kammare. Utrustningen är likvärdig med utrustningen i de mobila kamrarna. I vissa fall kan storleken 

på en fast kammare göra att den inte behöver samma typ av tillfört syre som en liten och flyttbar. 

De mobila kammarna tillverkas för att kunna flyttas till de platser där de behövs. Denna rörlighet gör 

att storleken och utrustningen i kammaren begränsas. De finns i storlekar från 4 till 30 personer där 

de största väger ca 9 ton och de minsta kan väga under 3 ton. Här nedan visas en bild på en kammare 

och hur den kan vara utformad för att kunna flyttas vid behov. 

 
Figur 1. Flyttbar räddningskammares utformning (Australian Mining, 2013). 

Flyttbara kammare har funktioner som fungerar utan att ta stor plats. Exempel på tre företag som 

gör kammare är MineARC Systems, RANA och Strata Worldwide. De gör alla kammare som används 

av flera länder runt om i världen. Alla har kammare utförda i stål för att tåla hantering och yttre 

påfrestningar vid en händelse. För att underlätta hantering har de medar underst på konstruktionen 

som gör att de lättare kan flyttas. 

Vissa modeller av kammare är lufttäta och har ett övertryck i kammaren för att inte gaser ska komma 

in. De är utrustade så att de kan förses med tryckluft från ledningar i gruvan och om de skulle sluta 

fungera kommer syrgastuber att slås på samt ett system för borttagning av koldioxid ur luften. Detta 

reservsystem har en varierande varaktighet, som minst 36 timmar men kan utökas betydligt för att 

passa kundens önskemål. En variant av kammare som är vanlig i Sverige använder sig av 

andningsmasker till de nödställda. 

Luftkylningssystem i form av luftkonditionering finns som tillägg i räddningskamrarna. De kan fungera 

på batterikraften som finns i kamrarna i det fall elledningen till kammaren skulle gå av eller i de fall 
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då elledning saknas. Detta alternativ finns i kamrarna då tester har visat att personer innestängda i 

kammare höjer temperaturen till kritiska temperaturer. 

Inne i kamrarna har tillverkarna monterat bänkar med förvaringsmöjligheter längs med väggarna. Här 

kan mat och vatten förvaras. Som tillägg i några kammare och som standard i vissa, finns även en 

toalett. Bilden nedan visar hur en kammare kan vara inredd. 

 
Figur 2. Insidan på en räddningskammare med väggfasta bänkar (MineARC, 2013).  

Tillverkarna av räddningskammare har olika tillval vid beställning av en kammare. T.ex. digital 

gasmätare som mäter syre-, koldioxid- och kolmonoxidhalt för att kunna kontrollera förhållandena i 

och utanför räddningskammaren. Detta tillval är standard i vissa kammare. Alternativ in- eller utgång 

till kammaren kan monteras för att personerna som ska använda kammaren ska kunna ta sig in även 

om en dörr blockeras eller är på annat sätt är otillgänglig. Några räddningskammare är utformade 

med belysning och nödsignal för att arbetarna i gruvan lättare ska kunna hitta den. (MineARC, 2013) 

(Strata Worldwide, 2012) (RANA, 2010) 

Variationen på utrustning och tid för andningsbar luft i kamrarna, beror på att de är utformade för 

att klara olika länders krav och beställares önskemål. Den kammare som MineARC tillverkar är gjord 

för att uppfylla riktlinjerna från Western Australia med högt krav på lufttillgång (MineARC, 2013).  
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3 Metod 

3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudier har genomförts för att ta fram svar på uppställda frågor. Studierna har till största 

del inneburit att söka information via internet. Sökord som använts är refuge chamber, mining 

safety, mining, guidelines, regulations, rescue chamber, safe haven och nominal time. Dessa fraser 

har kombinerats på olika sätt för att hitta rätt information.  

Det finns flera faktorer som påverkar syreförbrukningen i en räddningskammare t.ex. antalet 

personer i kammaren och stresspåverkan på de innestängda. Rapporter inom området har studerats 

för att förstå vilka faktorer som påverkar och på vilket sätt de påverkar dimensioneringen av luften 

till räddningskamrarna. Dessa faktorer har jämförts mot de undersökta länderna för att se hur och 

om de tillämpas. 

Lagar och krav på de svenska räddningskammarna har granskats under litteraturstudien för att visa 

vilka krav som gäller i Sverige. Ett antal rapporter har tillhandahållits av handledare Rickard Hansen. 

En av rapporterna behandlar frågan om räddningskammare i Sverige. Denna rapport har studerats 

för att se hur de svenska reglerna för räddningskammare tagits fram. 

Under litteraturstudien har flera länders regelverk om räddningskammare undersökts. Dessa länders 

riktlinjer har jämförts mot de svenska, för att notera skillnader och på så sätt hitta 

förbättringsmöjligheter för svenskt regelverk. Nedan presenteras en lista på länder som använts i 

undersökningen med tillhörande lagar, föreskrifter och riktlinjer. 

 EU 
 Direktiv 89/391 - Ramdirektivet om arbetsmiljö 
 Direktiv 92/104/EEC- mineral-extracting industries 

 Australien 
 Western Australia 

 Mines Safety and Inspection Act 1994 
 Mines Safety and Inspection Regulations 1995 
 Refuge chambers in underground metalliferous mines 

 New South Wales 
 Guidelines for underground emergency escape systems and the provision of self rescuers 

 Queensland 
 Mining and Quarrying Safety and Health Act 1999 
 Mining and Quarrying Safety and Health Regulation 2001 

 Kanada 
 Province of Nova Scotia 

 Underground Mining Regulations made under Section 82 of the Occupational Health and 
Safety Act 

 Ontario 
 Occupational Health and Safety Act 
 Regulation 854, Mines and Mining Plants 

 Irland 
 Mines and Quarries Act 1965 
 Mines (Fire and Rescue) Regulations, 1972 

 Storbritannien 
 The Escape and Rescue from Mines Regulations 1995 
 Guidance and Information on the role and design of safe havens in arrangements for 
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escape from mines 
 Sydafrika 

 Mine Health and Safety Act, 1996 
 Regulations 
 Mine Health and Inspectorate – Guideline 

 USA 
 Mine Improvement and New Emergency Response Act of 2006 (MINER ACT)  
 Refuge Alternatives for Underground Coal Mines 

 

Mejlkontakt har förts med myndigheter och andra aktörer i aktuella länder för att få tillgång till regler 

gällande räddningskammare. Företag som tillverkar räddningskammare har också kontaktats för att 

undersöka vilka regler de följer. 

 

3.2 Beräkningar 
För att få en bild av brandförlopp i gruvan har handberäkningar utförts. Två kurvor för 
värmeutvecklingen (Heat Release Rate-kurvor) av branden är framtagna. Beräkningar har utförts för 
två vanligt förekommande fordon. Det ena fordonet är en hjullastare av typen Toro 501 DL. 
Beräkningar för Toro 501 DL finns sedan tidigare utförda av Rickard Hansen (Hansen, Analysis of 
Methodologies for Calculating the Heat Release Rates of Mining Vehicle Fires in Underground Mines, 
2013). Med dessa beräkningar som utgångspunkt beräknades en alternativ HRR-kurva för det fall att 
även framdäcken på Toro 501 DL antändes. Beräkningar med samma metod gjordes också för ett 
annat fordon, Sandvik LH 621. 

Beräkningsmodellen bygger på en metod som tagits fram av Numajiri och Furukawa. Ingason har 
sedan förändrat den för beräkningar på brandförlopp i gruvor. Ingasons metod bygger på 
effektutvecklingskurvor(HRR-kurvor) för olika delförlopp. Dessa beräknas med hjälp av en 
exponentiell funktion som beror av tiden och ett antal andra parametrar. När kurvorna tagits fram 
adderas de med hänsyn till tidpunkt för antändning. (Hansen, Analysis of Methodologies for 
Calculating the Heat Release Rates of Mining Vehicle Fires in Underground Mines, 2013) 

Konstanter redovisas i tabell 3 under kapitel 4.4. 

3.2.1 Toro 501 DL 

Beräkningarna på Toro 501 DL bygger på ett fullskaleförsök (Hansen & Ingason, Heat release rate 
measurements of burning mining vehicles in an underground mine, 2013) där framdäcken inte 
antändes. Beräkningarna bygger också på Rickard Hansen rapport (Hansen, Analysis of 
Methodologies for Calculating the Heat Release Rates of Mining Vehicle Fires in Underground Mines, 
2013) där en HRR-kurva är framtagen för experimentet. I detta kapitel redovisas hur en tid för 
antändning av framdäcken togs fram och hur en ny tid för brandförloppet beräknades. 

Först beräknades flamhöjden av branden för att beräkna strålningsvärmen från flammorna. Formeln 
för flamhöjden är framtagen av Ingason och Li (Hansen, Analysis of Methodologies for Calculating the 
Heat Release Rates of Mining Vehicle Fires in Underground Mines, 2013). 

 ̇ 
  

 ̇

          
        

       (1) 

  
       ̇ 

      (2) 
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       (3) 

Ekvation (1), (2) och (3) beräknades med hjälp av HRR-kurvan för brandförloppet. Först beräknades 

den dimensionslösa effekten  ̇ 
  med ekvation (1) för att sedan kunna räkna fram den 

dimensionslösa höjden på flamman   
  med ekvation (2). När de dimensionslösa koefficienterna var 

beräknade kunde flamhöjden beräknas med ekvation (3). Därigenom erhölls en varierande flamhöjd 

som varierar med effekten. 

När flamhöjden var beräknad kunde strålningen från flamman till framdäcken beräknas med hjälp av 

synfaktorn, F.  

Synfaktorn beräknades med en formel från Ulf Wickströms rapport (Wickström, 2012) enligt 

följande: 

  
 

   
  

 

√    
      (

 

√    
)  

 

√    
      (

 

√    
)  (4) 

X och Y beräknades enligt följande: 

  
 

 
    (5) 

  
 

 
    (6) 

a är flammans höjd delat med 2, b är bredden på ett bakdäck och c är det kortaste avståndet mellan 

fram- och bakdäcken. Den erhållna synfaktorn multipliceras med fyra för att få den totala strålningen 

från flamman.  

När de olika värdena var beräknade kunde värmen som tillfördes framdäcken beräknas. 

 

 ̇            (      
    

 )     (        )            
    

   (7) 

Ekvation (7) består av flera delar, en för strålningen från flamman, en för konvektionen genom luften 

på framdäcken och en för strålningen från framdäcken. De två sista delarna kommer att minska 

uppvärmningen av däcket. 

För att beräkna tiden till antändning beräknades yttemperaturen på framdäcken med antagna tider 

tills att tiden för antändning kunde bestämmas. Detta gjordes med ekvationen nedan där integralen i 

funktionen löstes numeriskt. 

         
 

√        
∫

 ̇       

√   

 

 
     (8) 

k är värmekonduktiviteten för däcket, ρ är densiteten på däcket, Ta är temperaturen i gruvan, cp är 

den specifika värmekapaciteten för däcket, τ är tiden i sekunder som varierades, t var tiden det tog 

för däcket att nå antändningstemperatur och  ̇        var ekvation (7) där tiden varierades. 

När tiden till antändning för framdäcken var beräknad för fordonet, kunde en alternativ HRR-kurva 

tas fram. Denna kurva visade på hur lång tid ett fordon brinner i det fall där framdäcken skulle ha 

antänts. Kurvan beräknades genom metoden som används i Rickard Hansens Rapport (Hansen, 
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Analysis of Methodologies for Calculating the Heat Release Rates of Mining Vehicle Fires in 

Underground Mines, 2013). När HRR-kurvan för ett framdäck i brandförloppet beräknades användes 

ekvation (9). Detta gjordes där värdena för Etot,   max samt n, var de samma som för det vänstra 

bakdäcket i rapporten. 

 ̇     ̇                           (9) 

Tiden t i sekunder varierades för att få en kurva över brandförloppet. r är en amplitudskoefficient 

som beräknades med hjälp av förhållandet mellan r och n. Förhållandet mellan dem beskrivs: 

     
 

 
      (10) 

k i formeln är koefficienten som bestämmer kurvans bredd och den bestämdes med hjälp av 

förhållandet: 

  
 ̇   

    
    

 

 
      (11) 

 

För vänster fram däck användes samma HRR-kurva då tiden till antändning var den samma för båda 

framdäcken. 

När HRR-kurvor var beräknade slogs de samman med de redan beräknade kurvorna från rapporten 

av Rickard Hansen (Hansen, Analysis of Methodologies for Calculating the Heat Release Rates of 

Mining Vehicle Fires in Underground Mines, 2013). Vid sammanslagningen togs hänsyn till när varje 

del antändes. 

 

3.2.2 Sandvik LH621 

Sandvik LH621, eller Toro 11 som den kallades tidigare, är en hjullastare som är större än Toro 

501 DL. Sandvik LH621 är den största dieseldrivna hjullastaren som Sandvik tillverkar. Beräkningarna 

för fordonet utfördes på samma sätt som Rickard Hansens rapport (Hansen, Analysis of 

Methodologies for Calculating the Heat Release Rates of Mining Vehicle Fires in Underground Mines, 

2013). Vissa delförlopp kommer att antas vara samma för fordonen. 

Givna data om branden som använts vid beräkningarna presenteras i tabellen nedan. Dessa data 

kommer från en rapport (Hansen & Ingason, Heat release rate measurements of burning mining 

vehicles in an underground mine, 2013), ett produktdatablad för fordonet (Sandvik Mining and 

Construction, 2010) och produktinformation för däcket (Bridgestone, 2013). 

Tabell 1. Material som ingår i branden av en Toro 501 DL med tillhörande parametrar. 

Material Mängd 
av 
material 

Effektiv 
förbränningsvärme 
[MJ/kg] 

Energiinnehåll 
[MJ] 

Genomsnittlig 
värmeutveckling 
per m2 [kW/m2] 

Material-
information 

Dieselpöl 530 l 42,6 18957  Diameter 
1,4 m 
Area 1,54 m2 
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Däck 4936 kg 27 122272  Bredd 
0,88 m; 
diameter 
2,05 m 

Elkablar 1,5 kg 19,41 21 190 Längd 425 m; 
diameter 
1,4 mm 

Hydraulslangar 170 kg 28,85 4 905 152 Syntetiskt 
gummi; längd 
460 m; 
diameter 
21mm 

Hydraulolja i 
slangarna 

70 l 42,85 2 280  Shell Tellus 
VG 46 

Hydraulolja i 
tanken 

450 l 42,85 16 283  Shell Tellus 
VG 46 

Förarsäte 10 kg 22,78 228 158 Material: 
PVC skum 

Gummibeklädnad 
i hytt 

10 kg 27 270   

 

Branden i fordonet startades av en pölbrand. För att detta skulle kunna beskrivas i form av en HRR-

kurva beräknades först massan som förbrändes per sekund: 

 ̇       ̇    (12) 

Sedan beräknades den ma imala värmeeffekten,   max: 

 ̇       ̇      (13) 

 är    max är ett antaget värde från Ingason (Hansen, Analysis of Methodologies for Calculating the 

Heat Release Rates of Mining Vehicle Fires in Underground Mines, 2013).  

För att kunna beskriva formen på effektutvecklingskurvan togs en tid till maximal effektutveckling 

fram med hjälp av en formel från boken Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintiere, 2000). 

 ̇         (14) 

α är ett värde på hastigheten hos branden, t är tiden i sekunder och  ̇ är effektutvecklingen som i 

detta fall sattes till det maximala värdet för att beräkna tiden t. 

En HRR-kurva kunde nu tas fram för pölen där totala energin var känd, maximala effektutvecklingen 

och n kunde varieras för att anpassa kurvan för tiden till maximal effekt. En HRR-kurva togs fram med 

hjälp av ekvation (9) där först ekvation (10) och (11) beräknades. 

Pölen antänder elkablarna och hydraulslangarna efter en viss tid. För att bestämma tiden beräknades 

först flamhöjden från pölen med ekvation (1), (2) och (3). Den varierande flamhöjden som erhölls 

användes för att beräkna synfaktorn från flamman till ytan på kablarna och slangarna. Det strålade 

vinkelrätt mot ytan och följande formel från Ulf Wickströms rapport (Wickström, 2012) användes: 
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       (

 

 
)  

 

√     
      (

 

√     
)  (15) 

a är flammans höjd delat med 2, b är bredden på pölen och c är ett uppskattat värde på avståndet 

mellan flamman och materialet. Den erhållna faktorn multiplicerades med fyra för att få den totala 

strålningen från flamman. 

Även rökgaserna från branden värmde elkablarna och slangarna. De strålade värme och överförde 

värme med konvektion till materialet. Då gaserna omgav kablarna behövde inte någon synfaktor 

beräknas. 

För att kunna beräkna medeltemperaturen på gaserna beräknades först massflödet som passerar 

nedre delen av fordonet där branden sker. 

 ̇           (16) 

 ̇  är massflödet, u är hastigheten på luften i gruvan, A är arean som bildas av bredden på fordonet 

och höjden på däcket där luften sedan strömmade och    är densiteten på luften i gruvan. Ekvation 

(16) användes för att beräkna brandtemperaturen i ekvation (17). 

      
 

 
 

 ̇

 ̇    
   (17) 

             (18) 

   är specifik värmekapacitet för luften, Ta är omgivande temperatur i gruvan och  ̇ är 

effektutvecklingen som varierar med tiden av branden. Denna effektutveckling för branden i 

fordonet är beräknad i Rickard Hansens rapport (Hansen, Analysis of Methodologies for Calculating 

the Heat Release Rates of Mining Vehicle Fires in Underground Mines, 2013)och användes för 

beräkning av Tf.  

Efter beräkning av ekvation (17) och (18) kunde temperaturen nedan beräknas. 

          
      

 ̇           (19) 

h är en koefficient för värmeförlust, P är omkretsen på area området, x är avståndet till var i gruvan 

temperaturen ska beräknas och cp är specifik värmekapacitet för luften.  

När de olika värdena var beräknade kunde värmen som tillfördes elkablarna och hydraulslangarna 

beräknas med ekvation (20), som är en utvecklad ekvation (7) med delar för konvektionsvärmen från 

brandgaserna och strålningen från brandgaserna. 

 

 ̇         (       )        (    
    

 )        (      
    

 ) 

    (        )            
    

      (20) 

Yttemperaturerna för respektive material kunde sedan beräknas med ekvation (8). Tiden bestämdes 

med hjälp av att prova för vilken tid som elkablarna nådde temperaturen 651 K och hydraulslangarna 

nådde temperaturen 603 K. Dessa antändningstemperaturer antas enligt Rickard Hansens rapport 
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(Hansen, Analysis of Methodologies for Calculating the Heat Release Rates of Mining Vehicle Fires in 

Underground Mines, 2013). 

När tiden var framtagen kunde HRR-kurvor tas fram för förloppen. Detta gjordes med ekvationerna 

(9), (10) och (11). Värdena antogs vara de samma som för kurvorna för Toro 501 DL. 

Höger bakdäck var placerat vid dieselpölen och beräkningar för att ta fram en HRR-kurva gjordes. För 

att beräkna antändningstiden för däcket beräknades strålningen från flamman. Ekvationerna (1), (2) 

och (3) gav flammans höjd. Synfaktorn gavs av ekvationerna (4), (5) och (6). Där a är flammans höjd 

delat med 2, b är bredden på pölen delat med 2 och c är ett uppskattat värde på avståndet mellan 

flamman och materialet. Brandgaserna värmde däcket och med ekvationerna (17), (18) och (19) 

kunde temperaturen på gaserna beräknas. Den värme som antände däcket kunde sedan beräknas 

med hjälp av ekvation (20). När värmen från branden var tillräckligt stor för att antända däcket 

avlästes tiden för detta. 

Ett brandförlopp för däcket beräknades genom att först beräkna den maximala effektutvecklingen på 

däcket. Först beräknades omslutningsarean på däcket enligt: 

           
    

 
 

    

 
  (21) 

Där A är arean ,b är bredden, D är ytterdiametern och d innerdiametern på däcket.  ed ett värde 

från  ngason på    max (Hansen, Analysis of Methodologies for Calculating the Heat Release Rates of 

Mining Vehicle Fires in Underground Mines, 2013) kunde den maximala effektutvecklingen beräknas 

enligt: 

 ̇       ̇      (22) 

 

Efter det att den maximala effektutvecklingen beräknats beräknades energiinnehållet i ett däck 

genom att multiplicera massan med energiinnehållet per kg. 

Efter det kunde ett värde på n testas för att kurvan skulle få det maximala värdet på rätt ställe. Sedan 

beräknades r och k med ekvation (10) respektive (11). När alla värdena beräknats kunde en kurva för 

värmeeffekten beräknas med hjälp av att variera tiden i ekvation (9). 

Det vänstra bakdäcket antändes efter det högra. Då däcken är identiska kunde samma effektkurva 

antas med skillnaden att den inte började vid samma tidpunkt och inte brinner med samma 

hastighet. 

För att beräkna tidpunkten för antändning av det vänstra bakdäcket beräknades först strålningen 

från flamman ifrån branden i pölen samt strålningen från högra bakdäcket, elkablarna och 

hydraulslangarna. Detta gjordes med ekvation (1), (2) och (3) där även synfaktorn beräknades med 

ekvation (4). 

Brandgaserna under hjullastaren var också delaktiga i antändningen av däcket och deras temperatur 

beräknades med ekvationerna (17), (18) och (19). Värmeflödet beräknades med ekvation (20). I 

rapporten av Rickard Hansen (Hansen, Analysis of Methodologies for Calculating the Heat Release 

Rates of Mining Vehicle Fires in Underground Mines, 2013) drogs slutsatsen att en rimligare tid för 
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antändning ges av att beräkna yttemperaturen på det material som ska antändas. Detta görs med 

ekvation (8). Tiden erhölls genom att kontrollera när antändningstemperaturen var den samma som 

temperaturen i ekvation (8). 

HRR-kurvan för vänster bakdäck skapades med ekvation (9) med samma värden som på högra 

bakdäcket men n justerades så att den maximala effekteten erhölls vid samma tidpunkt som för 

försöket med Toro 501 DL. 

I försöket med Toro 501 DL beräknades antändningstiden med avseende på strålningen från det 

högra bakdäcket (Hansen, Analysis of Methodologies for Calculating the Heat Release Rates of 

Mining Vehicle Fires in Underground Mines, 2013). Tiden för antändningen beräknades utifrån dessa 

förutsättningar då maskinerna har stora likheter i utseendet. 

Först beräknades flamhöjden från effektutvecklingen av däcket med ekvationerna (1), (2) och (3). 

Synfaktorn för strålningen beräknades med ekvation (4). Där a är flammans höjd delat med 2, b är 

diametern på däcket på delat med 2 och c är avståndet mellan bakdäcken. Värmen som antänder 

ytan beräknades sedan med ekvation (7) och för att bestämma tiden till antändning löstes ekvation 

(8) numeriskt. Där tiden avlästes när temperaturen var den som materialet hade som 

antändningstemperatur. 

När hyttens antändningstid var känd, användes kurvan för hytten som beräknats för Toro 501 DL. 

Antagandet gjordes att hytterna var likadana och därför antogs brinna på samma sätt med samma 

hastighet. 

Hydraultanken på Sandvik LH621 var 50 liter mindre än på Toro 501 DL och innehöll därmed lite 

mindre energi, vilket är den enda skillnaden mellan de två tankarna. Tiden för när hydrauloljan i 

tanken antänds, antas till samma tid som för Toro 501 DL. HRR-kurvan antas ge samma maximala 

effekt och den antas ha samma tid till maximaleffekt. Ekvation (9) användes för att ta fram kurvan 

och n anpassades för att få rätt tid till maximal effektutveckling. 

För att beräkna tiden till när framdäcken på Sandvik LH621 antänds, beräknades flamhöjden från 

branden i pölen, bakdäcken, elkablarna och hydraulslangarna. Detta gjordes med hjälp av ekvation 

(1), (2) och (3). Synfaktorn för strålningen beräknades sedan med ekvation (4). Där a är flammans 

höjd delat med 2, b är bredden på däcket och c är avståndet mellan framdäcken och bakdäcken. 

Ekvation (7) beräknades för att kunna beräkna yttemperaturen. Denna beräknades med ekvation (8) 

och en tid till antändning kunde då erhållas. 

Branden i framdäcken antogs vara samma som i det vänstra bakdäcket och de två HRR-kurvorna 

kunde därför beräknas med ekvation (9). 

När alla separata HRR-kurvor var beräknade slogs de samman och vid sammanslagningen togs det 

hänsyn till vid vilken minut av det totala brandförloppet som de började brinna. 
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4 Resultat 

4.1 Aspekter vid luftförrådets dimensionering 
Det finns många faktorer som påverkar hur luftförrådet bör dimensioneras för en 

räddningskammare. En faktor är att räddningskammarens dörr öppnas och stängs för varje person 

som kommer in i kammaren (Brake & Bates, 1999). Detta leder till att kammaren (som har övertryck 

för att inte släppa in giftiga gaser) läcker ut luft med en hög hastighet. 

4.1.1 Luftförbrukning 

Rapporten Criteria For The Design Of Emergency Refuge Stations For An  
Underground Metal Mine, är skriven som riktlinje för hur räddningskammare kan hanteras i 
Australien. Rapporten beskriver aspekter på hur personer i kammare andas in syret i luften och andas 
ut koldioxid och hur detta påverkar den komprimerade luftens mängd. (Brake & Bates, 1999) 
 
Luft består vanligt vis av 20,95 % syre, 78,08 % kväve, 0,0314 % koldioxid, 0,93 % argon och 14 andra 
gaser i små koncentrationer. Dessa procentsatser är volymandelen gas mot volymandelen luft. En 
person som väger 70 kg och är i vila kommer att andas in 7,5 liter av denna luft per minut. I den luft 
som personen andas ut har syre koncentrationen sjunkit till 17 % och koldioxidhalten stigit till 3,2 %. 
Vid vila kommer personen att andas 0,3 liter syre per minut och andas ut 0,24 liter koldioxid. (Brake 
& Bates, 1999) 
 
Luft med en högre koncentration av koldioxid gör att en person automatiskt andas mer luft och en 
person med större kropp kommer också att andas en större mängd luft. Vid försök på personer som 
suttit i en kammare har mätvärden tagits fram där medelförbrukningen på personerna var 0,44 liter 
syre per minut. Detta värde var när personerna var instängda i 24 timmar och därmed fick sova en 
del av tiden. Medelvärdet på luftförbrukningen vid vaket tillstånd i kammaren blev 0,5 liter syre per 
minut vilket motsvarar 12,5 liter vanlig luft. (Brake & Bates, 1999) 
 

4.1.2 Luftsystemets funktion 

Luften i en kammare kan dimensioneras som ovan med avseende på syreförbrukningen hos 

individerna. Den kan också dimensioneras för två andra funktioner, koldioxidutspädning och 

temperaturreglering. De olika sätten har en inverkan på hur mycket luft som går åt. För att inte 

behöva kyla med att spruta in luft kan ett kylsystem installeras i kammaren. En koldioxidskrubber kan 

installeras istället för att behöva späda ut koldioxidkoncentrationen. En koldioxidskrubber är en 

apparat som med hjälp av kemikalier tar hand om koldioxiden i luften (Strata Products Worldwide, 

2010). 

För att hålla nere koncentrationen av koldioxid i en räddningskammare kan 85 liter andningsbar luft 
per minut och person sprutas in i kammaren i det fall då en koldioxidskrubber (se figur nedan) inte 
finns (Brake & Bates, 1999). Beräkningar gjorda för Storbritannien visar att det behövs 255 liter luft 
per minut och person för att kyla en kammare med luft (Escape and Rescue Operations in Mines 
Working Group:, 2007). 
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Figur 3. Koldioxidskrubber med tillhörande syrgastankar (Strata Products Worldwide, 2010). 

4.1.3 Psykologiska aspekter 

Psykologiska aspekter bör också beaktas då en person som är under hög stress förbrukar mer syre 

(Brake & Bates, 1999). Personer som har varit med om en riktig incident eller övning där de blivit 

instängda i en kammare, säger att de känns som att bli levande begravd. Detta skapar en enorm 

stress och därmed en ökad syreförbrukning (Department of Consumer and Employment Protection, 

2008). Denna syreförbrukning är något som används vid dimensionering av luftmängden. Detta kan 

ses i tabell 4 där flera länder har räknat med en högre syreförbrukning för en person i en kammare än 

en person i vila. 

Ett 24 timmars test finns utfört, där personer fick sitta i en räddningskammare där man kontrollerade 

personernas puls och syreförbrukning. När lyset i kammaren plötsligt slogs av ökade stressen hos 

försökspersonerna och därmed syreförbrukningen. Ledare som visade oro över något av luft- eller 

koldioxidsystemen gjorde att deltagarna fick en ökad puls och där igenom en ökad syreförbrukning. 

Försökspersoner som distraherade sig med någon form av aktivitet som att spela kort fick en 

minskad puls. (Brake & Bates, 1999) 

Dessa psykologiska effekter kan påverkas och minskas för att på så sätt minska stressen och 

syreförbrukningen. I försök som har utförts har många personer i kammaren beskrivit ett obehag 

över att de börjar svettas och dricka mycket vatten på grund av den höga luftfuktigheten och den 

höga temperaturen. Därför rekommenderas att luftkylning sätts in i räddningskammaren. (Johnson, 

2008)  

  



 

15 
 

4.1.4 Antal personer  

Antalet personer i en räddningskammare kan variera och därmed varierar behovet av luft. Enligt vissa 

länders regelverk ska de som arbetar i gruvan få plats i räddningskammare och andra säger att de 

som kan tänkas befinna sig i gruvan ska få plats i kammare. Här nedan visas en sammanställning för 

kraven hos de olika länderna. 

Tabell 2. Personer som ska rymmas i kammaren, pressenterat för olika länder. 

Land - region Antalet personer i 
räddningskammaren 

Vilken typ av krav 

Australien-Western Australia Personal som jobbar i området ska 
rymmas, även annan tillfällig 
personal ska få plats. Problemet kan 
lösas med att ha dubbelt så stora 
kammare som vanligen behövs eller 
använda ett system som begränsar 
antalet personer som befinner sig 
nere i gruvan. 

Riktlinje/allmänna råd 

Australien – New South Wales  Nämner inte hur många som ska 
rymmas i räddningskammaren. 

- 

Australien – Queensland Nämner inte hur många som ska 
rymmas i räddningskammaren. 

- 

Kanada – Province of Nova 
Scotia  

Kammaren ska ha tillräckligt med 
luft för det maximala antalet 
personer som det är tänkt att det 
ska vistas i den.  

Föreskrifter 

Kanada – Ontario  Kammaren ska vara stor nog att 
rymma arbetarna. 

Föreskrifter 

Irland Nämner inte hur många som ska 
rymmas i räddningskammaren. 

- 

Storbritannien Arbetarna i gruvan ska rymmas och 
hänsyn till överlappande skiftlag 
kan göras. 

Riktlinjer 

Sydafrika Den ska rymma antalet personer 
som maximalt kan tänkas vara i 
området och behöva söka skydd i 
räddningskammaren. 

Uppsagda föreskrifter 

USA Nämner inte hur många som ska 
rymmas i räddningskammaren. 

- 

Sverige Kammaren ska rymma antalet 
personer som kan tänkas behöva 
använda sig av den. 

Allmänna råd 
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4.2 Räddningskammare i Sverige 

4.2.1 Föreskrifter och allmänna råd 

I Sverige styrs användningen av räddningskammare av Arbetsmiljöverkets föreskrifter(AFS). I AFS 

2010:1 står det att utrymning från en gruva ska kunna ske via två oberoende utrymningsvägar. När 

detta inte är möjligt kan utrymning ske till en räddningskammare. Denna räddningskammare kan 

vara fast i berget eller flyttbar. Det ska finnas en handlingsplan på arbetsplatsen för vad som ska 

göras vid en eventuell händelse som exempelvis brand. Arbetarna ska öva utrymning minst en gång 

per år. Alla som befinner sig nere i gruvan ska vara listade med var de befinner sig. 

Arbetsmiljöverket har även uppfört allmänna råd till dessa föreskrifter. De allmänna råden är till för 

att förtydliga vad man menar med föreskrifterna och ger exempel på hur ett problem kan lösas. 

Dessa allmänna råd är inte tvingande. 

Ställen där reglerna gäller är exempelvis brytningsområden och utlastnings- och transportnivåer. När 

en räddningskammare används för att uppfylla säker utrymning kan den vara av lite olika typer. Det 

finns de som är flyttbara och de som är insprängda i berget. De kammare som ska vara där en brand 

kan uppstå bör utformas av obrännbart material.  Storleken på kammaren ska vara så att de som ska 

använda sig av den ryms. 

Kammare ska placeras på en lämplig plats för att den ska vara lättillgänglig vid en olycka. Kammaren 

bör befinna sig 200-300 meter från platsen där brytning sker. Dock är detta avstånd beroende av 

vilken typ av väg de som ska använda kammaren ska färdas. T.ex. medför brant lutning att det kan ta 

extra tid att nå kammaren. Annan utrymningsväg påverkar också placeringen av kammaren. 

 Den friska luften i räddningskammaren ska komma från tuber och/eller från en ledning. Luften ska 

vara kontrollerbar från insidan på räddningskammaren där den ska gå att stänga med reglage. 

Trycket i kammaren ska gå att reglera med utsläpp av luft och trycket är vanligen 0,1 bar. 

Ytterligare funktioner för att göra räddningskammaren säker är att man ska se till att kammaren inte 

blir för varm inuti. Kommunikation med ytan (eller annan säker plats som inte påverkas av en 

eventuell brand) inifrån kammaren är också en viktig säkerhetsåtgärd.  Utanför kammaren är det 

viktigt att inte ställa upp saker som kan börja brinna, exempelvis fordon eller brännbart material. 

Detta kan göra att kammaren inte går att använda vid en brand. Det sista som tas upp i de allmänna 

råden om räddningskammare är att det är bra om de innehåller förstaförbandslåda och dricksvatten. 

(Arbetsmiljöverket, 2010) 
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4.2.2 Grund till föreskrifter och allmänna råd 

Föreskrifterna och rekommendationerna från arbetsmiljöverket grundar sig på en rapport som 

Svenska Gruvföreningens Brandskyddskommitté tagit fram. Denna rapport (Svenska Gruvföreningen, 

1985) var ett uppdrag från Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté (GRAMKO). Uppdraget 

gick ut på att ta fram alternativa lösningar för utrymning ur gruvan. 

På grund av det stora problemet med brandgasspridning i gruvan bestämde brandskyddskommittén 

att långa utrymningsvägar inte var den bästa lösningen utan att räddningskammare skulle skydda vid 

en olycka. Man valde att göra en studie på inträffade tillbud med bränder i fordon. Detta för att 

brand i fordon inte sker på en bestämd plats och kunskap angående brandförloppet saknades. 

Dessutom kan fordonsbränder utvecklas fort då det finns mycket brännbart material.  

Brandskyddsföreningen skulle visa om det var möjligt att konstruera en flyttbar kammare som kunde 

stå emot brand och i så fall vad som krävdes av kammaren. De olika testerna som utfördes 

kontrollerades med noggranna mätningar.  För att dessa tester skulle vara möjliga med ett 

fullskaleförsök valdes en gruva där en brand inte skulle rubba den ordinarie driften. Gruvan skulle 

även ha utrymme för de olika delarna av testet och det skulle finnas möjlighet till att transportera 

ner utrustningen i gruvan. Grängesbergsgruvan valdes som provgruva. 

Kammaren som konstruerades skulle ha plats för fyra personer och andningsbar luft i fyra timmar. 

Konstruktionen skulle vara stark nog för att motstå en brand och tillräckligt stabil för att en 

förflyttning av kammaren skulle vara möjlig utan att deformering skulle inträffa. 

Branden som skapades i gruvan var genom en antändning av en hjullastare (Caterpillar 966D). Den 

hade fyra däck som vägde ca 525 kg per styck och fordonet var tankat med 300 l diesel. Maskinen 

innehöll även 290 l hydraulolja. Hjullastaren placerades 10 meter från räddningskammaren innan den 

antändes. Antändningspunkten för detta försök var 10 liter lättdiesel och 5 liter motorolja som 

placerats vid bakhjulet respektive hällts över maskinens bakre del. 

Ventilationen av branden var konstruerad så att luftflödet skulle vara 0,4m/s. Detta kunde dock inte 

upprätthållas genom hela försöket, utan det uppgick till 2m/s vid den intensivaste delen av 

brandförloppet. Brandgaserna som skulle ventileras genom frånluftschaktet fick inte den 

skorstenseffekt som brandgaser brukar få. Då de hade kylts för mycket mot väggarna på väg ut ur 

gruvan, transporterades de istället ut i samma hastighet som övrig luft. 

Temperaturen i räddningskammaren under branden blir som störst 13°C högre än 

urspungstemperatur. Detta värde skulle ha varit större om personer vistats i kammaren under 

försöket. Den temperatur som räknas som kritisk (70°C under ca 60 minuter och 50°C i 180-300 

minuter) är ändå mycket varmare än vad som blev fallet i kammaren. 

Mätningarna av luften utanför kammaren visar att det vid en brand inte tar många minuter innan 

man måste ha utrymt. Det som dödar är röken och korttidsgränsvärdet för CO2-halten är 1 % och är 

ett hygieniskt gränsvärde som rekommenderar en maximal inandning i 15 minuter 

(Arbetsmiljöverket, 2011).  En koncentration på 4 % är ett värde som man kan få bestående skador 

eller dö om man vistas där i mer än 30 minuter (NIOSH, 1994).  

Beräkningar på hur förhållandet i kammaren skulle ha varit om fyra personer suttit instängda i fyra 

timmar utfördes. Dessa beräkningar visar att en person andas ut 0,25 till 0,33 l CO2/min. Totalt för 



 

18 
 

fyra personer under fyra timmar innebär det 300 l CO2, vilket ger en 4 % CO2-halt. Denna halt anses 

som oacceptabel och därför bör ett av följande två alternativ väljas. Antingen går det att sätta ett 

filter som tvättar bort CO2-gasen ur luften. Ett annat alternativ är utspädning genom att pumpa in 

1100 liter luft per timma och person som sitter i kammaren. 

Syretillgången i kammaren som behövs för att hålla personerna vid liv beräknades utifrån att en 

person förbrukar 20 liter luft per minut och person. Detta värde avser en person under stress. En 

person i vila behöver betydligt mindre syre med ett värde på 5-8 liter per person och minut. Med 

denna stressade förbrukning kommer luften i kammaren ha tillräckligt med luft i 100 minuter för de 

fyra personerna. Eftersom kammaren skulle ha tillräckligt med syre i 4 timmar så behöver ytterligare 

luft tillföras till kammaren efter dessa 100 minuter. Den tillförda luften ska vara 1,2 m3/h för varje 

person. 

Rapporten presenterar några rekommendationer för att utöka säkerheten vid brand i en gruva och 

en av dem är att sektionera utrymningsvägarna. Genom att dela upp dem kommer en utrymning av 

personalen att underlättas. En insats för räddningstjänsten kommer att bli snabbare och mer effektiv 

om de inte måste gå genom tjock rök utan sikt. 

Utrymning från en gruva kan bli svår då trånga passager snabbt fylls med rök. Röken kyls mot 

väggarna i gruvgångarna och försämrar utrymningsmöjligheterna snabbt genom att den sjunker mot 

golvet. Även bullret från maskiner kan göra det svårare att uppfatta en brand vilket kan vara 

ytterligare en orsak till att säker utrymning inte blir möjlig innan det är försent.  

Där osäkra utrymningsvägar finns kan de ersättas av räddningskammare. Rapporten (Svenska 

Gruvföreningen, 1985) beskriver de krav som finns för räddningskammare. Dessa innebär att 

arbetarna ska sitta säkert från brand i minst fyra timmar. Kammaren måste vara tät och ha ett 

övertryck för att inte släppa in brandgaser. Rumsvolymen och friskluftsflödet måste vara tillräcklig för 

att inte förgiftning ska uppstå. Tryckvågor eller liknande som kan uppstå ska klaras av 

räddningskammaren. Avslutande kravet på kammaren är att någon typ av kommunikationsutrustning 

ska finnas för att arbetarna i kammaren ska kunna prata med räddningscentraler på ytan. 

Räddningskamrarna som ska uppföras kan vara av två typer, stationära räddningskammare eller 

flyttbara. Olika rekommendationer finns för de två typerna. Stationära kammare kan användas där 

förutsättningarana är sådana att det är möjligt. T.ex. får berget inte ha för höga radonhalter om detta 

ska vara möjligt.  Att vattenflödet ska vara litet och berget hållfast är också krav som ställs. Rummet 

ska vara minst 15 m3 per person och det ska finnas en lufttät sluss som ingång till kammaren. 

Väggarna ska stå 1,5 meter från varandra med två dörrar som är dimensionerade så att de håller för 

sprängningsarbeten. Kommunikation till ytan är också ett av kraven som de måste uppfylla. 

En stationär räddningskammare kan också användas som personalrum. Vid kalla utrymmen kan 

uppvärmning vara nödvändig för kammaren. 

De flyttbara kamrarna ska användas när inte stationära kammare är praktiskt möjligt. En flyttbar 

kammare kan omplaceras i det fall arbetet flyttas längre in i berget och sträckan till en fast kammare 

skulle bli för lång. På en flyttbar kammare ställs ungefär samma krav men den måste även hålla för 

stenras och förflyttning. För att en kammare ska vara flyttbar kan den inte vara lika rymlig som en 

stationär personerna i kammaren får därför inte samma utrymme. Räddningskammaren i försöket 
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var konstruerad så att den gick att seriekoppla med en likadan kammare. Detta medförde att den 

blev lättare att transportera. Luft i tuber eller uppkoppling på tryckluftsnätet får användas istället för 

den stora volymen som en stationär kammare kan rymma. Luft från tryckluftsnätet ska renas från 

olja och för att inte trycket i ska bli för högt ska det finnas reduceringsventil som minskar trycket i 

kammaren. Övertryck ska användas i kammaren som en ytterligare säkerhet utöver att kammaren är 

lufttät. Sista kravet är att den ska vara försedd med reflexer så att den syns även om det är rök eller 

sikten är dålig av annan anledning. (Svenska Gruvföreningen, 1985) 

I rapporten Brandskydd i gruvor- och berganläggningar finns bl.a. information om hur 

räddningskammare ska utformas. Rapporten ger också information om brandskydd till projektörer, 

konstruktörer och arbetare i gruvan. Skriften visar hur man jobbar för en säker arbetsmiljö. 

(GRAMKO:s Brandskyddskommité, 2009) 
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4.3 Räddningskammare i andra länder 
Länder runt om i värden har olika syn på säkerhet i gruvan. Man har även skiftande resurser för 

framtagningen av rimliga regler och krav. En annan aspekt är att vissa länder har många gruvor och 

andra har få. Detta gör att man får stor skillnad i prioriteringen av säkerhetsregler. Här nedan 

redovisas ett antal länders regelverk. Främst krav på räddningskammare och hur dessa ska utformas. 

 

4.3.1 EU 

Länderna som är med i EU måste följa de lagar som beslutas av EU. Dessa lagar räknas som 

minimumkrav och får göras striktare inom ett land. Medlemsländerna i EU väljer själva om de anser 

lagen tillräcklig eller om den måste göras mer strikt och detaljerad. (European Agency for Safety and 

Health at Work, 2013) 

Kraven för säkerhet i gruvan varierar mellan de olika länderna inom EU, men alla måste följa ställda 

EU-krav. Direktiv 89/391 - Ramdirektivet om arbetsmiljö, är det ramverk som EU ställt upp om hur 

arbetsmiljöfrågor ska behandlas. Det ställer krav på hur arbetsgivaren ska skapa en säkrare 

arbetsplats. Direktiven ställer också krav på arbetaren. (European Agency for Safety and Health at 

Work) 

Arbetsgivaren ska utvärdera riskerna som finns för personalens hälsa och säkerhet. Det ska även 

införas åtgärder som förbättrar arbetstagarens säkerhet. Arbetsgivaren ska bedöma vilka uppgifter 

som arbetaren kan hantera på ett säkert sätt och han frågar arbetarna innan han beslutar sig för att 

använda ny teknik. Arbetsgivaren ska vidta nödvändiga åtgärder till första hjälpen, utrymning av 

arbetsplatsen, nödvändiga åtgärder vid stor fara samt mot brand. En lista ska göras där olyckor som 

sker skrivs ner och som sedan ska rapporteras till den ansvariga myndigheten. Arbetarna ska 

informeras och ges möjlighet att diskutera säkerheten på arbetsplatsen och sedan ska arbetsgivaren 

även se till att alla får en tillräcklig utbildning i området säkerhet och hälsa. (European Agency for 

Safety and Health at Work) 

Personerna som arbetar på platsen ska se till att de använder sig av t.ex. maskiner på rätt sätt och 

personen ska meddela arbetsgivaren om eventuella arbetssituationer eller brister i säkerheten kan 

innebära direkt fara. (European Agency for Safety and Health at Work)  

Directive 92/104/EEC- mineral-extracting industries behandlar säkerhetsfrågor för 

mineralutvinningsgruvor och är ett ramdirektiv med minimikrav för alla länder inom EU.  Detta 

direktiv gäller gruvor både på och under jord. (European Agency for Safety and Health at Work) 

Arbetsgivare för mineralgruvor ska se till att det finns åtgärder mot brand och explosion för att varna, 

rädda och bekämpa. Arbetsgivaren ska också vidta åtgärder för att förebygga farliga atmosfärer. Det 

finns en skyldighet att se till att det finns utrustning för utrymning och räddning. Detta för att 

arbetarna ska kunna utrymma området om det finns en fara som kräver detta. Arbetsgivaren måste 

även se till at det finns åtgärder som exempelvis varnings- och kommunikationssystem för att 

underlätta utrymning och räddning från gruvan i det fall det behövs. Arbetarna ska på ett 

lättförståeligt sätt få information om vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits på arbetsplatsen. 

(European Agency for Safety and Health at Work) 
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4.3.2 Australien 

Australien har många olika gruvdistrikt. Nedan presenteras distrikten Western Australia, New South 

Wales och Queensland med tillhörande krav inom användingen av räddningskammare. Bilden nedan 

visar på aktiva gruvor i Australien. 

 

 

Figur 4. Karta över Australien med röda prickar som markerar de aktiva gruvorna (Geosciense Australia, 2013). 

Western Australia 

I Western Australia finns en lag, Mines Safety and Inspection Act 1994, som ger en övergripande bild 

över vad som gäller för gruvägare. Distriktet har även förordningar som måste följas för att bedriva 

gruvverksamhet. Dessa förordningar har titeln Mines Safety and Inspection Regulations 1995. Nedan 

görs en redogörelse för vad som gäller säkerheten och användningen av räddningskammare. Som 

ytterligare hjälpmedel finns även föreskrifter och riktlinjer. 

Regelverket beskriver en rad förebyggande åtgärder som den som driver gruvan ska vidta för att 

skydda mot händelser som kan utgöra en risk för de anställda. Exempelvis brand, explosion, fel i 

ventilationssystemet, översvämning, tillströmning av lera eller bearbetningsavfall, gasläckage eller en 

kollaps av område i gruvan.  

Säkerhetsåtgärder mot händelser i gruvan ska vidtas. En av dessa åtgärder är att man måste ha ett 

varningssystem med tillhörande procedurer för hur det ska hanteras. Två andra åtgärder är att det 

ska finnas kunskap hur man larmar räddningsteam och räddningstjänst och hur evakuering av 

personal i gruvan genomförs. Det finns också krav på att räddningskammare och lokaler med friskluft 

ska finnas. Även säkerhetsåtgärder för förare under jord ska vidtas. De anställda ska ha rätt 

utbildning för att ha kunskap om säkerhetsåtgärder vid olika situationer och för att kunna hantera 
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säkerhetsredskap så som brandsläckare och säkerhetsanläggningar(t.ex. räddningskammare). För att 

en händelse ska kunna hanteras på ett bra sätt ska säkerhetsövningar genomföras regelbundet. 

(Western Australia, 2013) 

Som stöd vid gruvdrift finns riktlinjer som beskriver vad man menar med förordningarna och vad som 

ska genomföras för att uppnå dessa. I riktlinjen Refuge chambers in underground metalliferous mines 

finns beskrivet vad som menas med kravet på räddningskammare och hur den ska vara utformad. 

Riktlinjerna bygger bland annat på riskbedömningar som utförts på 13 gruvor i Western Australia. 

Det finns en beskrivning om vad som bör göras för att dimensionera säkerhetsåtgärderna i en gruva. 

Det som då krävs är att farorna ska identifieras och riskerna av dessa ska bedömas för att sedan 

kunna göra tillräckliga åtgärder för att göra gruvan säker. Det kan göras genom att minska riskerna 

eller ta bort farorna. 

Faror som kan göra att luften inte går att andas är brand i kabelöverdrag som består av PVC 

(polyvinylklorid) eller brand i en diseltank som ska användas för att driva maskinerna. Även 

hydraulolja och gummidäck som används till många fordon i gruvan brinner och bildar giftig rök och 

därmed gör luften för förorenad för att den ska gå att andas.  

 

Figur 5. Exempel på fordon som kan befinna sig i gruvan (Atlas Copco, 2013).    

Den vanligaste orsaken till brand är att det börjar brinna i ett fordon. En brand kan starta då ett rör 

på en maskin brister och sprutar diesel eller hydraulolja på den varma motorn som får vätskan att 

antända. Den kan också startas av ett elfel eller att motorn blir för varm och antänds. Däcken på 

maskinen kan också antändas om bromsarna blir så varma att hjullagrets fett börjar brinna. 

(Department of Consumer and Employment Protection, 2008) 

Vid en sådan händelse som brand säger man i riktlinjerna att det viktigaste är att säkerställa 

andningsbar luft, vanligast genom en självburen andningsaparat(självräddare) som alla i gruvan har. 

Det måste också finnas ett säkert ställe att ta sig till inom ett rimligt avstånd från där arbetet pågår. 

Avståndet till räddningskammare ska vara beräknat utifrån hur länge luften i självräddarna räcker. 

Det finns dock ett maximalt avstånd som inte får överskridas på 750 m. Ett maximalt avstånd har 

tagits fram för eventuellt försvårande faktorer vid en brand. Det som tas i beaktande är personens 

fysiska och psykiska tillstånd som kan påverka syreförbrukningen eller förloppets hastighet vid en 
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krishändelse. Röken från en brand kan också påverka framkomligheten, vilket gör att det tar längre 

tid att ta sig till räddningskammaren.    

Riktlinjerna säger att räddningskammaren ska rymma personer som jobbar i området och kan behöva 

använda den vid en händelse. Det nämns också fall då andra än ordinarie personal som t.ex. 

underhållspersonal, inspektionspersonal, geologer med flera måste rymmas. En lösning på problemet 

kan vara en räddningskammare med dubbelt så många platser som behövs för den ordinarie 

personalen. En annan lösning kan vara att använda ett begränsande system (t.ex. arbetarlogg) så att 

alla som befinner sig nere i gruvan ryms i kammare. 

För att det ska vara säkert att sitta i räddningskammaren under en lång tid bör vissa faktorer överses 

och granskas. Faktorer som kan påverka är om marken där kammaren befinner sig är instabil och risk 

för jordbävning föreligger eller om översvämning kan före komma. En faktor som kan göra 

kammaren osäker att ta sig till och vistas i är om en brand uppstår i närheten av kammaren. Därför 

ska platsen för räddningskammaren väljas även utifrån denna faktor. 

Räddningskammare har tre driftlägen. Ett läge är när den bara väntar på att användas. Externt läge 

när den kan använda sig av t.ex. ström från gruvan utan att behöva använda batterierna. Det sista 

läget är ett självständigt läge som finns för att kammaren ska vara brukbar även om det brinner runt 

den och stödsystemen från gruvan inte hjälper utan att den måste använda egna el-, vatten- och 

luftreserver. Vid vänteläget behöver inte kammaren användda något av nödsystemen utan dess syfte 

är att vänta på att slå igång vid behov. När kammaren har externt stöd kan ledningar med luft, vatten 

och el användas. Ren luft och rent vatten ska pumpas ner till kammaren i ett eget borrhål där rören 

inte är metall. När rören ska dras genom gruvan kan metallrör användas och eftersom rören kan 

befinna sig i närheten av elden så ska man ta i beaktande att de kan värma vattnet och luften. Luften 

till kammaren ska filtreras enligt australiensk standard AS/NZS 1716:2003.  

Fristående drift på en räddningskammare kräver att kammaren kan upprätthålla andningsbar luft, 

elektricitet för att driva funktionerna, dricksvatten och att hålla nere temperaturen i kammaren. 

Luften kan behållas andningsbar genom att tvätta bort koldioxid och kolmonoxid och fylla på med 

syre. Det går även att använda luft för att fylla på med syre i utrymmet. Kammaren ska ha tillräckligt 

med luftförråd för att det ska finnas andningsbar luft för de som sitter i kammaren i 36 timmar. 

Dimensioneringen av syreförrådet sker genom att man beräknar en syreåtgång på 0,5 liter per 

person och minut. Riktlinjerna säger också att det rekommenderas att det finns tillgång till 

säkerhetssyre i form av syreljus. Elektricitet måste finnas i kammaren för att lufttvättningen, lyset, 

luftkonditioneringen och vissa andra system ska fungera. Även dricksvatten till de som befinner sig i 

kammaren rekommenderas. Det rekommenderas starkt att kammaren har en funktion som kyler 

luften från att bli för varm när många personer vistas i kammaren. 

Kommunikation mellan räddningskammaren och markytan har använts sedan räddningskamrarna var 

enkla. Nu finns utrustning som gör det möjligt att upprätthålla kommunikation mellan markytan och 

de som sitter instängda. Denna dialog mellan de två parterna kan användas för att lugna de 

nödställda samt ge direktiv. En annan funktion som är användbar är att de på marken kan få en bild 

av läget i kammaren. 

Riktlinjerna påpekar, att även om en räddningskammare borde innehålla all utrustning som budgeten 

rymmer, får det inte glömmas bort att det i en gruva bara finns begränsat utrymme. Det viktigaste i 
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kammaren är att det finns tillgång till luft. Näst viktigast är tillgång till dricksvatten. 

Förstaförbandslåda med kapacitet att ta hand om flera olycksfall är nödvändigt. Det rekommenderas 

även att man ska ha en syrgasutrustning för svårt skadade, men då måste de som ska använda den 

ha kunskap om användningen. En enkel toalett med kapacitet för antalet personer i 36 timmar 

behövs. Ett bord är också användbart i en räddningskammare och kan användas för t.ex. kortspel 

eller annan tidsfördrivande aktivitet. En ögontvätt är en bra sak att ha och rekommendationen säger 

att den bör sättas på utsidan av kammaren då den kan användas i vardagen. Andra saker som kan 

vara bra utrustning att ha i kammaren är ficklampa och batteri, kortlek, papper och penna, 

brandsläckare och lagringsskåp. 

Utsidan av räddningskammaren ska också ha vissa specifikationer enligt riktlinjerna. En egenskap är 

att den ska vara robust då den hanteras av stora tunga maskiner som eventuellt puttar den till den 

plats den ska stå på och då kan klossar under den och en stötdämpande ram runt kammaren öka 

hållbarheten. Kammaren ska också vara tillräckligt styv för att kunna flyttas utan att den börjar läka 

luft i dörrpartiet och i skarvar. Den ska testas efter varje flytt där kontroll av läckage sker. Kammaren 

ska ha dörr som öppnas utåt och ventilation som stängs vid övertryck utifrån. Detta för att kammaren 

ska stå emot en explosion på utsidan. En extra ingång kan konstrueras för att göra det möjligt att ta 

sig in i kammaren trots att huvudingången blivit avstängd.  

Den tid som en räddningskammare ska klara att stå fristående är 36 timmar. Det finns många 

händelser världen runt som pekar på att en tid på två - tio timmar skulle vara lämplig. Dessa tider 

anser man inte beskriva det värsta scenariot och därför rekommenderar Western Australia att 

räddningskammaren ska klara minst 36 timmar (Department of Consumer and Employment 

Protection, 2008). Det värsta tänkbara scenariot bygger på att ett fordon med stora hjul börjar brinna 

när det är vid ett huvudluftintag. Vid en sådan brand finns det risk för att däck börjar brinna igen 

och/eller att däck sprängs under en tid av 24 timmar. Riktlinjerna föreslår också att en tid på 8 

timmar läggs på för att få tid för att göra vägen framkomlig till räddningskammaren för fordon i det 

fall en person i kammaren är skadad. Ytterligare 4 timmarna läggs på som en säkerhetsfaktor. 

De som sitter i räddningskammare beskriver ofta att det känns som att bli begravd och detta är en 

psykologisk aspekt som ska tas hänsyn till. I riktlinjerna nämns flera saker som kan göra miljön och de 

psykologiska effekterna i räddningskammaren bättre: 

 Luftkylning för att hålla nere temperaturen. 

 En ljus trygg miljö med hjälp av någon strömsnål belysning som LED-lampor. 

 Ett fönster i dörren för att se vem som försöker ta sig in i kammaren och även för att kunna 
hjälpa denne. 

 Ett system för att ta bort dålig lukt i kammaren. 

En räddningskammare kräver underhåll för att kunna behålla sina funktioner. Regelbundna kontroller 

och inspektioner ska utföras. En checklista med specifikationer på kammaren ska upprättas samt 

inspelning av inspektionerna ska ske. Det bästa är om de som är beroende av kammaren och arbetar 

på platsen utför dagliga kontroller av kammaren. Om fel påträffas ska det meddelas omedelbart och 

åtgärdas snarast möjligt. Vid problem som inte kan lösas inom rimlig tid bör man titta på alternativa 

lediga kammare och som minsta åtgärd meddelas arbetarna att räddningskammaren är ur bruk. 

Tester på kammaren ska göras när de installerats och sedan med sex månaders intervall. 

(Department of Consumer and Employment Protection, 2008) 
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New South Wales  

New South Wales nämner ingenting om räddningskammare i lagarna eller föreskrifterna: 

Mine Health and Safety Act 2004 (New South Wales Government, 2013). 

Mine Health and Safety Regulation 2007 (New South Wales Government, 2010). 

Work Health and Safety Act 2011 No 10 

Coal Mine Health and Safety Act 2002 No 129 

Coal Mine Health and Safety Regulation 2006 

Föreskriften för kolgruvor i New South Wales nämner inte räddningskammare. Den nämner att det är 

ett krav att arbetarna ska ha självräddare som bärs av de som arbetar där.  

Det finns dock riktlinjer för räddningskammare i kolgruvor för New South Wales. Räddningskammare 

ska finnas för att kunna skydda gruvarbetarna vid olika händelser då inte en utrymning kan ske. 

Händelser som kammaren ska skydda mot är exempelvis brand och/eller explosion. Vid sådana 

tillfällen är det viktigt att kammaren behåller sin integritet mot brandgaser. Det finns flera risker med 

att använda en räddningskammare så som att luften tar slut innan en utrymning kan ske, 

räddningskammaren kanske inte fungerar korrekt och alla kanske inte ryms i kammaren. Det finns 

fler faror, som t.ex. att personerna på ytan inte vet att det befinner sig människor i 

räddningskammaren. 

Riktlinjerna föreslår överväganden som ska tas i beaktande vid användandet av räddningskammare:  

 Där en räddningskammare finns ska en plan för hur en räddningsaktion ska ske.   

 Räddningskammaren ska byggas så att den håller för att flyttas och för en händelse. 

 Räddningskammare ska ha underhållsprogram. 

 En luftföroreningsmätare kan mäta så att luften i kammaren är säker att andas. 

 Kommunikation med personal på ytnivå. 

 Utbildning för att användarna av kammaren ska få kompetens att använda kammaren. 

Dessa överväganden gör att en kammare blir säkrare att använda och att användningen sker på ett 

korrekt sätt. Det finns ingen angiven tid för hur länge det ska finnas andningsbar luft i 

räddningskammaren i någon av New South Wales lagar, föreskrifter eller riktlinjer. (NSW Department 

of Industry and Investment, 2010) 
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Queensland 

Queensland är ett av gruvdistrikten i Australien och har egna lagar för gruvdriften och säkerheten i 

gruvan. Lagen Mining and Quarrying Safety and Health Act 1999 innehåller de övergripande reglerna 

för gruvdriften men nämner ingenting om användning av räddningskammare. (Queensland, 2012) 

Föreskrifterna Mining and Quarrying Safety and Health Regulation 2001 som hör till ovan nämnda lag 

tar upp användningen av räddningskammare. Ledande befattningshavare är skyldig att göra en 

inventering över vilka farliga händelser som kan inträffa i gruvan. Denna identifiering ska göras för att 

se vad som kan hända under drift och om driften ändras ska en ny inventering genomföras. Syftet 

med denna inventering är att kunna bestämma vilka åtgärder som ska göras för att skapa en säker 

miljö för arbetarna i gruvan. Åtgärder kan exempelvis vara att ge information om händelser till 

arbetarna, att ha tillgång till ett räddningsteam, att ordna med utrymningsvägar och att använda 

räddningskammare.  

När befattningshavaren beslutar att det är nödvändigt med räddningskammare ska han se till att de 

upprättas. Dessa räddningskammare kan vara fristående kammare, baser med frisk luft eller säkra 

platser där personer kan vara säkra från faror. (Queensland, 2013)  
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4.3.3 Kanada 

 

Kanada har som Australien olika lagar som styr säkerheten i gruvorna för de olika provinserna. Här 

nedan presenteras några av provinserna med lagar, föreskrifter och riktlinjer för användningen av 

räddningskammare i gruvor. 

Province of Nova Scotia 

Föreskrifterna Underground Mining Regulations för underjordsarbete, säger att utrymningsvägarna 

ska vara inom ett avstånd på maximalt 500 m. Dessa föreskrifter hör till lagen Occupational Health 

and Safety Act. I reglerna definieras utrymningsväg som en utgång ur gruvan, räddningskammare 

alternativt gruvschakt, i de fall som transporter sker i schakten. 

Det finns krav på hur räddningskammare ska vara konstruerade och på deras placering. Kammaren 

kan vara utformad på tre olika sätt. Alla ska vara täta för att undvika att gaser kommer in. 1. Den kan 

vara gjord i berg som är av obrännbart material. 2. Räddningskammare som byggs i berg av kol som 

är brännbart ska en tät barriär av obrännbart material upprättas. 3. Den kan också vara byggd i annat 

material än berg men det materialet ska då vara obrännbart. 

Räddningskammaren ska ha minst två dörrar för att skapa en luftsluss till rummet men det får även 

lösas på annat sätt som är lika säkert. Borrhåll från ytan av gruvan till varje räddningskammare ska 

utföras om det är praktiskt möjligt. Alla delar så som vattenledningar och luftledningar som kan 

tänkas gå till kammaren ska vara utförda i obrännbart material. Räddningskammare ska vara 

placerade minst 100 m från magasin, dieselförråd, tankstation och batteriladdningsstationer. För att 

räddningskammaren ska gå att hitta ska den ha en skylt samt en ljudsignal. 

Luften för räddningskammaren ska vara tillräcklig för det maximala antalet personer som ska vistas 

där och att de ska kunna sitta i kammaren i minst 8 timmar. Denna luft kan tillgängliggöras för 

arbetarna genom att kammaren är tillräckligt stor för att rymma luften. Det är också möjligt att 

använda sig av komprimerad luft eller syre till kammaren. 

Det finns krav när det gäller utrustningen i kammaren. Den ska bl.a. innehålla en mätare som mäter 

syre och brännbara gaser och en tryckmätare som visar tryckskillnaden mellan luften utanför och 

inuti kammaren. Dricksvatten till kammaren ska finnas och om det är förvarat i flaskor ska det bytas 

minst en gång per månad och om det är datummärkt ska datummärkningen följas. Nödbelysning för 

kammaren ska finnas samt även förstahjälpen-kit. En bår med fastspänningsremmar, två filtar, 

rakhyvlar för rakning och mat i tillräcklig mängd för personerna i kammaren måste finnas i 

kammaren. 

Det ska finnas procedurer för räddningskammarna och dessa ska fästas utanför kammaren och inuti 

kammaren. Dessa ska innehålla information om hur personer inne i kammaren ska hantera 

utrustningen. En information om hur man på ett säkert sätt går in och ut ur kammaren ska också 

finnas på informationsbladet. 

Räddningskamrarna får användas som lunchrum, kontor, förråd för förstahjälpen utrustning, rum för 

förstahjälpen behandling och som säkert tillflyktsrum i händelse som exempelvis brand i gruvan. 

Personen som är chef för gruvan har uppgiften att utse en person som ska inspektera och underhålla 

räddningskammaren. Denna person ska inspektera räddningskammaren minst en gång per månad 
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och då byts även den proviant som har gått ut. Efter att någon typ av underhåll eller utbyte av varor i 

kammaren är utfört, ska detta dokumenteras i en rapport.  

Även andra åtgärder utförs i gruvan för att förbättra säkerheten som exempelvis användning av 

räddningsteam. Dessa team använder sig av personliga luftapparater som de bär med sig ner i 

gruvan. Dessa har en kapacitet på luft i minst fyra timmar. Antalet räddningsteam i en gruva bestäms 

av hur många som arbetar i gruvan. I det fall 10 personer eller färre arbetar i gruvan ska ett 

räddningsteam finnas redo för att göra en räddningsinsats. Detta team består av två personer. Vid 

större gruvor där fler personer arbetar, ska teamet bestå av 5 personer där en av dem är reserv. En 

av teammedlemmarna ska vara teamledare. Reglerna styr hur många räddningsteam som behövs 

efter storleken på gruvan. Vid de största gruvorna krävs 4 team. ( Province of Nova Scotia, 2013)   

 

Ontario 

Föreskrifterna Regulation 854, Mines and Mining Plants under lagen Occupational Health and Safety 

Act förklarar vad som gäller gruvor i provinsen Ontario. Gruvarbetarna ska förberedas på vad de ska 

göra vid en eventuell brand. Detta görs genom att den gruvansvarige tar fram procedurer i form av 

ett handlingsprogram. Ett brandlarm ska finnas för att få en tidig varning när en brand uppstår och då 

kan procedurerna komma till användning. 

Procedurerna ska presenteras för arbetarna så att de vet vad som bör göras vid brand. Övning av 

procedurerna ska ske minst var 12:e månad där alla som arbetar ska närvara på ett övningstillfälle.  

När procedurerna säger att en räddningskammare ska användas finns det vissa krav i föreskrifterna 

om hur dessa kammare ska utformas. Kammaren ska vara tillräckligt stor för att rymma arbetarna. 

Den ska vara upprättad i ett material som har minst en timmas brandmotstånd och tätheten i 

kammaren ska skydda från att gaser kan läcka in. För att kommunikation ska vara möjlig med ytan 

ska det finnas utrustning som gör detta möjligt. Försörjning av luft till kammaren ska finnas i form av 

komprimerad luft. Vatten ska också finnas tillgängligt i räddningskammaren. 

Ett säkerhetsavstånd ska finnas runt verkstäder för fordon, magasin, tankstationer och 

uppställningsplatser för fordon. Avståndet ska vara 60 meter, inom detta område får inte 

räddningskammaren placeras.  

I Ontarios föreskrifter nämns ingen tid för hur länge räddningskammaren ska vara säker för 

arbetarna. Det finns inga riktlinjer eller allmänna råd som ger förslag på denna tid. Riktlinjerna 

beskriver ett ytterligare hjälpmedel som ska fungera som räddnings- och påfyllnads ställe. Det kallas 

för en friskluftsbas och den ska finnas i gruvan där den behövs. Basen ska vara minst 30 m2 och ha 

utrustning med ett förråd av vatten och komprimerad luft. (R.R.O. 1990, REGULATION 854 MINES 

AND MINING PLANTS, 2013)  



 

29 
 

4.3.4 Irland 

Lagen som styr gruvverksamheten på Irland heter Mines and Quarries Act 1965. Den beskriver vilken 

roll de olika aktörerna har vid gruvdrift. Huvudansvaret ligger på gruvägaren som är skyldig att se till 

att de som bedriver gruvverksamheten gör detta på ett korrekt sätt.  

Under lagen Mines and Quarries Act 1965 finns det föreskrifter som heter Mines (Fire and Rescue) 

Regulations, 1972. Dessa föreskrifter beskriver vilket säkerhetsarbete som ska göras i gruvan och hur 

det ska göras. Under kapitel 21. Refuge stations finns det beskrivet hur man i Irland använder sig av 

räddningskammare.  

Räddningskammare eller som det kallas i föreskriften tillflyktsstationer ska upprättas om 

myndighetens (Minister for health) inspektör anser att det krävs för att hålla en god säkerhet för 

gruvarbetarna. Stationen ska upprättas på det ställe som inspektören beslutar. Stationen ska ha luft, 

vatten och telefonförbindelse med ytan. Till sin hjälp har inspektören en checklista se bilaga 9.1. 

Kammaren ska även vara skyddad från arbetsplatsen med stängningsanordningar för att inte gaser 

ska kunna ta sig in. (Brennan, 1972) 

Det finns ett dokument som ytterligare beskriver hur det ligger till med säkerheten i gruvorna i Irland. 

Detta dokument skrevs av Pat Griffin Senior HSA(Health and Safety Authority) inspector i 

sammarbete med Tara Mines, Lisheen och Galmoy. Rapporten beskriver översiktligt hur 

räddningsarbete i gruvor behandlas. I rapporten beskriver man också hur det fortsatta arbetet mot 

säkrare gruvor ska ske. Det står att alla underjordsgruvor använder räddningskammare och är 

uppställda på lämpliga platser i gruvorna. Det sägs att dessa har varit livsviktiga vid farliga händelser. 

De moderna räddningsstationerna är fristående och kan flyttas till de ställen där de behövs. Tiden 

som räddningskamrarna ska ha andningsbar luft nämns inte i skriften. Det står dock att den irländska 

räddningskommittén jobbar tillsammans med Health and Safety Authority för att uppdatera de 

viktiga delarna av gruvlagstiftningen. (Griffin, Grennan, & Lowther, 2008) 

I Bolidens underjordsgruva, Tara på Irland använder de sig av tryckluftsledning till alla sina kammare. 

I det fall att ledningarna skulle brytas finns det lufttuber och andningsmask för alla som befinner sig i 

kamrarna. Kapaciteten hos flaskan räcker i 17 timmar om den ställs in på 6 liter per minut. (Cahill, 

2013) 
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4.3.5 Storbritannien 

 

Storbritannien har gruvverksamhet och ett flertal lagar som styr gruvdriften. I föreskrifterna The 

Escape and Rescue from Mines Regulations 1995 finns krav på räddningskammare. Det står att 

räddningskammare ska finnas i gruvan där det är nödvändigt. Självräddare ska användas där det är 

nödvändigt för att tillgodose en säker arbetsmiljö. 

En räddningsplan upprättas av gruvföreståndaren och denna ska underhållas och kontrolleras så att 

den är lämplig. Upprättandet av planen ska bygga på en riskbedömning som är gjord för gruvan. 

Planen ska innehålla vad som görs för att rädda och utrymma arbetarna ur gruvan vid en 

krissituation. Denna plan ska tillhandahållas och finnas tillgänglig i gruvan. 

Gruvföreståndaren ska se till att arbetarna i gruvan får en tillräcklig utbildning för att vid 

krissituationer handla på ett korrekt sätt. Utbildning för användning av säkerhetsutrustningen ska 

genomföras. Dessa kunskaper ska sedan upprätthållas genom regelbunden övning. Personer som ska 

gå ner i gruvan som inte är arbetare ska få information på vad som ska göras och hur 

säkerhetsutrustningen ska användas vid en krissituation i gruvan. (The Secretary of State, 1995) 

 

Storbritannien har utformat riktlinjer som visar på rekommendationer och information för hur 

säkerheten i gruvan ska vara. Dessa riktlinjer heter Guidence and Information on the role and design 

of safe havens in arrangements for escape from mines och de är framtagna av gruppen Escape  and 

Rescue Operations in Mines Working Group. Denna grupp har tagit fram riktlinjerna i samråd med 

Storbritanniens Health and Safety Executive (HSE) som är ett tillsynsorgan över arbetsrelaterad hälsa 

och säkerhet. 

I riktlinjerna nämner man två typer av räddningskammare där den ena är totalt tillsluten och det 

finns tillgång till friskluft. Den andra typen som beskrivs är en kammare där personer med 

självräddare kan befinna sig för att fylla på sin utrustning med ny luft. 

Båda typerna av räddningskammare är till för att arbetarna ska kunna sitta och vänta medan 

räddningspersonalen tar hand om händelsen och sköter den ofta komplicerade räddningen och 

avsökningen av personal i gruvan.  

Storleken och kapaciteten hos kammaren ska vara designad så att arbetarna ryms. Man ska tänka på 

vilka som kan komma att använda den, hur skiftlagen ser ut i gruvan och om det sker överlappning 

mellan dem. Kapaciteten ska vara tillräcklig för att räddningsteam ska hinna rädda de nödställda. 

Räddningsteamen vid en kolgruva ska vara på plats vid gruvans yta inom en timma och för andra 

gruvor bör denna tid vara likvärdig. 

Det nämns olika typer av sätt att göra kammarens miljö säker för personerna som ska vistas i den. 

Vissa kammare är flyttbara och de har ett batteri med luftkylare och syrgastuber och 

koldioxidtvättar. Det finns mindre smidiga lösningar som brukar vara statiska, med tillgång till en 

matning av komprimerad luft och borrhål från ytan. Det finns också de som använder stora 

utrymmen som förses med syrgas för att kunna hålla en andningsbar luft i 36 timmar. Den 

sistnämnda är vanlig i saltgruvor eftersom de ofta har tillgång till stora säkra utrymmen. 
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Lufttillförseln till kammaren är inte bara till för att luften ska gå att andas, den ska också se till att 

temperaturen i kammaren inte blir för hög. För att säkert bestämma vilken mängd syre som behövs i 

kammaren, är det bestämt att koncentrationen i den ska vara 19 % syre.  Syrgasmängden som ska 

tillföras bedöms då till 0,5 liter syre per minut och person, vilket motsvarar en lufttillförsel på 12,5 

liter per minut och person. För att hålla nere koldioxidkoncentrationen under maximalvärdet på 0,5 

% krävs en tillförsel på 85 liter luft per minut och person. 

Temperaturen i kammaren är en viktig faktor för att kunna vistas säkert i kammaren. Personerna som 

vistas i kammaren kommer att ha på sig så lite kläder som möjligt för att det ska bli så svalt som 

möjligt. Beräkningar och uppskattningar som är gjorda visar att för att temperaturen ska hållas inom 

en bra nivå krävs att 255 liter luft per person och minut pumpas in. Detta värde är 3 gånger högre än 

luften som behövs för att hålla nere koncentrationen av koldioxiden. Med luftflöde på 255 kan det 

vara mer praktiskt med en alternativ kylning så att luften i stället för att kyla bara behövs för att se till 

att luften går att andas. Kammaren kan kylas med en batteridriven luftkylare eller med att 

komprimerad luft riktas mot de som befinner sig i kammaren. Det finns även fler lösningar på 

problemet så som en fläkt. 

Luften i kammaren ska inte vara över 28°C för att det ska vara behagligt att vara i kammaren och 

maximalt får det vara 35°C. Luftens hastighet ska vara minst 0,5 m/s vilket också kommer påverka 

kylningseffekten i kammaren. 

Riktlinjerna säger att om en tillförsel av tryckluft i en ledning skulle gå av borde det finnas ett 

alternativ. Ett alternativ kan vara masker med luft. När dessa används och kammaren inte får någon 

tilluft kan fuktigheten i kammaren bli för hög, detta kan avhjälpas genom att dörrar öppnas. Även 

temperaturen kan sänkas på detta sätt. Det finns också lösningar med så kallade syreljus men det 

alternativet tycktes inte vara bra då temperaturökningen skulle blir för stor. 

Tillgänglighet, temperatur och fukt, lutning på vägen till kammaren och avstånd är alla faktorer som 

borde ses över när placeringen av kammaren väljs. Den ska placeras där den är lättillgänglig och där 

det inte finns hinder i vägen. Den ska också vara lätt att se. Detta kan förenklas med hjälp av 

självlysande skyltar och vägvisare. Även ljudsignaler kan göra den lättare att hitta för personer som 

befinner sig i närområdet. Det nämns även fler sätt att göra kammaren lättare att finna som t.ex. en 

platta som gör att marken vibrerar. 

Möjligheten till kommunikation är en viktig komponent i kammaren.  Separata kommunikationsvägar 

ska finnas till kammaren om det är praktiskt möjligt. Där det bästa är om det finns två separata 

ledningar med kommunikation till utrymmet. 

Personer som har använt självräddare och kommer till kammaren, behöver troligtvis vatten att 

dricka. En person i kammaren behöver minst en liter vatten per timma för att kunna reglera sin 

kroppstemperatur. Matpaket kan också finnas i kammaren för att fylla på med nödvändig energi hos 

de nödställda. Gasmätare som kan mäta luftens kvalitet i kammaren behövs. Mätaren ska kontrollera 

kolmonoxid-, syret- och koldioxidhalten i kammaren. Givare på utsidan av kammaren kan informera 

de innestängda om förhållandet utanför kammaren. 

I kammaren kan en enkel kemisk toalett monteras tillsammans med draperi om personalen skulle bli 

instängd i kammaren i flera timmar. Ett fönster är också en bra sak att ha i en kammare då personer 
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som kan se ut från kammaren troligen kommer sitta kvar och inte gå ut ur kammaren för tidigt. 

Personalen har lampor på sina hjälmar, men tanken är att de ska användas sparsamt i kammaren för 

att vara brukbara när de behövs vid utrymning. Ljusstavar som knäcks kan vara en bra lösning att 

använda för belysningen i kammaren. För att minska stressen ytterligar för personerna kan 

exempelvis en kortlek finnas. Det är visat sig att personer som inte är stressade använder mindre 

syre vilket är bra i kammaren. 

I kammaren ska en aktuell utrymningsplan finnas med tillhörande karta över gångarna och penna och 

papper för att kunna användas för att planera en flyktväg. För att få arbetarna att vilja använda 

räddningskammarna är det viktigt med information om hur de fungerar. Användning av kamrarna vid 

övning rekommenderas också. Underhåll av denna kammare ska ske regelbundet och följa 

gruvföreståndarens underhållschema. (Escape and Rescue Operations in Mines Working Group:, 

2007) 
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4.3.6 Sydafrika 

 

I kapitlet FIRST AID AND RESCUE BRIGADES i föreskrifterna under lagen Mine Health and Safety Act, 

1996 står det att föreståndaren för gruvan ska se till att det finns en säkerhetsstation. Den ska skydda 

arbetarna från brand, explosion eller annan händelse. (The State President, 2002)  Dessa föreskrifter 

har dock ändrats och i den nya versionen saknas direktiv angående räddningskammare. (The State 

President, 2008) Här nedan kommer de gamla föreskrifterna att pressenteras då nya motsvarande 

föreskrifter saknas. Riktlinjer som finns beskrivna nedan bygger på de nedlagda föreskrifterna men 

kommer också att pressenteras nedan.  

Säkerhetsstationen ska vara säker från farliga gaser och den ska ta hänsyn till hur många personer 

som maximalt kan befinna sig i området och kan behöva söka skydd i den. Kammaren ska vara 

försedd med ett förråd med andningsbar luft. Det ska finnas tillräckligt med drickbart vatten i 

räddningskammaren och förstaförband ska finnas. Den ska vara tillräckligt stor för att rymma 

arbetarna. Det ska finnas kommunikationsmöjligheter med räddningspersonal på ytan. Placering av 

kammaren skall ske där det är möjligt och det inte finns tillgång till brännbart material. 

Räddningskammaren ska inspekteras av de personer som har fått det i uppdrag av företagsledaren. 

Den ska inspekteras med intervall som bestäms av företagsledaren i samråd med Principal Inspector 

of Mines. Företagsledaren ska även se till att gruvarbetarna är tillräckligt utbildade för att klara av att 

använda räddningsutrustning vid en brand, explosion eller dylikt. Träningen ska upprepas var sjätte 

månad. 

Reglerna ovan gäller bara för de gruvor eller delar av gruvor som Chefsinspektören har bestämt 

behöver ha ett sådant skydd. Chefsinspektören ska i förväg meddela gruvans chef att dessa regler 

skall gälla. (The State President, 2002) 

Riktlinjerna tillhörande dessa föreskrifter är gjorda för att räddningskamrarna ska vara korrekt 

utförda med avseende på placeringen av kammaren, konstruktionen, utrustningen och underhållet 

som krävs för att den ska fungera. 

Placeringen av kammaren ska vara sådan att den står på ett område fritt från brännbart material. 

Även avstånd till kammaren, lutning på vägen till kammaren, tillgänglighet (möjlighet att gå vilse) och 

tiden som självräddarna fungerar är faktorer som påverkar var kammaren ska placeras. 

Kammaren ska ha en stabil konstruktion och om det kan förekomma explosioner i området ska 

kammaren vara byggd för att kunna motstå dessa. Storleken på kammaren bestäms av det maximala 

antalet personer som kan tänkas vistas i området och varje person ska ha 0,6 m2 golvyta. All 

utrustning som ska finnas till kammaren för att upprätthåla liv i kammaren ska vara utfört i 

obrännbart material eller skyddat från brand. 

Kammaren ska vara gastät. Detta säkerställs genom övertryck i kammaren som hindrar giftiga gaser 

från att komma in i kammaren. Dörrarna till kammaren ska vara sådana att de klarar att hålla 

integriteten hos kammaren även för explosioner i de fall det kan bli aktuellt. Den ska inte heller 

påverka storleken på kammaren. I kammaren kan sittplatser placeras om det är praktiskt möjligt. 

Luften till kammaren ska tillföras via borrhål från ytan om möjligt. 
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Utrustning till kammaren som rekommenderas i riktlinjerna är drickbart vatten med två liter per 24 

timmar och person. Kommunikation ska också vara möjlig från räddningskammaren med 

instruktioner på hur den fungerar. Toalett och första förband bör finnas i kammaren. Ljudsignal, 

belysning samt utrymningsvägsskyltar visar vägen till kammaren och alternativa utrymningsvägar. 

För att hanteringen av kammaren ska ske på rätt sätt, ska det finnas en lista med procedurer i 

kammaren. Listan ska innehålla vad som ska göras, vad som är viktigt att tänka på och hur 

utrustningen ska skötas.   

Kammaren ska testas för att se att den fungerar innan den börjar användas och sedan ska den testas 

regelbundet för att se att den är tät. (Department of Mineral Resources, 2011) 

 

4.3.7 USA 

Räddningskammare används i USA som en alternativ utrymningsväg. I kolgruvor finns det regler som 

ska följas angående räddningskammare. I de gruvor som inte är kolgruvor, finns det inget regelverk 

som nämner användingen av räddningskammare. Reinmann John J. är VD på Strata Products 

Worldwide LLC och han tillverkar räddningskammare till hela värden. Reinmann säger i ett mejl att 

det inte finns något regelverk för icke kolgruvor men att räddningskammare i kolgruvor brukar ha 36 

till 48 timmars andningsbar luft. Den kortare tiden är tiden det tar att försäkra en andningsbar 

atmosfär utanför kammaren. (Reinmann, 2013) 

Lagen MINER Act kräver att en handlingsplan för  krissituationer ska uppföras och godkännas av Mine 

Safety and Health Administration’s (MSHA) som är beslutsorganet för gruvsäkerheten i USA. Denna 

handlingsplan uppförs av den ansvarige operatören och ska innehålla vissa specifika delmoment och 

uppfylla kraven. Dessa krav säger att en plan för utrymning av alla individer ska finnas. Nödtillgång av 

andningsbar luft ska finnas till gruvarbetarna. Lagen säger också att det nationella säkerhetsinstitutet 

för säkerhet och hälsa (NIOSH) ska undersöka vilka alternativa lösningar det finns för tillflykt. (109th 

Congress, 2006)  

Reglerna för kolgruvor I USA finns beskrivna i rapporten Refuge Alternatives for Underground Coal 

Mines dessa regler bygger bland annat på förslagen som NIOSH tagit fram. Reglerna styr vilka 

kriterier som ska vara uppfyllda av den fristående räddningskammaren. Kriterierna som finns handlar 

om hur konstruktionen ska vara för att kammaren ska kunna hålla sin integritet. De behandlar hur 

luften i kammaren ska vara och hur länge den ska räcka. Hur luften i kammaren ska kontrolleras och 

vad som ska mätas står också beskrivet i föreskrifterna. Som sista del står det hur skadliga gaser ska 

tas omhand i kammaren. 

Luften till kammaren kan tillföras på tre olika sätt. Genom komprimerad luft i flaskor, genom 

komprimerat syre i flaskor eller genom borrhål där luften trycks ner med fläcktar på ytan alternativt 

trycks ner av en kompressor som också står på ytan. Lufttillgången ska vara så att alla personer i 

kammaren har 96 timmar med andningsbar luft. Syrekoncentrationen ska hållas på en nivå mellan 

18,5 % - 23 %. Medelkoncentrationen av koldioxid får inte överstiga 1 % och maxvärdet får under 

tillfälle bara vara 2,5 %. Den tillförda luften ska ha ett tillflöde på minst 353 liter per minut och 

person och det komprimerade syret ska ha ett flöde på 37,4 liter per person och timme (0,6 liter per 

person och minut). 
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När ett borrhål används för att föra ner luft till räddningskammaren, ska en givare vid intaget av luft 

på ytan finnas, för att se till att inte luft med högre värd än 10ppm kolmonoxid pumpas ned. 

Varningar för när luften som förs ner är förorenad på annat sätt ska också finnas. Luften som förs ner 

ska filtreras eller liknande för att garantera luftens kvalitet, den ska också ha ett positivt tryck. På 

luftledningarna finns krav att förhindra vattenansamlingar. Den ska också klara en Flash fire med 

temperaturen 149°C i 3 sekunder och en explosion på 15 PSI övertryck i 0.2 sek. 

På syretillförseln finns kraven att det ska finnas instruktioner för användning och justering av flöde. 

Det ska finnas ett extra munstycke och alla munstycken och rör ska vara klassade och behandlade så 

att inte gnistor och brand kan uppstå. 

Alla räddningskammare ska ha tillgång till mätare för att kunna utläsa koncentration av syre, 

koldioxid, kolmonoxid samt metangaser, i och utanför det säkra utrymmet. Mätare måste testas och 

får inte ha en större avvikelse på mer än ± 10 %. 

Alla räddningskammare ska vara utrustade med hjälpmedel som kan ta bort de farliga gaserna. Det 

finns flera olika typer av utrustning för att ta bort de skadliga gaserna. Kemisk skrubbning är ett 

alternativ som används för att ta bort koldioxid från luften i kammaren. Koldioxiden ska flyttas från 

luften med en hastighet på 30,6 liter per person och timma. Dessa olika luftreningsalternativ ska 

testas för att kontrollera dess kapacitet att tvätta bort skadliga gaser. Den ska testas för samma 

volym och utseende som räddningskammaren har. (Mine Safety and Health Administration, Labor, 

2008)  
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4.4 Beräkningar 
Förhållandet i gruvan antas vara det samma för beräkningarna till båda fordonen och nedan visas en 

tabell med värden som exempelvis storlek och temperatur. 

Tabell 3. Värden för beräkningarna. 

A 59 m2 Arean på tvärsnittet av tunneln. 

H 6,8 m Höjden på tunneln. 

Hf 5,4 m Höjden från mitt på det brinnande föremålet till taket. 

ρa 1,2 kg/m3 Densiteten på luften i tunneln. 

cp 1 kJ/kg K Den specifika värmekapaciteten för luft. 

Ta 283,15 K Den temperatur som det antas vara i gruvan, ett värde avläst från 
mätningarna i rapporten (Hansen & Ingason, Heat release rate 
measurements of burning mining vehicles in an underground mine, 
2013) 

g 9,81 m/s2 Tyngdaccelerationen. 

σ 5,67E-11 kW/m2K4 Stefan Boltzmanns konstant 

v 1,6 m/s Hastigheten på luften som passerar fordonet. Värdet kommer från 
mätningar från fullskaleförsök (Hansen & Ingason, Heat release rate 
measurements of burning mining vehicles in an underground mine, 
2013). 

hc 0,02 kW/m2K Värmekoefficient för konvektiva värmeöverföringen. Detta är ett antaget 
värde som används i Rickard Hansen rapport (Hansen, Analysis of 
Methodologies for Calculating the Heat Release Rates of Mining Vehicle 
Fires in Underground Mines, 2013). 

Tflame 873,15 K Temperatur på flamman. Detta är ett antaget värde på temperaturen 
som strålar värme. 

Tfuel 353,15 K Detta är ett värde på temperaturen hos materialet som ska antändas. 
Värdet varierar i verkligheten men antas vara ett konstant värde. 

h 0,02 kW/m2K Värmetröghetskoefficienten på materialet. Detta är antaget värde från 
rapporten av Rickard Hansen (Hansen, Analysis of Methodologies for 
Calculating the Heat Release Rates of Mining Vehicle Fires in 
Underground Mines, 2013). 

ε 0,8 Emissiviteten hos flamman och det övriga materialet. Värdet är antaget 
till 0,8 då det inte är en svart kropp som strålar.   

 

4.4.1 Toro 501 DL 

För att beräkna ett alternativt brandförlopp beräknas den tid det skulle ta tills att framdäcken skulle 

antändas. För att sedan kunna lägga samman HRR-kurvorna från framdäcken med de redan 

beräknade HRR-kurvorna från Rickard Hansen rapport (Hansen, Analysis of Methodologies for 

Calculating the Heat Release Rates of Mining Vehicle Fires in Underground Mines, 2013). För 

beräkningar se bilaga 9.2. 

Den totala HRR-kurvan för fordonet förändras när ytterligare två däck börjar brinna efter ca 60 

minuter. För att göra denna förändring läggs två kurvor med värdena som för det vänstra bakdäcket 

till den totala kurvan från Rickard Hansens rapport (Hansen, Analysis of Methodologies for 

Calculating the Heat Release Rates of Mining Vehicle Fires in Underground Mines, 2013).  
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 ̇                                                                   

 

 

Figur 6. HRR-kurva för brandförloppet i en Toro 501 DL. 

4.4.2 Sandvik LH621 

Fordonet som valdes till det andra fallet var en Sandvik LH621. Den valdes för att få en bild av en 

värre fordonsbrand i gruvan. Den valdes även för att den hade likheter med Toro 501 DL, för vilken 

fullskaleförsök utförts, vilket gör att beräkningarnas rimlighet blir lättare att kontrollera. För 

beräkningar se bilaga 9.2. 

Dieseltanken på denna hjullastare är större och det kommer att bildas en större pöl som brinner 

längre med mer effekt. Pölen antas avge effekten 1,33 MW/m2 vilket är ett värde som antas i 

rapporten av Rickard Hansen (Hansen, Methodologies for calculating the overall heat release rate of 

a vehicle in an underground structure.). Detta ger en maximal effektutveckling för pölen på 2,06MW. 

Tiden till maximal effektutveckling beräknas till 209 s. Den totala energin i pölen beräknas för 530 

liter diesel som antas rinna ut och de 90 liter som finns kvar i tanken antas inte medverka i 

brandförloppet. Energin var 18957MJ. HRR-kurvan bestäms med formeln nedan. 

 ̇                                                        

Antändningstiden blir 1 minut för elkablarna och 30 sekunder för hydraulslangarna. Kurvorna för 

effektutvecklingen antas vara liknande de i rapporten av Rickard Hansen (Hansen, Analysis of 

Methodologies for Calculating the Heat Release Rates of Mining Vehicle Fires in Underground Mines, 

2013) tagit fram. Detta antagande bygger på att fordonen är likartade och att en brand i kablarna och 

slangarna skulle vara den samma. En skillnad är att de antas förbrännas helt i Sandvik LH621 i stället 

för till hälften som i fallet med Toro 501 DL. Tiden till maximal effektutveckling antas vara den samma 

som för Toro 501 DL då brandförloppet sker på samma sätt i samma typ av slangar. Den maximala 

effektutvecklingen antas också vara den samma då kablarna förväntas brinna med samma intensitet. 

Formlerna för elkablarna respektive hydraulslangarna: 

 ̇                                                           
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 ̇                                                           

Det högra bakdäckets antändes direkt av värmen från pölen och dess maximala effektutveckling blir 

4,6 MW. Tiden tills det att däcket når maximal temperatur är 4 minuter, vilket är ett antaget värde 

från en rapport av Rickard Hansen (Hansen, Analysis of Methodologies for Calculating the Heat 

Release Rates of Mining Vehicle Fires in Underground Mines, 2013). Detta värde är likvärdigt för det 

här fallet då det är liknande förutsättningar vad gäller exempelvis material, avstånd, storlek och 

effektutveckling. Energin för däcken är 33318 MJ baserat på energin 27 MJ/kg. Formeln för HRR-

kurvan blir: 

 ̇                                                     

Vänster bakdäck antänds efter ca 50 sekunder och branden i däcket skiljer sig från det högra däcket 

med avseende på hastigheten av brandförloppet. Tiden till maximal temperatur som valdes för Toro 

501 DL är 110 minuter, denna tid antas vara den samma för fallet med brand i Sandvik LH621. Detta 

p.g.a. att den har liknande proportioner och samma typ av däck. Formeln för HRR-kurvan visas 

nedan. 

 ̇                                                                 

Hytten antänds efter 100 sekunder av strålningen från bakdäcket. Hytten antas vara av samma typ 

som hytten på Toro 501 DL. Formeln tas fram i rapporten av Rickard Hansen (Hansen, Analysis of 

Methodologies for Calculating the Heat Release Rates of Mining Vehicle Fires in Underground Mines, 

2013). Detta antagande görs på grund av att maskinerna liknar varandra. Formeln för HRR-kurvan blir 

därför: 

 ̇                                                             

Framdäcken antänds samtidigt efter ca 17 minuter av det totala brandförloppet och de antas brinna 

på samma sätt som det vänstra bakdäcket. Antagandet görs då det är troligt att ett framdäck brinner 

på ett liknande sätt som ett bakdäck. Formeln för de båda framdäcken blir den samma: 

  

 ̇                                                                     

Hydrauloljan i tanken antas antända efter 30 minuter, vilket också antas i rapporten av Rickard 

Hansen (Hansen, Analysis of Methodologies for Calculating the Heat Release Rates of Mining Vehicle 

Fires in Underground Mines, 2013). Tanken på Sandvik LH621 rymmer 50 liter mindre än tanken på 

Toro 501 DL och kommer brinna på ett liknande sätt som i fallet för Toro hjullastare. Tiden till 

maximal värmeeffekt vid brand i oljetanken var 15 minuter på Toro 501 DL och samma värde väljs för 

Sandvik LH621. Detta då spillarean och kvalitén på hydrauloljan är ungefär den samma. Den 

maximala effekten antas också vara den samma och sätts till 9,2 MW. Anledningen till detta är att 

oljan brinner på samma sätt för de båda fordonen. Formeln för HRR-kurvan blir: 

 ̇                                                                 

Det totala brandförloppet för hjulastaren visas i form av en HRR-kurva nedan.  
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Figur 7. HRR-kurva för brandförloppet i en Sandvik LH621. 
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5 Analys 

5.1 Dimensionering av luftförråd 
Det finns flera faktorer som kan beaktas vid dimensionering av luftförråd för att det ska räcka den tid 

som är utsatt. De identifierade aspekterna som påverkar storleken på luftförrådet är:  

 Luftförbrukning per person  

 Luftsystemets funktion  

 Psykologisk påverkan  

 Antalet personer i kammaren  

Alla dessa aspekter ska beaktas när en kammare konstrueras, för att den tid som luftförrådet 

dimensioneras för, skall stämma överens med den verkliga tiden. 

En person i vila förbrukar 7,5 liter luft per minut. Om förhållandena förändras och 

koldioxidkoncentrationen höjs, ökar också förbrukningen (Brake & Bates, 1999). Den effekt som en 

kammare har på människor med avseende på syreförbrukning, är att en person istället förbrukar 

12,5 liter luft per minut (Brake & Bates, 1999). I de svenska kraven anges 20 liter luft per person och 

minut då man tar hänsyn till att en person under stress förbrukar mer syre, vilket stämmer överens 

med rapporten av Brake och Bates. Sverige är det land som har använt sig av störst syreförbrukning 

av de undersökta länderna. Flera länder har angett ett värde på 0,5 liter syre per minut (Brake & 

Bates, 1999). De svenska kraven anger 0,8 liter syre per person. Nedan kan de olika ländernas värden 

på syreförburkning avläsas. Värdena kommer från de olika ländernas lagar, föreskrifter och riktlinjer. 

Tabell 4.  Syreförbrukningen som används vid dimensionering av räddningskammares luftförråd. 

Land Dimensionerad syreförbrukning per person och 
minut (l/person*min) 

Regelverk 

Australien - Western Australia 0,5  Riktlinjer 

Kanada - Province of Nova Scotia Specifik förbrukning saknas Föreskrifter 

USA 0.6 Föreskrifter 

Storbritannien  0,5 Riktlinjer 

Sverige 0, 8 Riktlinjer 

 

Den luftmängd som kammaren ska kunna förse de nödställda med, varierar beroende på vilken 

funktion som den ska fylla. Svenska kammare ska ha tillräcklig luftmängd för att ge tillräckligt med 

syre till personerna i kammaren. Detta alternativ är det som används bland flest länder. Luften kan 

även ha funktionen att späda koldioxiden om inte en koldioxidskrubber finns.  

Storbritannien har ett alternativt användningsområde som inte de andra länderna nämner och det är 

att de kyler kammaren med luft. Detta alternativ kommer att vara det som påverkar 

dimensioneringen av luften till kammaren mest. Det kräver ca 250 liter per person och minut vilket är 

3 ggr mer luft än för koldioxidspädning. Detta alternativ är inget som ska användas för en kammare 

som är fristående med lufttuber utan kan användas när kammaren är uppkopplad till en 

tryckluftsledning. 
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Länderna har bestämt antalet personer som ska rymmas i kammaren eftersom detta påverkar 

dimensioneringen av luftförrådet. Skillnader mellan länderna på hur många personer kammaren är 

dimensionerad för är små. En skillnad som kan noteras är att man i Western Australia nämner att 

man även måste räkna med tillfällig underhållspersonal. De nämner även att problemet kan lösas 

med hjälp att kamrarna utförs i den dubbla storleken eller ett system som begränsar hur många som 

vistas nere i gruvan. En aspekt som Storbritannien är ensam om är att hänsyn ska tas till 

överlappande skiftlag. 

5.2 Skillnader mellan olika länder 
Räddningskammare runt om i värden används för att lösa samma problem och de är designade på 

likartade sätt, men det finns dock vissa skillnader. I tabellen nedan presenteras tiderna för luft i 

kammare från olika länder och i vilken typ av krav som tiden är pressenterad.  

Tabell 5. Sammanställning av tiderna med andningsbar luft från lagar, föreskrifter och riktlinjer för de olika länderna. 

Land Tid för luft i 
Räddningskammare 

Vilken typ av krav 

Australien-Western Australia 36 timmar Riktlinje/allmänna råd 

Australien – New South Wales  Specifik tid saknas Riktlinje/allmänna råd 

Australien – Queensland Specifik tid saknas Föreskrifter 

Kanada – Province of Nova Scotia  8 timmar Föreskrifter 

Kanada – Ontario  Specifik tid saknas Föreskrifter 

Irland Specifik tid saknas Föreskrifter 

Storbritannien 36 timmar nämns som tid i en 
av de olika kamrarna 

Riktlinjer 

Sydafrika Krav saknas  

USA 36-48 timmar och 96 timmar 
för kolgruvor 

Vanligt att använda 
räddningskammare med denna 
tid 

Sverige 4 timmar Allmänna råd 

 

Olika aspekter tas i beaktande vid dimensioneringen av den tid som en räddningskammare ska vara 

säker att vistas i. Flera länder räknar med 36 timmar som den tid som kammaren ska hålla 

andningsbar luft och andra länder har kortare tid t.ex. Sverige som räknar med 4 timmar. De allra 

flesta länderna i tabellen ovan har inte en specificerad tid.  

Ett samband syns bland länderna och det är viljan att använda kammare i gruvan för att skapa en 

alternativ utrymningsväg. Det ger arbetarna en säker tillflykts plats vid olika händelser. Många av 

länderna i tabellen ovan har ett väl utvecklat och genomtänkt arbetsätt för att komma åt olyckorna i 

gruvorna genom sina lagar, föreskrifter och riktlinjer. Western Australia har en av de mer 

genomarbetade reglerna när det gäller användningen av räddningskammare. Det finns flera länder 

som nämner att de siktar på att bli bättre och på utförligare krav på sina räddningskammare.  

Tider för räddningskammare finns oftast beskrivna i allmänna råd eller riktlinjer och det är inte så 

vanligt att de nämns i föreskrifter. De allmänna råden och riktlinjerna måste inte följas på samma sätt 

som en lag men de ger ofta en bra bild för gruvägarna för vad som är viktigt att tänka på. I Kanada är 

tiden nämnd i föreskrifterna vilket gör dem lite annorlunda och det gör att alla gruvor i Kanada måste 

följa kraven. I Australien står kraven i riktlinjerna vilket gör att de inte måste efterföljas, men på 
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grund av att de är utförligt beskrivna och förklarar hur och varför kammarna ska användas fyller de 

liknande funktion. I USA använder man tiden för lufttillgång trots att dit inte står i någon lag, 

föreskrift eller riktlinjer. Detta gör att myndigheten inte på samma sätt som i Kanada kan styra över 

säkerheten. Det visar på en allmän riskmedvetenhet inom gruvindustrin i USA. 

5.3 Beaktande av tidsaspekter 
Räddningskammare ska som det nämns i kraven klara olika typer av händelser så som översvämning, 

gasutsläpp, ibland även stenras samt brand. Bränder nämns som den vanligaste stora händelsen i 

gruvan då en räddningskammare skulle bli aktuell, därför används brandscenarion som 

dimensionerande faktor för tiden på kammare. Nedan visas en tabell med olika påverkande aspekter 

på räddningskammarens tid för andningsbar luft.  

Tabell 6. Aspekter som används av de olika länderna för att ta fram den tid som kammaren ska ha andningsbar luft. 

Aspekter som används för 
att ta fram tiden för 
lufttillgång 

Australien- 
Western Australia 

Kanada- 
Nova Scotia 

Storbritannien USA Sverige 

Tid för brand x 
 
 

  x x 

Risk för återantändning av 
fordon och explosionsrisk 
för däck. 

x   x  

Tid för att göra vägen till 
kammaren framkomlig för 
fordon. 

x     

Säkerhetstid. x 
 
 

    

Tid för att hinna bli 
räddade. 
 

  x   

Säker atmosfär utanför 
kammaren. 
 

   x  

 

Vid beslut om hur lång tid en person ska sitta säker i en kammare kan flera olika aspekter beaktas. 

Vissa länder har tänkt i flera steg medan andra har förenklat och valt att ta hänsyn till en aspekt.  

Ett flertal länder nämner att det är viktigt att personerna ska sitta säkra under hela brandförloppet 

inklusive den tid det tar för räddningsarbetarna att bli klara med sin insatts. Vissa länder, däribland 

Sverige, tar bara hänsyn till tiden det tar att släcka en brand och tar inte med ett flertal andra 

aspekter som exempelvis Australien gör. 

Sverige har tagit brandtiden i beaktande vilket är den aspekt som flest länder har använt sig av. 

Australien och USA har tagit flera aspekter i beaktande och detta är en av anledningarna till att de 

har en tid för lufttillgång som är längre än Sveriges. 

Storbritannien specificerar inte aspekterna för beräknandet av tiden för lufttillgången. Regelverket 

säger att personalen ska räddas ur gruvan men inte om det ska göras under eller efter 
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brandförloppet. Detta gör att tiden 36 timmar inte får någon utförlig förklaring och det skiljer mycket 

från den utförliga beskrivning som Western Australia ger där de går in på tider i alla bitar som en 

insats består av. 

Tabellen ovan avslöjar att även Sverige har en enkel syn på ett förlopp i gruvan och bara har med en 

aspekt på förloppet vid bestämmande av tiden för lufttillgång.  

5.4 Brandförlopp 
Ett fullskaleförsök på en hjulastare av typen Toro 501 DL har utförts i Sverige. Hjullastare är fordon 

som har stora gummidäck och är vanliga nere i gruvan. De stora däcken leder till att det kan bildas 

kraftiga bränder. Försöket visade en maximal effektutveckling på ca 15 MW och förloppet varade i 

fem timmar då branden släcktes. (Hansen & Ingason, Heat release rate measurements of burning 

mining vehicles in an underground mine, 2013) 

På fullskaleförsöket har beräkningar utförts för att försöka återskapa en effektutvecklingskurva med 

handberäkningar. Detta är utfört av Rickard Hansen i en rapport (Hansen, Analysis of Methodologies 

for Calculating the Heat Release Rates of Mining Vehicle Fires in Underground Mines, 2013). 

I detta arbete utfördes beräkningar med samma metod som i rapporten. Ett fordon vid namn Toro 

501 DL och ett fordon vid namn Sandvik LH621. För de två fordonen har HRR-kurvor tagits fram som 

visar hela brandförloppen. Framdäcken som inte antändes i fullskaleförsöket har tagits med i 

beräkningarna och tiden till deras antändning är beräknad. De två fordonen har liknande utseende 

med skillnaden att det ena är större och ger upphov till ett större brandscenario som ses som ett 

värsta brandscenario. För Sandvik LH621 finns det inget fullskaleförsök utfört vilket gör det svårare 

att kontrollera om det beräknade fallet stämmer med ett värkligt scenario. Då båda fordonen är 

utformade på samma sätt bör de ha liknande brandförlopp och Sandvik LH621 bör brinna kraftigare 

och längre. 

Framtagna HRR-kurvor visas nedan i samma figur.  

 

Figur 8. Beräknade HRR-kurvor för Toro 501 DL och Sandvik LH621. 
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Den större Sandvik LH621 brinner längre än det mindre fordonet. Efter sju timmar brinner det 

fortfarande medan det mindre fordonet slutade brinna efter 5 timmar. Den större mängden diesel 

och de större däcken hos Sandvik LH621 orsakar den högre effektutvecklingen och det förlängda 

brandförloppet jämfört med Toro 501 DL. Brandtiden för beräkningarna är större än den tid som 

Sverige har satt upp för räddningskamrarna.  
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6 Diskussion 

6.1 Dimensionerande faktorer för luftförrådets storlek 
Det är många faktorer som påverkar hur mycket luft en människa andas och detta gör 

dimensioneringen av lufttillförseln till räddningskammaren till en svår process. Vid litteraturstudien 

identifierades dessa faktorer:  

1. Luftförbrukning per person  
2. Luftsystemets funktion  
3. Psykologisk påverkan  
4. Antalet personer i kammaren  

För faktorerna 1 och 3 finns ett test utfört som visar att en person som är stressad förbrukar mer syre 

än om denne kunde slappna av i situationen. Personer som blir instängda i kammare har beskrivit 

känslan som att de blir levande begravda och detta är en anledning till att se över vad som kan göras 

för att minska stressen. (Brake & Bates, 1999) 

En sammanställning av ländernas dimensionerande värde på syretillförseln visar att dessa är 

likvärdiga med varandra. Värdet som de använder vid dimensioneringen (0,5 liter syre per minut och 

person) är samma som det uppmätta värdet vid ett testförsök. Då detta värde uppmätts vid ett test, 

kan man förvänta sig att syreförbrukningen stiger ytterligare vid en riktig händelse. Sverige räknar 

med ett högre värde än de övriga (0,8 liter syre per minut och person). 

Faktor 2, luftsystemets funktion, påverkar mängden luft som kommer att behöva tillföras kammaren. 

Förutom funktionen att tillföra syre kan luften också användas för att späda koldioxid och för att kyla 

kammaren. Då mängden luft som behövs vid koldioxidspädning och kylning är betydligt större än vad 

som krävs för andningsbar luft, kommer det inte att vara praktiskt möjligt att förvara luften i 

tryckflaskor. Den luft som behövs för att späda ut koldioxiden är uträknad i till 85 liter per person och 

minut (Brake & Bates, 1999). Luften som behövdes för att kyla kammaren i Storbritannien var tre 

gånger så stor som för att späda koldioxiden i kammaren nämligen med 255 liter per person och 

minut (Escape and Rescue Operations in Mines Working Group:, 2007).  

Det alternativ som används för att kammaren ska kunna vara fristående är koldioxidskrubber och ett 

kylsystem. Detta nämns av flera länder och endast i det fall då kammaren är uppkopplad med luft 

utifrån kan alternativet med att späda koldioxiden användas. Om ledningen skulle gå av är det 

lämpligt att kammaren har batterier för att driva en koldioxidskrubber och luftkonditionering. Dessa 

funktioner finns i kammare från ett flertal leverantörer och används i bl.a. Western Australia. 

Faktor 4, antalet personer i gruvan, är en viktig faktor för att veta vilken storlek på kammaren som 

behövs. De flesta länder säger att kammaren ska rymma det maximala antalet personer som kan 

behöva denna. Två områden har tänkt steget längre och även skrivit vad som kan orsaka att inte alla 

ryms och inkluderar även ex. extrapersonal. Dessa områden är Storbritannien och provinsen Western 

Australia i Australien. Western Australia nämner även förslag till åtgärder på problem vilket är ett bra 

sätt att få gruvföretagen att se och lösa problemet utan att blunda för detta. 
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6.2 Svenska regler 
Sverige har med sina krav täckt in stora delar av vad exempelvis Western Australia har beskrivit i sina 

krav. Det som är största skillnaden är vilken tid för lufttillgång som kammaren är dimensionerad för. 

Detta kommer sig av att man i Sverige inte tar hänsyn till annat än tiden för brandförloppet. Till 

skillnad från bl.a. Western Australia där man även tar hänsyn till faran för däckexplosioner etc. Detta 

medför att man kommer fram till olika tider för vad som anses lämpligt för räddningskammaren. 

De svenska kraven bygger tiden för andningsbar luft främst på ett utfört fullskaleförsök. Då detta 

försök visade på en tid på 4 timmar för branden anpassades kraven efter detta. Vid försöket togs inte 

hänsyn till tid för en utrymning och säkerhetställande av miljön utanför räddningskammaren. 

6.3 Krav i undersökta länder 
Undersökningen av de olika länderna har visat att kraven på en räddningskammare kan vara flera. 

Skillnader har hittats men det har visat sig att många krav och tankesätt liknar varandra. Denna 

samstämmighet kan tyda på att det ses som ett allmänt problem att säkerhetsställa en god säkerhet 

för arbetarna i gruvor och att den bästa lösningen är räddningskammare. 

Det finns också stora skillnader på hur problemet med bränder i gruva hanteras mellan de 

undersökta länderna. Räddningskammare ses som en bra lösning och många har utförliga krav 

medan andra inte nämner mer än att de ska finnas.  

6.4 Beräknat brandförlopp för fordon i gruva 
Brandförlopp för bränder i fordon kan se olika ut och beror på ett flertal parametrar, exempelvis 

ventilation och fordonstyp. Beräkningarna av HRR-kurvor för fordonen är utförda för samma typ av 

förhållanden. Den aspekt som förändrades var fordonet där det ena fordonet innehåller mer energi 

och skapar större effektutveckling. 

Resultaten från beräkningarna för Sandvik LH621 visar på att branden i ett sådant fordon har en 

effektutveckling på över 200 kW efter sju timmar. Vid denna effekt kan det inte betraktas som säkert 

för personerna att lämna kammaren och utrymma gruvan. Förhållandena är troligen alltför giftiga 

och sikten är för dålig med den antagna ventilationen. Dock kan med en forcerad ventilation en säker 

miljö för utrymning bli möjlig. 

De över sju timmar som beräkningarna för det värre fallet visar på, är en betydligt längre tid än vad 

som räddningskamrarna i Sverige har som krav att klara. I fallet med en brand i hjullastaren Sandvik 

LH621 visar beräkningarna på en effekt på ca 4MW efter fyra timmar. Denna brand är inte något som 

personerna kan utrymma i. Detta är inte bra då man inte kan förvänta sig att räddningstjänsten klarar 

av att komma in i gruvan och släcka och ventilera röken under sådana förhållanden som råder vid 

fyra timmar.  

De gruvbolag i Sverige som har valt att gå ifrån standarden och öka kapaciteten på kammaren till 

minst åtta timmar, har större chans att klara brandförloppet.  

 

6.5 Dimensionerande tid för lufttillgång i räddningskammare 
Branden i en maskin var en av aspekterna som man i undersökta länder tagit hänsyn till vid 

dimensioneringen av tiden för säker vistelse i kammaren. Tiden för att göra vägen fri fram till 
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kammaren var något som flera länder också tagit med i sin bedömning. Om tid för att göra miljön 

utanför kammaren säker läggs till brandtiden utökas kravet på kammarens aktionstid ytterligare.  

I ett värsta scenario kan det finnas risk för däckexplosion och då kan kammaren inte utrymmas på 

ytterligare flera timmar. Explosionsrisken kan också göra det svårare att säkerhetsställa ett säkert 

klimat utanför kammaren. När alla dessa aspekter läggs samman kan en tid bli betydligt större än de 

fyra timmar som är kravet i Sverige idag. 
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7 Slutsats 

7.1 Faktorer för dimensionering av luftförrådets storlek 
De faktorer som bör ingå vid dimensioneringen av luftförrådets storlek är luftförbrukning per person, 

luftsystemets funktion, psykologisk påverkan samt antalet personer i kammaren.  

Sverige är det land som har dimensionerat för störst luftförbrukning per person, därmed påverkas 

dessa kammare minst av oväntat hög förbrukning. Denna faktor är väldigt viktig och här syns det att 

dimensioneringen av luftförrådet i Sverige är gjort på ett väl genomtänkt sätt.  

Luftsystemets funktion är en faktor som inte kommer att påverka dimensioneringen av luftförrådets 

storlek för ett stort antal av kammare som används i bl.a. Sverige, då dessa använder sig av 

andningsmasker. I de fall då andningsmask inte används kommer en större mängd luft att krävas för 

att späda koldioxiden. 

Antalet personer som ska rymmas i kammaren regleras olika detaljerat bland undersökta länder. 

Svenska krav specificerar inte hur man säkerställer att personer som vistas i gruvan ryms i 

räddningskammaren, till skillnad från Western Australia som har ett detaljerat regelverk. 

7.2 Svenska regler för räddningskammare 
Det finns regler för räddningskammare i Sverige som är framtagna vid ett fullskaleförsök. Dessa 

täcker upp stora delar av de mest utförliga regelverken bland länderna. Dock ligger Sverige med sina 

fyra timmar för andningsbar luft långt ifrån tiderna som flera stora gruvnationer använder sig av. 

7.3 Krav på räddningskammare i andra länder 
För valda länder har faktorer som brandtid, explosionsrisk, tid för att säkerhetsställa atmosfären och 

tid för att bli räddade varit avgörande för tidsbestämningen för andningsbar luft i kammaren. Vilken 

hänsyn som tas till dessa faktorer gör att tiderna mellan kamrarna varierar.  

7.4 Vad bör den dimensionerande tiden för räddningskammarens 

lufttillgång vara? 
Brandtiden beräknades för två fordon där det ena förloppet bygger på ett fullskaleförsök. Det värre 

fallet visade på en brandtid på över 7 timmar och det visar att tiden i räddningskammare i Sverige är 

för kort. En utrymning ska kunna ske säkert innan luften i räddningskammaren tar slut och därför bör 

tiden ökas. Tiden 36 timmar som ett flertal länder räknar med är rimlig när hänsyn tas till hela 

förloppet. Om det som inte får hända inträffar och allting går fel vill ingen sitta i en kammare utan 

luft.  

7.5 Förslag på fortsatta studier 
Med studierna har det dykt upp fler frågor som inte besvarats i rapporten. För området säkerhet i 

gruvor behöver fler fullskaleförsök utföras för att få information om hur olika förändringar i 

omgivningen påverkar branden. Andra typer av fordon och förändrade förhållanden är faktorer som 

bör ligga till grund för nya fullskaleförsök. Dessa kan sedan användas för att utveckla 

beräkningsmetoder för olika förhållanden. Simuleringar av brandgasspridning och brandförlopp kan 

utföras i större utsträckning för att skapa en bild av variationen i olika gruvor.  
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9 Bilagor 

9.1 Irlands checklista för inspektion 

REFUGE STATION CHECK SHEET 

LOCATION 

 

 

DATE:    
 

MINE COMPRESSED AIR 

 

BOTTLED AIR 

 

TELEPHONE 

 

RADIO 

 

PORTABLE WATER 

 

BOTTLED WATER 

 

EMERGENCY TOILET 

 

FIRST AID BOX 

 

BOTTLED AIR INSTRUCTIONS POSTED 

 

EMERGENCY PROCEDURES POSTED 

 

SEAL ON DOORS 

 

INTERCOM 

 

NO SMOKING SIGNS 

 

TELEPHONE LIST 
 

CHECKED BY 
 

 

 

GENERAL CONDITION OF REFUGE STATION: 
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9.2 Beräkningar av brandförlopp 

Toro 501 DL 

Framdäck 

Flamhöjden:    varierar och ger en flamhö d för 
varje tidssteg. 

 ̇ 
  

 ̇

                                

  

  
       ̇ 

    

     
       

 

Synfaktorn för flamman: a är flammans höjd 
delat med två och den kommer att variera med 
tiden. 

  
 

   
  

  
   

   
       

  
 

   
  

 

√    
      (

    

√    
)  

    

√       
 

     (
 

√       
)   

Nettovärme till materialet.  ̇                                

                                  
                              

Yttemperaturen: Med denna kunde den tid det 
tog att nå antändningstemperatur beräknas. 
Materialdata är hämtat från en rapport av 
Rickard Hansen (Hansen, Analysis of 
Methodologies for Calculating the Heat Release 
Rates of Mining Vehicle Fires in Underground 
Mines, 2013). 

      

       
 

√                  
∫

 ̇       

√   

 

 
  => 

t=3600 s 
 

Konstanter till HRR-kurvan 
     

 

    
             

  
    

        
    

 

    
                

 

 

Sandvik LH621 

Dieselpöl 

Effektutveckling  ̇                      
Energiinnehåll                     
Tid till maximal effektutveckling 

  √
    

     
       

Konstanter till HRR-kurvan 
     

 

     
               

  
    

       
    

 

     
                  

Elkabel 

Flamhöjd, Lf:  
   varierar och ger en flamhö d för var e tidssteg  

 ̇ 
  

 ̇

                                

  

  
       ̇ 
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Synfaktor för flamman, F:  
a är flammans höjd delat med två och den 
kommer att variera med tiden. 

    
 

   
       (

   

   
)  

   

√       

      (
   

√       
)  

 

Massflödet  ̇                         

Brandtemperatur: Brandtemperaturen varierade 
med effektutvecklingen av pölbranden. 

          
 

 
 

 ̇

      
  

               

Medeltemperatur för brandgaserna 
          

               

            

Nettovärme till materialet  ̇           (           )        

           (    
         )        

                                  
                               
                   

Yttemperatur: Med denna kunde den tid det tog 
att nå antändningstemperatur beräknas. 
Materialdata är hämtat från en rapport av 
Rickard Hansen (Hansen, Analysis of 
Methodologies for Calculating the Heat Release 
Rates of Mining Vehicle Fires in Underground 
Mines, 2013). 

      

       
 

√                     
∫

 ̇       

√   

 

 
   => 

t=60 s 

Konstanter till HRR-kurvan 
     

 

    
             

  
  

     
    

 

    
               

Hydraulslang 

Flamhöjd     varierar och ger en flamhö d för 
varje tidssteg. 

 ̇ 
  

 ̇

                                

  

  
       ̇ 

    

     
       

 

Synfaktor för flamman: a är flammans höjd delat 
med två och den kommer att variera med tiden. 

    
 

   
       (

   

   
)  

   

√       

      (
   

√       
)  

 

Massflöde  ̇                         

Brandtemperatur: Brandtemperaturen varierade 
med effektutvecklingen av pölbranden. 

          
 

 
 

 ̇

      
  

               

Medeltemperatur för brandgaserna 
          

               

            

Nettovärme till materialet  ̇           (           )        

           (    
         )        

                                  
                               
                   

Yttemperatur: Med denna kunde den tid det tog 
att nå antändningstemperatur beräknas. 
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Materialdata är hämtat från en rapport av 
Rickard Hansen (Hansen, Analysis of 
Methodologies for Calculating the Heat Release 
Rates of Mining Vehicle Fires in Underground 
Mines, 2013). 

       
 

√                     
∫

 ̇       

√   

 

 
   => 

t=30 s 

Konstanter till HRR-kurvan 
     

 

  
           

  
    

       
    

 

  
             

Höger bakdäck 

Flamhöjd     varierar och ger en flamhö d för 
varje tidssteg. 

 ̇ 
  

 ̇

                                

  

  
       ̇ 

    

     
       

 

Synfaktor för flamman: a är flammans höjd delat 
med två och den kommer att variera med tiden. 

  
 

   
  

  
   

   
= 

  
 

   
  

 

√    
      (

   

√    
)  

   

√      
 

     (
 

√      
)   

Massflöde  ̇                         

Brandtemperatur: Brandtemperaturen varierade 
med effektutvecklingen av pölbranden. 

          
 

 
 

 ̇

      
  

               

Medeltemperatur för brandgaserna 
          

               

            

Nettovärme till materialet: Tiden till värmen blev 
17,1 kW enligt rapport av Rickard Hansen 
(Hansen, Analysis of Methodologies for 
Calculating the Heat Release Rates of Mining 
Vehicle Fires in Underground Mines, 2013). 

 ̇           (           )        

           (    
         )        

                                  
                               
                  => t ≈ 0 s 

Omslutningsarea på däcket: Måtten på däcket är 
från ett produktdatablad (Bridgestone, 2013). 

                (
       

 
 

       

 
)  

     m2 

Maximal effektutveckling: 
0,2 MW/m2 är ett värde från en rapport av 
Rickard Hansen (Hansen, Analysis of 
Methodologies for Calculating the Heat Release 
Rates of Mining Vehicle Fires in Underground 
Mines, 2013). 2 är den faktor som han använder 
för att öka effektutvecklingen då det är ett högt 
luftflöde i gruvan. 

 ̇                       

Energiinnehåll: 
27 MJ/kg är ett värde från en rapport av Rickard 
Hansen (Hansen, Analysis of Methodologies for 
Calculating the Heat Release Rates of Mining 
Vehicle Fires in Underground Mines, 2013). 
1234 kg är från ett produktdatablad 
(Bridgestone, 2013) 

                    



 

57 
 

Konstanter till HRR-kurvan 
     

 

    
             

  
    

        
    

 

    
                 

Vänster bakdäck 

Flamhöjd     varierar och ger en flamhö d för 
varje tidssteg. 

 ̇ 
  

 ̇

                                

  

  
       ̇ 

    

     
       

 

Synfaktor för flamman: a är flammans höjd delat 
med två och den kommer att variera med tiden. 

  
 

     
  

  
     

     
       

 

  
 

   
  

 

√    
      (

     

√    
)  

     

√        
 

     (
 

√        
)   

Brandtemperatur: Brandtemperaturen varierade 
med effektutvecklingen av pölbranden. 

          
 

 
 

 ̇

      
  

               

Medeltemperatur för brandgaserna 
          

               

            

Nettovärme till materialet: Tiden till värmen blev 
17,1 kW enligt rapport av Rickard Hansen 
(Hansen, Analysis of Methodologies for 
Calculating the Heat Release Rates of Mining 
Vehicle Fires in Underground Mines, 2013). 

 ̇           (           )        

           (    
         )        

                                  
                               
                   

Yttemperatur: Med denna kunde den tid det tog 
att nå antändningstemperatur beräknas. 
Materialdata är hämtat från en rapporten av 
Rickard Hansen (Hansen, Analysis of 
Methodologies for Calculating the Heat Release 
Rates of Mining Vehicle Fires in Underground 
Mines, 2013). 

      

       
 

√                  
∫

 ̇       

√   

 

 
   => 

t=50 s 

Konstanter till HRR-kurvan 
     

 

    
             

  
    

        
    

 

    
                 

Hytt 

Flamhöjd:    varierar och ger en flamhö d för 
varje tidssteg. 

 ̇ 
  

 ̇

                                

  

  
       ̇ 

    

     
       

 

Synfaktor för flamman: a är flammans höjd delat 
med två och den kommer att variera med tiden. 

  
 

   
  

  
   

   
=0,466 

  
 

   
  

 

√    
      (

     

√    
)  

     

√        
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     (
 

√        
)   

Nettovärme till materialet.  ̇                                

                                  
                              

Yttemperatur: Med denna kunde den tid det tog 
att nå antändningstemperatur beräknas. 
Materialdata är hämtat från rapporten av 
Rickard Hansen (Hansen, Analysis of 
Methodologies for Calculating the Heat Release 
Rates of Mining Vehicle Fires in Underground 
Mines, 2013). 

      

       
 

√                  
∫

 ̇       

√   

 

 
   => 

t=100 s 

Konstanter till HRR-kurvan 
     

 

    
             

  
    

      
    

 

    
              

Framdäck 

Flamhöjd     varierar och ger en flamhö d för 
varje tidssteg. 

 ̇ 
  

 ̇

                                

  

  
       ̇ 

    

     
       

 

Synfaktor för flamman: a är flammans höjd delat 
med två och den kommer att variera med tiden. 

  
 

     
  

  
    

     
=0,43 

  
 

   
  

 

√    
      (

    

√    
)  

    

√       
 

     (
 

√       
)   

Nettovärme till materialet.  ̇                                

                                  
                              

Yttemperatur: Med denna kunde den tid det tog 
att nå antändningstemperatur beräknas. 
Materialdata är hämtat från en rapport av 
Rickard Hansen (Hansen, Analysis of 
Methodologies for Calculating the Heat Release 
Rates of Mining Vehicle Fires in Underground 
Mines, 2013). 
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 ̇       

√   

 

 
   => 

t=1020 s 

Konstanter till HRR-kurvan 
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9.3 Bolidens styrande dokument för räddningskammare 
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AOG HMS-regel Räddningskammare  

 
I många fall är räddningskammare en bra ersättning och/eller komplement till den andra 
utrymningsväg som krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift "Berg- och gruvarbete". 
Kravet framgår av följande utdrag: 
 
 ”Ett arbetsställe under jord ska normalt ha minst två av varandra oberoende 
utrymningsvägar. Om detta inte går att ordna ska åtgärder vidtas som gör säker 
undsättning eller utrymning möjlig. Mobila eller fasta räddningskammare ska finnas där 
så erfordras. Utrymningsvägarna får inte vara blockerade och ska vara tydligt 
markerade”. 
 
I kommentaren till ovanstående godtas räddningskammare som fyller angivna fordringar 
som sådan "särskild åtgärd". 
 
Räddningskammare kan vara mobil eller fast byggnad eller också ett utrymme insprängt 
i berg. Den får aldrig placeras intill elutrustning eller brännbart material som kan 
äventyra räddningskammarens säkerhet. 
 
Vid val av räddningskammare, utförande, utrustning m m skall följande beaktas: 
 

 Kammaren ska placeras på lämpligt avstånd från brytningsfront. Förslagsvis ca 
200-300 meter, men avståndet är beroende av faktorer som t. ex. lutning på 
tunneln/orten, avstånd till utrymningsväg, avstånd till tunnelmynning. 

  

 Kammaren bör dimensioneras med minst 1,5 m3 volym per person som 
bedöms vistas där samtidigt. 

 

 Kammarens väggar, tak och golv skall vara av obrännbart material. Se även 
SveMins skrift ”Brandskydd i gruv- och berganläggningar”. 

 

 Kammaren skall ha belysning (med nödbelysning vid strömavbrott), elradiator, 
sittbänkar samt skåp för förvaring av första förband, eventuell reservproviant, 
vatten m m. 

 

 Andningsutrustning skall finnas för det största antal personer som samtidigt 
bedöms behöva vistas i kammaren och dimensioneras att räcka under 6 – 8 tim. 
Beroende på uppställningsplatsens läge kan större luftförråd behövas ibland. 
Andningsmaskerna skall vara minst halvmask (andningsluft med övertryck). 
Bedömt med viss säkerhetsmarginal, kan man räkna med 40 l/min och person 
de första två timmarna, därefter 20 l/min. 

 

 Om lufttuber används till luftförsörjningen, måste det utföras tillsyn minst en 
gång per år. Tillsynen ska dokumenteras. Om lufttrycket har minskat med 10% 
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eller mer måste tuben bytas. Dessutom måste återkommande kontroll av 
behörigt organ utföras vart femte år.  

 

 Både tillufts- och frånluftsdon för ventilation av kammaren skall vara ställbara 
och kunna stängas helt vid behov. 

 

 Utrustning för tvåvägs talkommunikation från räddningskammare till bemannad 
plats skall finnas. 

 

 Alla ledningar till och från kammaren skall så långt det är möjligt förläggas så att 
brand, stenfall o d ej äventyrar funktionen. 

 

 Utrymme i närheten av räddningskammaren får aldrig användas som upplag för 
brandfarligt och brännbart material eller parkering av fordon.  

 

 Mobil räddningskammare bör vara utrustad med tunnlar för gaffeltruckslyft från 
både kort- och långsidor. 

 
 
 
 
 


