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Abstract 
In cities, road tunnels are built to make room for homes and offices and in these tunnels 
millions of vehicles travel every year. Fires in these confined spaces can have severe 
consequences and must actively be worked with to prevent. In Värtahamnen, Stockholm, a 
short road tunnel at the end of the E20 is currently being projected between 2011 and 2013. 
The stretch is a known hazardous goods route and thus fire protection systems should be 
adapted accordingly. 
 
Fires in tunnels are problematic since the tunnels confined nature provides a very high re-
radiation of heat, temperatures up to 1000°C is expected in early stages of the fire. 
Hamnpåfarten is a known hazardous goods route, and the fire protection is designed with a 
fireload of 100 MW. 
 
Safety in road tunnels is governed by a number of regulations, for tunnels over 500 m statutory 
rules in the act (SFS 2006:418) – and the ordinance (SFS 2006:311) on safety in road tunnels 
apply. Transportstyrelsen is originator ofTunnel 11, which although is not mandatory for other 
actors than Transportstyrelsen, municipalities may choose to use these guidelines in their own 
tunnel projects. ADR-S is the Swedish version of the European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road. In this document tunnel classifications 
are defined, for whether hazardous good may be carried in a road tunnel or not. 
 
Hamnpåfarten is an about 200 meters long tunnel that is inclined about 5%, and makes a sharp 
turn. In the system document, no fixed fire fighting system is planned, instead an evacuation 
staircase in the middle of the tunnel is used. Hamnpåfarten is classified in tunnel class TB, and 
is expected to be classified as a B-class tunnel in ADR. The main risks identified in the tunnel 
include: collision between vehicles, spill of hazardous goods and explosion class 1. However, 
none of these risks are significantly large. 
 
Alternative methods to keep fire safety at a high level include fixed fire fighting systems and 
fire ventilation. In order to offer the same evacuation opportunities as an evacuation staircase, 
the effectiveness of  half transverse ventilation combined with a foam based fixed extinguishing 
system is examined using simulations in FDS. 
 
The results from the FDS simulations showed that with the adopted parameters, the system is 
not capable of the high fire load. Only the northern end of the tunnel upholds the 
environmental standards for evacuation. 
 
The simulations carried out were made on the assumptions that the transverse ventilation must 
be approved according to Tunnel 11. It also appears some questions related to this result. How 
much money is it worth to invest in a system wich in the initial stages may not be able to 
control the large fire? It is displayed in Tyréns FDS simulations that critical conditions occur in 
the tunnel after 9 minutes, it may in other words not be possible to initiate the fire fighting 
systems systems after five minutes. 
 
Fixed fire protection in tunnels appear to be an interesting technical area, however, there are 
few tests performed on large scale fires in tunnels, which might be interesting to do more of 
that to be able to design protection systems that can handle these fires.  
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Sammanfattning 
I städer byggs vägtunnlar för att ge rum åt bostäder och kontor, i dessa trafikplatser färdas 
årligen miljontals fordon. Bränder i dessa instängda utrymmen kan få allvarliga konsekvenser 
och arbetas aktivt med att förhindras. I Värtahamnen i Stockholm projekteras mellan 2011 och 
2013 en kortare vägtunnel i slutet av E20. Sträckan är en känd farligt godsled och således bör 
brandskyddet vara anpassat efter detta. 
 
Bränder i tunnlar är problematiska då tunnelns instängda natur ger en mycket hög återstrålning 
av värme, temperaturer uppemot 1000 °C förväntas i tidiga skeden. Då Hamnpåfarten är en 
känd farligt godsled projekteras brandskyddet med en dimensionerande brand om 100 MW.  
 
Säkerhet i vägtunnlar regleras i ett antal regelverk, för tunnlar över 500 m finns lagstadgade 
regler i Lag (SFS) – och förordning (SFS) om säkerhet i vägtunnlar. Trafikverket tillhandahåller 
dokumenten Tunnel 11, som dock ej är tvingande för andra än Trafikverket. Däremot kan 
kommuner välja att använda dessa riktlinjer i egna projekt. ADR-S är den svenska versionen av 
den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg. I detta 
dokument definieras tunnelklassificeringar för huruvida farligt goda får transporteras i en tunnel 
eller ej. 
 
Hamnpåfarten är en c:a 200 meter lång tunnel som lutar med c:a 5% och gör en kraftig sväng. I 
systemhandlingen projekteras inget fast brandskydd, istället projekteras ett utrymningstrapphus i 
mitten av tunneln. Hamnpåfarten klassificeras i tunnelklass TB, och förväntas klassas som en B-
klasstunnel enligt ADR-S. De största riskerna som identifierats i tunneln är bland annat: 
sammanstötning mellan fordon, utsläpp av farligt gods och explosion klass 1. Dock är ingen av 
dessa nämnvärt stora. 
 
Alternativa metoder för att hålla brandskyddet på en hög nivå innefattar bland annat fasta 
släcksystem och brandventilation. För att erbjuda samma utrymningsmöjligheter som med ett 
trapphus undersöks effektiviteten av halvtransversell ventilation kombinerad med ett 
skumbaserat fast släcksystem med hjälp av simuleringar i FDS. 
 
Resultaten ur FDS-simuleringarna visade att med de antagna parametrarna så klarar systemet 
inte av den stora brandlasten, då enbart den norra änden upprätthåller miljökraven för 
utrymning. 
 
De simuleringar som genomförts är dock gjorda under antaganden för att den transversella 
ventilationen ska vara godkänd enligt Tunnel 11. Det dyker även upp en del frågor i samband 
med detta resultat. Hur mycket pengar är det värt att lägga ner på ett system som i initiala 
skeden kanske inte alls är genomförbart? Det visar sig i Tyréns FDS-simuleringar att kritiska 
förhållanden i tunneln inträder efter 9 minuter, det är med andra ord inte säkert att det går att 
starta brandskyddssystem efter fem minuter. 
 
Fasta brandskydd i tunnlar framstår som ett intressant tekniskt område, dock finns det få utförda 
tester på stora bränder i tunnlar, vilket kan vara intressant att göra fler av för att kunna designa 
skyddssystem som kan hantera dessa bränder. 
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Symboler och förkortningar 
 
u         Longitudinell hastighet på luft i tunneln (m/s) 
 
Lb         Längd på tillbakadragande röklager (m) 

Engelska: backlayering distance. 
 
𝛼   Effektutveckling (kW/s2) 
 
t         Tid (s)      
  
z   Höjd över golvyta (m) 
 
z0   Virtuellt ursprung för flammor (m) 
 
L   Medelhöjd på flammor (m) 
 
𝑄   Brandeffekt (kW) 
 
𝑄!   Konvektiv brandeffekt (kW) 
 
𝑚!   Plymflöde (m3/s) 
 
A   Area (m2) 
 
D   Diameter (m) 
 
HRR (Heat Release Rate)  Brandeffekt 
 
FFFS (Fixed Fire Fighting System) Fast brandskyddssystem 
 
CFD   Computational fluid dynamics 
   Svenska: datoriserad flödesberäkning. 
 
FDS   Fire Dynamics Simulator 
   Datorprogram som med CFD beräknar brandflöden. 
 
I rapporten används orden ”nedströms” och ”uppströms” orienterande för ventilationen i 
tunneln. Nedströms är i brandens riktning och uppströms är i säker riktning.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Trafiktunnlar byggs i städer för att ge rum åt bostäder, kontor och andra byggnader. I dessa 
tunnlar färdas årligen miljoner fordon och personer, att säkerställa personsäkerheten i dessa 
konstruktioner är därför av yttersta vikt. Bränder i tunnlar kan få ödesdigra konsekvenser då de 
riskerar att spridas snabbt mellan fordon och brandröken är livshotande. 
 
Från och med sommaren 2011 fram till början av 2013 projekteras brandskyddet av en kortare 
vägtunnel (Hamnpåfarten) i Värtahamnen i Stockholm av Tyréns AB. Detta examensarbete 
skall beskriva brandskyddet såsom det projekteras av Tyréns, samt om det hade kunnat 
projekteras med ett fast brandskyddssystem. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att inventera hur brandskyddet i Hamnpåfarten Värtan (sista sträcken 
på E20), som projekteras av Tyréns AB är utformat, samt att undersöka alternativa 
brandskyddsmetoder (ventilations- och sprinklerlösningar) och slutligen ge en bild av hur en 
alternativ lösning av brandskyddet hade kunna utformats.  

1.3 Avgränsningar 
Rapporten tar ej hänsyn till den psykologiska aspekten av utrymningen ur en vägtunnel. 
Enbart den tekniska delen med brandskydd med mål att utrymma beaktas. 
Installationsförfaranden av fläktar och sprinkler tas ej hänsyn till. Rapporten begränsas till att 
enbart omfatta brandskydden i tunneln Hamnpåfarten Värtan. 

1.4 Målsättning 
Att den i rapporten presenterade alternativa brandskyddslösningen klarar av att hålla båda 
tunnelöppningarna i gott nog skick för att användas som utrymningsvägar under brandscenariot. 

1.5 Frågeställning 
I rapporten är förhoppningen att utreda om det med rådande parametrar är rimligt att 
dimensionera Hamnpåfarten med transversell ventilation och sprinkler. 

1.6 Metod 
En intervju genomfördes den 14 november 2012 med ansvarig för trafiksäkerhet i vägtunnlar i 
Stockholms Stad. Intervjun var ostrukturerad och löpte fritt som en diskussion med bas i 
frågorna ”Vad är tvärventilation?” och ”Hur använder man sprinkler i tunnlar?” 
 
För brandsimuleringarna användes Fire Dynamics Simulator (FDS) 5.5.3, ett fritt 
brandsimuleringsprogram som utges av National Institute of Standards and Technology (NIST) 
i USA. För att skapa modellen har Pyrosim, ett program som skapar FDS-modeller med ett 
grafiskt gränssnitt använts.  
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2 Branddynamik i vägtunnlar 

2.1 Parametrar i tunnelbränder 
Bränder i vägtunnlar utgör en stor säkerhetsrisk för trafikanterna, utifrån tidigare olyckor har 
det visat sig att brandförloppet sker mycket snabbare än i andra miljöer. Mycket höga 
temperaturer uppnås: 1000 °C eller mer kan förväntas och i ett tidigt skede av branden och 
rökproduktionen upplevs större än vid öppna bränder. (C3.3, 2008) 
 
En tunnelbrand skiljer sig således ifrån en helt öppen brand, men även ifrån en helt innesluten 
brand. Skillnaderna mellan dessa presenteras nedan. 

2.1.1 Tunnelbränder jämförda med öppna bränder 
Jämförd med en öppen brand skiljer sig en tunnelbrand i minst två viktiga avseenden. 
Först och främst ökar värmen något oerhört på grund av den inneslutning som tunneln ger och 
det har visat sig i tidigare tester att brandeffekten (eng. HRR) kan öka med så mycket som fyra 
gången jämförd med en öppen brand (Ingason, 2005). 
 
Dessutom förekommer ett eller flera olika ventilationsfenomen till följd av densitetsskillnaderna 
mellan varm brandrök och omgivande, kallare luft. Bland annat kan luftflöden i tunneln ökas 
på av den lätta luften, eller så kan brandgaserna föras motströms i ventilationssystemet (eng. 
backlayering) och således både försvåra släckarbetet och föra giftiga gaser långt bort från 
branden och utgöra en personfara även för personer utom räckhåll för brandens omedelbara 
skadeområde (ibid). 
 

 
Figur 2.1 Backlayering 

Det varierar från fall till fall hur mycket syre branden har tillgång till, vilket kan leda till två 
olika huvudtyper av bränder: 

• Bränslekontrollerad brand: I detta fall används inte allt tillgängligt syre: utan oreagerat 
syre passerar förbi branden. 

• Ventilationskontrollerad brand: I detta fall räcker det tillgängliga syret ej till att 
förbränna allt material, vilket medför att det bildas ofullständigt förbrända produkter. 
Dessa förbränningsprodukter är generellt sett mycket giftiga och även brännbara. (ibid.) 

2.1.2 Tunnelbränder jämförda med inneslutna bränder 
Bränder i tunnlar skiljer sig ifrån inneslutna bränder på minst tre viktiga punkter. 
Först och främst: den maximala brandeffekten (eng. HRR) i en tunnel styrs av flera olika 
faktorer, till dessa räknas: brandens storlek, tunnelns- sluttning, längd, tvärsnittsarea, typ (berg, 
betong, etc.) samt yttre meteorologiska förhållanden, snarare än den så kallade öppningsfaktorn 
hos en innesluten brand (Ingason, 2005). 
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I ett inneslutet utrymme definieras övertändning (eng. flashover) av att en brand fyllt hela 
utrymmet med brandgaser i en uniform temperatur. (Karlsson & Quintere, 2009)  
Denna typ av brandlast sker sällan i en tunnel då värmeförlusterna via de omgivande väggarna 
är stora samtidigt som möjligheten för brandgaser att hållas kvar är små. Dock kan ett annat 
fenomen uppstå: om en kraftig brandventilation slås på sent under en ventilationskontrollerad 
brand kan flammorna plötsligt växa och sprida branden vidare. Detta fenomen kan snabbt bli 
väldigt farligt för både räddningstjänst och för de personer som inte hunnit evakuera tunneln 
(Ingason, 2005). 
 
Vidare beter sig röken på ett annorlunda sätt i tunnlar än inneslutna bränder. Initialt bildas ett 
röklager i de övre delarna av tvärsnittet i det senare fallet. Detta kan hända även i tunnlar om 
det i stort sett inte är någon form av ventilation igång. Sedan istället för att röklagret sjunker 
nedåt över branden kommer det snarare att sjunka nedåt i ventilationens riktning och om 
tunneln är lång nog kommer röken nå ner till tunnelsulan, vilket illustreras Figur 2.2 (Ingason, 
2005). 
 

 
Figur 2.2 Rökspridning i tunnel 

2.2 Dimensionerande brand för utrymning i Hamnpåfarten 
Den maximala brandeffekten förväntas vara 100 MW (100 000 kW) och en effektutveckling på 
𝛼 = 0,19   𝑘𝑊 𝑠!. (Björkman, 2012) 
 
Denna brand ger oss med sambandet Brandeffekt  (HRR) =  𝛼𝑡! . 
Där 𝛼 = tillväxteffekt  (kW/𝑠!) och 𝑡 =   tid  (𝑠) , hämtat ur BBRAD (Boverket, 2011) 
följande: 
 
𝐻𝑅𝑅 = 𝛼𝑡!  
100000 = 0,19 ∙ 𝑡!  
𝑡! ≈ 526315  
𝑡 ≈ 725  𝑠 ≈ 12  𝑚𝑖𝑛 
 
Med andra ord en dimensionerande brand som når full effekt på c:a 12 minuter. 
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2.3 Ett exempel: det behövs inte mycket för att det ska gå fel 
Palermo, Italien, 18 mars 1996 i Isola delle Femmine-motorvägstunneln. 148 m tunnel. 
 
I tunnelns ena rör sker en seriekrock som involverar 16 bilar, över två körbanor. Efter krocken 
kommer en tankbil som bär med sig gasol, chauffören lyckan få stopp på sin bil i tid och 
stannar säkert i tunneln, tyvärr lyckas turistbussen som kommer strax efter med samma 
manöver och krockar in i tankbilen.  
 
Olyckan blir värre när ytterligare fyra fordon kör in i tankbilens bak. Tanken på tankbilen går 
sönder och en mindre explosion följer. Detta endast inom några få sekunder. Denna mindre 
explosion startade en brand i fronten på bussen, och nu hade trafikanterna börjat utrymma, 
efter ytterligare 6-7 minuter utvecklades en massiv explosion som skapade både en rejäl 
tryckvåg samt en otroligt våldsam brand. Explosionen tros ha varit en Boiling Liquid 
Expanding Vapour Explosion (BLEVE), en typ av explosion som sker när en behållare med 
brännbar vätska upphettas tills gasen expanderar så mycket att behållaren spricker och gasen 
antänds. 
 
Denna olycka illustrerar ett mycket allvarligt scenario som initierats av en inte lika allvarlig 
olycka. De allvarliga följderna hade med stor sannolikhet kunna förhindrats om det funnits ett 
fast släcksystem installerat i tunneln. Totalt omkom 5 personer i olyckan och 34 personer fick 
brännskador, tunneln fick även den stora skador på konstruktionen (Carvel & Marlair, 2005).  
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3 Svenska regelverk om säkerhet i vägtunnlar 
Det finns ett antal regelverk och lagar som behandlar säkerhet i vägtunnlar, fundamentet till 
dessa regelsamlingar är Lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar (SFS 2006:418) samt Förordning 
(2006:421) om säkerhet i vägtunnlar (SFS 2006:421). Dessa två dokument gäller enbart tunnlar 
längre än 500 meter. I dessa författningar regleras bland annat vem som är tunnelmyndighet, 
sedan 2008 är Transportstyrelsen tunnelmyndighet. (ibid.) Tunnelmyndigheten har som 
uppgift att kontrollera att lagen efterlevs (SFS 2006:418). 
 
Vidare regleras på vilka grunder avsteg från säkerhetskraven får göras, när en tunnel får tas i 
bruk, hur en riskanalys skall genomföras samt hur olyckor skall rapporteras till 
tunnelmyndigheten (ibid.). 
 
Trafikverket gav 2011 ut de två dokumenten Trafikverkets Krav Tunnel 2011 (TRVK Tunnel 
2011) samt Trafikverkets Råd Tunnel 2011 (TRVR Tunnel 2011). Dessa ska användas 
tillsammans och benämns Tunnel 11. Denna dokumentsamling innehåller Trafikverkets 
tekniska krav och råd vid utformning och dimensionering av tunnlar som byggs av 
Trafikverket själva. Utöver att vara tvingande för Trafikverket kan kommuner välja att använda 
dessa riktlinjer i tunnelprojekt. Det är denna samling som ersatte BV Tunnel (Banverket, 2005) 
och Tunnel 04 (Vägverket, 2004), med vilken Hamnpåfarten är projekterad. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i sin författningssamling Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng; ADR-S 
(MSBFS 2012:6). ADR är den europeiska överenskommelsen om internationell transport av 
farligt gods på väg och –S betecknar att det är den svenska versionen av denna. Denna 
författning består av inledande föreskrifter, samt tre bilagor (A, B och S) och innehåller bland 
annat regler och föreskrifter om transport av farligt gods i tunnlar, detta återfinns i Bilaga B, 
kapitel 8.6. Denna författning tar sitt stöd i §15 samt §16 i Förordningen (SFS 2006:311) om 
transport av farligt gods. 

Även Transportstyrelsen har föreskrifter som berör säkerhet i vägtunnlar, dessa återfinns i 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar (BFS 2007:11), som övertogs av 
Transportstyrelsen 2011-01-01. Dessa innefattar både lagen (SFS 2006:418) och förordningen 
(SFS 2006:421) och dessutom bestämmelser i andra lagrum.  
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4 Hamnpåfarten i systemhamdlingsskedet 

4.1 Bakgrund 
Mellan 2011 och 2013 är Hamnpåfarten i ett systemhandlingsskede. Tyréns AB, på uppdrag av 
exploateringskontoret i Stockholm Stad har upprättat en brandskyddsbeskrivning (Björkman, 
2012) samt en riskanalys (Rosqvist & Björkdahl, 2012) för tunneln. Tunneln är utformad enligt 
Tunnel 2004 och bedöms ha en årsdygnstrafik (ÅDT) på 10000 (Rosqvist & Björkdahl, 2012). 

4.2 Tunnelns utformning 
Hamnpåfarten är en c:a 200 m lång betongtunnel, som utgörs av ett enkelrör med trafik i båda 
riktningarna. Tunneln gör en kraftig sväng och lutar c:a 5 % ifrån lågpunkten som är placerad 
c:a ¾ av tunnelns längd ifrån tunnelns östra öppning (Björkman, 2012). Ovanpå tunnelns 
lågpunkt kommer Värtabanan passera över en bro som även utgör tunnelns tak. Tunneln 
mynnar i ena änden ut emot Värtahamnen där det är känt att transporter med farligt gods 
anländer, vilket medför en risk som projekteras i systemskedet. 

4.3 Tunnelklass enligt Tunnel 2004 
Tunnelklass är ett begrepp som bestämmer vilken säkerhetsutrustning en tunnel skall ha. 
(Vägverket, 2004). Det finns tre olika klasser; TC, TB och TA, med ökande krav på 
säkerhetsutrustning. Hamnpåfarten skall baserat på årsdygnstrafik och tunnellängd utföras i 
tunnelklass TC (Rosqvist & Björkdahl, 2012). Dock måste detta korrigeras med 
hänsynstagande till faktorer såsom frekvens av farligt gods-transporter, svår linjeföring ty 
tunnelns kurva och hänsynstagande till den låga hastigheten samt att fotgängare/cyklister ej 
tillåts i tunneln. Med dessa faktorer invägda bedöms tunneln till att utföras i klass TB. (ibid.) 

4.4 Kategori enligt ADR-S 
En tunnel ska kategoriseras enligt ADR-S innan den tas i drift och denna klassificering baseras 
på att det finns tre huvudsakliga händelser som orsakar åtskilliga dödsfall eller betydande skada 
på tunnelns konstruktion. (Rosqvist & Björkdahl, 2012) Dessa händelser är: 
 

• Explosioner 
• Utsläpp av giftig gas eller flyktig giftig vätska 
• Brand 

 
Kategoriseringen görs i en skala i fem steg (A-E) där A inte innebär några restriktioner på 

transport av farligt gods och E medför att inget farligt gods utöver reglerbar mängd∗ får 
medföras. Hamnpåfarten förväntas klassificeras enligt ADR-S som en B-klasstunnel (förbud 
mot frakt av farligt gods som kan leda till mycket stor explosion) tunnel. (Andersson, 2012) 
Slutgiltigt besked om klassificering enligt ADR-S beslutas av Länsstyrelsen och är i dagsläget ej 
gjord.  

  

                                            
∗ Reglerbar mängd varierar beroende på ämne. 
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4.6 Utrymningsvägar och räddningsrum 
Tunneln utrustas med tre utrymningsvägar: de två tunnelöppningarna samt ett 
utrymningstrapphus i mitten av tunneln (Björkman, 2012). Detta trapphus skall fylla två 
funktioner; dels ska det utgöra en utrymningsväg samt agera säker plats för funktionshindrade. 
Dels skall det agera som angreppsväg för räddningstjänst. Det längsta avstånd till en 
utrymningsväg överskrider ej 65 meter.  
 
Fordon som befinner sig framför en olycksplats förväntas köra vidare ut i säkerhet (Björkman, 
2012). De resterande bilarna kommer alltså bli stående i händelse av olycka. Utrymning sker till 
fots ur evakuerade fordon mot närmaste utrymningsväg bort ifrån olyckan. (ibid.)  
 

 
Figur 4.1 Resulterande köer av olycka som upptar hela tunnelns bredd 

4.7 Åtgärder vid trafikolycka 
Vid en olycka skall infart i tunneln hindras. Dels för att säkra utrymning samt att hindra att fler 
personer utsätts för fara i tunneln (Björkman, 2012). Detta sker med en manuellt styrd 
infartssignal, en manuellt styrd infartsbom (dessa styrs ifrån en övervakningscentral, troligtvis 
Trafik Stockholm) samt en höjdbegränsningsportal. 

4.8 Riskidentifiering 
Tyréns AB har gjort en riskinventering (Rosqvist & Björkdahl, 2012) där det framgår vilka 
möjliga händelser som utgör risker (konsekvens ∙sannolikhet) i tunneln.  
Ty hastighetsbegränsningen till 30 km/h, att gång- och cykeltrafik är förbjuden i tunneln samt 
övriga säkerhetsåtgärder bedöms inga risker vara höga. Dock identifieras åtta risker som 
medelstora. Bland dessa räknas följande risker in: 
 

• Sammanstötning mellan fordon 
• Utsläpp av farligt gods 
• Explosion klass 1 

 
Se Bilaga 4 för fullständig riskidentifiering samt riskmatris. 
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5 Alternativa brandskyddsmetoder 

5.1 Inriktning 
Bränder i tunnlar handlar främst om undanskymda bränder (i motorrum, inuti laster, etc.) 
vilket gör att släckmedlen kan ha svårt att nå fram till branden, om branden dock växer sig stor 
kommer den gå igenom fordon eller bilda en pölbrand, vilket resulterar i en öppen brand. 
 
Det finns många olika brandskyddsmetoder för tunnlar. I detta kapitel tas det upp vilka 
alternativa metoder som kan tänkas vara aktuella för Hamnpåfarten. 

5.2 Fasta brandskyddssystem i vägtunnlar 
En aspekt av fasta brandskyddssystem i vägtunnlar som bör nämnas är att dimensioneringens 
mål är att få kontroll över branden, sänka temperaturen och hindra brandspridning, snarare än 
att de facto släcka branden (Andersson, 2012). 
Fasta brandskyddssystem med vatten som släckmedel kan delas in i tre generella varianter, 
stordroppsystem/traditionell sprinkler, vattendimma och system med en skumtillsats. 

5.2.1 Stordroppssystem och vattendimma 
De olika systemen har olika styrkor. Stordroppsprinkler har en stor chans att nå fram till 
branden, då de ej hinner förångas under fallet. Dock löper dessa droppar en risk att falla till 
marken (och således ej landa över branden) där de inte förångas alls och förlorar sin funktion. 
De stora dropparna förångas långsamt på grund av deras ytareas storlek. Avdunstning sker på 
vattnets yta, därför förångas få större droppar långsammare än flera mindre droppar 
(vattendimma). De mindre dropparna har en mycket större ytarea.  
 
En vattendimma förångas snabbare och förbrukar mindre vatten, samtidigt som denna dimma 
på ett mer effektivt sätt sänker temperaturen i brandröken, vilket gör dem bättre lämpade för 
tunnlar. (CETU, 2010). Det föreligger dock en risk med en vattendimma, att vattendimman 
kan färdas med luftrörelser i tunneln och därmed färdas ifrån brandområdet.  
 
Det har i fallet med vattendimma konfirmerats i ett antal tester att det på ett effektivt sätt 
sänker temperaturen i tunneln. Detta är en effekt av att vattnet förångas och således tar upp 
mycket av värmeenergin i luften. (CETU, 2010) Detta påverkar dock även röken negativt, då 
röken kyls av och den skiktning av röklagret som initialt uppstår avtar, detta leder till att 
röklagret sjunker. (ibid.)  
 

 
Figur 5.1 Röklagrets uppträdande vid aktivering av sprinkler/vattendimma 
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5.2.2 System med skumtillsats 
System med skumtillsatser arbetar med att tillföra en skumtillsats till vatten där skummet skapar 
en hinna som hämmar brandens kontakt med luft, och därmed släcker branden. Denna typen 
av system har visat sig effektivt i fullskaletest med en brandbelastning på 300 MW fast bränsle. 
(Ziu, Kashef, Lougheed, & Kim, 2007) I detta test användes lastpallar som bränsle och systemet 
var aktiverat mellan 5 och 10 minuter vid full brand. Under testets gång aktiverades även en 
brandventilation med 3-4 m/s och resultatet blev att branden kontrollerades och 
lufttemperaturen sjönk till 50°C uppströms och 100°C nedströms. I samma test prövades även 
en pölbrand med diesel om 200 MW, denna släcktes helt och hållet (ibid.). 
 
Aktiveringen av sprinklersystem i tunnlar sker manuellt, inte med temperaturkänsliga bulbs 
som i inomhuslösningar, för att det ska vara full kontroll över att rätt sprinkler aktiveras, och att 
bästa möjliga räddningsinsats verkställs. Systemet bör även vara uppdelat i sprinklersektioner, så 
att systemet enbart aktiveras där det behövs (Ziu, Kashef, Lougheed, & Kim, 2007).  
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5.3 Brandventilation i vägtunnlar 
Ventilation i tunnlar är avgörande för hur miljön i tunneln upplevs. I ett brandscenario 
uttrycker Ingason sig som ”Ventilation is one of the key elements in the safety of tunnel fires.” 
(Ingason, 2005, s. 237). Oavsett typ av system så föreligger ett gemensamt mål för 
ventilationssystemet i ett brandscenario: att upprätthålla en säker miljö för utrymning och 
brandbekämpning (Jagger & Grant, 2005). 

Ventilation i ett brandscenario kan påverka branden väldigt kraftfullt; används den rätt kan 
brandgaser och rök effektivt ventileras, används den fel kan den öka brandens intensitet. Detta 
ges av brandens natur: i sekler har människor blåst på en eld för att få den att växa, samtidigt 
som samma människor blåser ut sina ljus. Dessa två enkla exempel är grunden till 
motstridigheterna med ventilation: å ena sidan tillför det syre till branden, å andra sidan kyler 
det bränslet (Carvel & Beard, 2005). 

5.3.1 Longitudinell ventilation 
Longitudinell ventilation går ut på att fläktar blåser avgaserna längs med tunneln, det kan 
antingen ske mellan tunnelns öppningar eller via ventilationstrummor, som synes i Figur 5.2 
om tunneln är i behov av det (Bendelius, 2005). 
 

 
Figur 5.2 Longitudnell ventilation 

 
Denna metod är relativt enkel att utforma, då inga extra ventilationstrummor behöver 
installeras. Fläktar monteras i tunnelns tak för att ventilera ut brandgaser utefter tunnelns längd. 
I dagsläget finns utrymme för detta i tunnelns tvärsnitt, se Bilaga 1. 
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Metoden innebär dock ett problem i dubbelriktade tunnlar: om det sker en olycka i tunneln 
som spärrar av tunnelns båda körriktningar så kommer trafiken stanna åt båda hållen i tunneln. 
Detta medför att det finns trafikanter i hela tunneln och ventilation är således ej möjlig åt något 
håll utan att riskera trafikanternas hälsa (C3.3, 2008). 
 

 
Figur 5.3 Problematik med longitudinell ventilation  
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5.3.2 Transversell ventilation 
I ett system med transversell ventilation ska det i tunneln finnas minst en ventilationskanal 
installerad. Denna/dessa kanaler arbetar med att distribuera ny frisk luft samt att evakuera 
avgaser/föroreningar jämnt längs hela tunnelns längd (Bendelius, 2005). En av svårigheterna 
med transversell ventilation är att man effektivt måste hålla ner brandeffekten. I Tunnel 11 
(TRVK Tunnel 2011) rekommenderas en brandeffekt på maximalt 15 MW.  
 
Det finns två typer av transversell ventilation, hel- och halv(semi)transversell. 

• Heltransversell. I ett heltransversellt ventilationssystem finns designerade kanaler för både 
till- och frånluft. Dessa kanaler bidrar till att det längs hela tunnelns längd tillförs 
färskluft samt extraheras avgaser/brandgaser. Detta illustreras i (b) och (c) i Figur	  5.4. 

• Semitransversell. I ett semitransversellt ventilationssystem så installeras en 
ventilationskanal för att antingen tillföra eller extrahera luft i tunneln. 

o Tillförsel av luft. I detta fall tillförs färskluft genom kanalen och avgaser förs ut ur 
tunneln genom portalerna.  Detta system är dock ofördelaktigt vid brand då det 
bidrar till att försämra utrymningsmiljön genom att störa röklagret. Av denna 
anledning för ett sådant system vara utrustat med reverserbara fläktar, så att 
brandgaserna förs ut via ventilationstrumman och ny luft strömmar in via 
öppningarna. Detta för att möjliggöra en säker utrymningsväg. 

o Extraktion av luft. I fallet med utströmmande luft kommer halten föroreningar 
och temperatur att stiga vid öppningarna. Detta system är bättre lämpat för 
brandscenariot, detta leder till att denna funktion ofta är en reversering av 
ovanstående system. (ibid.) De semitransversella systemen illustreras i (d)- 
tillförsel och (e)-extraktion i Figur	  5.4. 

 
 

 
Figur 5.4 Transversell ventilation 

 
För att ett transversellt system ska kunna appliceras i Hamnpåfarten måste det byggas in en 
separat ventilationskanal, något som inte är planerat i tillgängliga ritningar (2012-06-29), se 
Bilaga 1.  
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5.4 Interaktion mellan brand och skyddssystem 
Ett longitudinellt ventilationssystem arbetar genom att blåsa röken och brandgaserna nedströms, 
med en sådan hastighet att ingen ”backlayering” uppstår. 
Den hastighet på ventilationen vid vilken rökfronten ej kan färdas uppströms 
(ingen ”backlayering”) kallas för kritisk hastighet (Jagger & Grant, 2005). 
 

 
Figur 5.5 Brand påverkad av longitudinell ventilation 

 
Tester har utförts på longitudinella system för att undersöka hur de påverkar brandeffekten.  
I Handbook of Tunnel Fire Safety menar författarna att användningen av en forcerad 
ventilation ökar brandeffekten med uppemot fyra gånger (Carvel & Beard, 2005), medan det i 
en SP-rapport framgår att motsvarande laster i ett modellförsök enbart ger c:a 1,44-1,55 
gångers ökning (Ingason, 2005). I dessa tester har dock inget fast släcksystem använts, utan man 
var enbart intresserad av ventilationens effekt på branden. 
 
Transversella ventilationssystem arbetar genom att extrahera röken lokalt, samtidigt som det 
longitudinella flödet hålls så lågt som möjligt i tunneln. Detta för att kvarhålla röklagret nära 
taket, och på så vis uppnå en säker evakuering (CETU, 2010). Detta kan dock visa sig svårt om 
det är en för hög brandeffekt i tunneln, då kan rökutvecklingen vara så kraftig att tvärsnittet 
fylls med rök och att röken sprider sig längs med tunneln. (ibid.) 
 
En annan svårighet med transversella system är att om det longitudinella flödet blir för stort till 
följd av tryckskillnader mellan tunnelöppningarna (detta kan t.ex. vara till följd av externa 
väderförhållanden) så sprids röken längs tunneln och ofta i hela tvärsnittet (Carvel & Beard, 
2005). Detta fenomen har visat sig i flera tester, bland annat i ett full-skaletest i Klaratunneln, 
Stockholm 2008 (Andersson & Lönnermark, 2008). 
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Longitudinell brandventilation påverkar sprinklersystem genom att vattnet flyttas i tunnelns 
längdriktning. Detta får till följd att operatören måste aktivera lämpliga sprinklersektioner med 
åtanke på hur stark ventilation som är i drift (C3.3, 2008). När vatten används som släckmedel 
kommer luftflödet i tunneln påverkas, detta måste tas i beaktning för att nå kritisk hastighet 
(ibid.). 

5.5 System för att detektera brand i vägtunnlar 
Att välja system för detektion av brand i en vägtunnel är inte helt problemfritt. I tunneln 
produceras det en stor mängd avgaspartiklar vilka lätt kan misstagas för brandrök i 
rökdetektorer. Denna metod är alltså ej lämpad för detektion av brand i tunnlar (Maciocia, 
2005). 
 
Istället bör en temperaturgivare användas, bland temperaturgivare finns två generella system, 
punkt- och linjedetektorer. Punktdetektorer känner av temperaturhöjningar på den punkt de 
sitter monterade, medan linjedetektorer arbetar longitudinellt genom hela tunnelns längd. Med 
moderna linjedetektorer kan en brand upptäckas och givaren kan bestämma vid vilken exakt 
punkt den känt av branden (Maciocia, 2005). 
 
Brandskyddssystemen bör inte aktiveras direkt, utan först efter en fördröjning. Detta för att 
lämna tid åt en operatör att granska tunneln, via en kamera, och verifiera att det är en olycka 
som skett (Arvidson, 2003). 
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6 En alternativ lösning 

6.1 Utformning 
För att sammanställa en alternativ lösning på brandskyddet i Hamnpåfarten används samma 
dimensionerande förutsättningar, såsom brandens effekt, hänsynstagande till passerande trafik 
med farligt gods och dennas frekvens. Systemet ska tillgodose att utrymning är möjlig ur 
tunnelns båda öppningar, utan behovet av ett utrymningstrapphus. 
 
System som beaktas är olika brandventilationslösningar samt fasta släcksystem. De olika 
systemen har begränsningar för i vilka miljöer de kan användas, vilket kommer belysas i 
avsnitten nedan. 

6.1.1 Val av ventilationssystem 
Brandventilation i tunnlar utformas som nämnt i kapitel 5.3 för att upprätthålla en säker miljö 
för utrymning. Det billigaste sättet att ventilera för brandskydd är med longitudinell ventilation, 
dock är problematiken med denna metod i Hamnpåfarten för stor, trafikanter riskeras bli utsatta 
för varma och giftiga brandgaser, då tunneln är dubbelriktad. Av detta följer att ett transversellt 
system bör väljas. Då tunneln är relativt kort antas tilluft (i brandscenariot) kunna strömma in 
genom de båda tunnelöppningarna. Alltså väljs en semitransversell brandventilationslösning. 
 
Ventilationen utformas så att den i brandscenario håller röken stratifierad på minst två meters 
höjd (krav på siktbarhet enligt BBRAD (BFS 2007:11)). Detta för att ge trafikanter i tunneln 
möjlighet att utrymma via tunnelns båda öppningar. Beträffande teknisk utformning monteras 
en ventilationskanal i tunnelns övre tunnelsnitt. För att extrahera rök monteras luckor i par var 
20:e meter. Luckornas yta är en kvadratmeter vardera och endast de luckorna närmast branden 
är öppna för att maximera effekten av fläktarna.  

6.1.2 Val av släcksystem 
I kapitel 5.2 beskrivs vilka metoder som finns att tillgå, för att utreda vilken metod som lämpar 
sig i Hamnpåfarten måste vi beakta den dimensionerande branden i kapitel 2.2. Då det är en 60 
m2 pölbrand som är dimensionerande bör en finare vattendimma eller ett skumbaserat system 
väljas. Enligt CETU (tabell i Bilaga 2) ger ett skumbaserat släcksystem bra effekt på pölbränder 
samt en begränsad effekt på fasta bränslen. Obehandlat vatten (vattendimma) ger i motsats en 
begränsad effekt på pölbränder samt en bra effekt på fasta bränslen. (CETU, 2010) 
 
I maj 2011 genomfördes fullskaletester i San Pedro de Anes-tunneln i Spanien med stora 
pölbränder. Dessa nådde upp till 100 MW i effekt, i försöken jämfördes en 30 MW brand mot 
en 100 MW brand med aktiverad vattendimma. (Leucker & Kratzmeir, 2011) 
 
Denna brandeffekt (30 MW) är dock dubbelt så högt mot vad som föreskrivs i Tunnel 11 (15 
MW) för användandet av tvärventilation. Tester har visat att släcksystem med tryckluftsskum 
släcker en öppen pölbrand med effekt om 200 MW. (Ziu, Kashef, Lougheed, & Kim, 2007), 
samma system visade i samma test att det är kapabelt att sänka temperaturen avsevärt även i 
bränder i fasta material. Ett motsvarande system bedöms med tidigare nämnda iaktagelser 
förväntas kunna hålla den dimensionerande branden nere på den föreskrivna effekten om 15 
MW. 
 
Ett system med tryckluftsskum installeras i Hamnpåfarten med syfte att hålla brandeffekten på 
en sådan nivå att ventilationen klarar av att extrahera röken, samt att hindra brandspridning 
mellan fordon. 
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6.2 CFD-beräkning med FDS 
För att åskådliggöra hur det alternativa systemet fungerar har en CFD-beräkning genomförts 
med FDS. Grunden är Tyréns befintliga CFD-modell, ändringar och antaganden för att 
åskådliggöra den alternativa lösningen beskrivs i följande avsnitt. Östra och norra änden av 
tunneln utgår från lågpunkten där branden i simuleringarna är placerad (för att simulera det 
svåraste möjliga utrymningsscenariot).  Se Bilaga 5. 

6.2.1 Skillnader i förhållande till den projekterade brandskyddslösningen 
I den nya CFD-modellen har följande ändringar gjorts: 
 

• Taket har sänkts: tunnelns fria höjd är nu 4,80 m för att simulera installerade 
ventilationstrummor. 

• Fyra 1m2 fläktluckor är öppna, två på var sida om branden, 10 meter bort. 
• Fläktarna har en effekt om 25 m3/s vardera.* 
• Branden har en effektkurva där tillväxten avbryts efter 5 samt 10 min, detta för att 

simulera sprinkleraktivering. Se Figur	  6.1 och Figur	  6.2. 
• Branden har en högre sotproduktion, enligt BBRAD (Boverket, 2011) 

6.2.2 Antaganden i nya modellen 
I den nya CFD-modellen är följande antaganden gjorda: 
 

• Sprinkler samt transversell ventilation aktiveras efter 5 samt 10 minuter. 
• Vid aktivering av sprinkler reduceras brandeffekten från 17,1/68,4 MW till 15 MW. 
• Branden hålls konstant på 15 MW efter aktivering av sprinkler. (Föreskriven maximal 

brandeffekt i Tunnel 11) 
• Fläktar når full effekt på en sekund. 
• Fläktar ventilerar rök rakt upp i rökkanalen, hänsyn tas ej till hur luftflödet i 

ventilationskanaler beter sig. 
  

                                            
* Beräkning återfinns i Bilaga 3. 
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6.3 Resultat med systemaktivering efter 5 minuter 
I denna modell aktiveras brandskyddssystemen efter 10 minuter. Branden följer 
effektutvecklingen som visas i Figur 6.1 nedan. Den slutliga brandeffekten är då beräknad till 
17,1 MW (Boverket, 2011). 
 

 
Figur 6.1 Brandeffektkurva, systemaktivering efter 5 minuter. 

6.3.1 Utan vindpåverkan 
Hela tunneln rökfylls på under 4 minuter. Under detta skede sjunker sikten till under 1,5 
meter i hela tunneln. Vid aktivering av ventilation och sprinkler töms den norra änden på rök 
inom 5 minuter. 
 
Från lågpunkten till norra öppningen erhålls sikt på över 10 meter inom två minuter. Under 
simuleringen ökar sikten i östra änden av tunneln ökar sikten enbart till knappt 2 meter 10 
minuter efter aktivering av brandskyddssystemen. 

6.3.2 Med vindpåverkan 
Ett vindtryck av 10 Pa (motsvarar c:a 3-5 m/s vind) är applicerat på den östra tunnelöppningen. 
I detta försök rökfylls östra änden av tunneln inom 3 minuter, sikten understiger 2 meter. 
Backlayering uppstår i den norra änden men denna hinner inte bli stor innan ventilation och 
sprinkler aktiveras. 
 
Vid aktivering av ventilation och sprinkler dras backlayeringlagret tillbaka till lågpunkten. 
Norra delen förblir rökfri och sikten överstiger 10 meter inom hela det beräknade förloppet. 
Vid simuleringens slut har sikten i östra änden ökat till strax under 3 meter.  
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6.4 Resultat med systemaktivering efter 10 minuter 
I denna modell aktiveras brandskyddssystemen efter 10 minuter. Branden följer 
effektutvecklingen som visas i Figur 6.2 nedan. Den slutliga brandeffekten är då beräknad till 
68,4 MW (Boverket, 2011). 
 

 
Figur 6.2 Brandeffektkurva, systemaktivering efter 10 minuter. 

6.4.1 Utan vindpåverkan 
Inom 4 minuter är hela tunneln rökfylld, med en sikt på under 2 meter. Då sprinkler och 
brandventilation aktiveras ökar sikten markant i tunnelns norra ände, inom tre minuter är 
sikten över tio meter. Ingen backlayering uppstår.  
 
I östra änden förblir sikten mycket dålig, efter 10 minuter med aktiverade brandskyddssystem är 
sikten c:a tre meter. 

6.4.2 Med vindpåverkan 
I denna simulering appliceras återigen ett vindtryck på 10 Pa (motsvarar c:a 3-5 m/s vind) på 
norra öppningen. Till en början är norra änden fri från rök, östra änden rökfylls inom 2 
minuter. Efter 5 minuter börjar backlayering uppstå i norra änden, denna backlayering når 
tunnelns norra öppning efter 9 minuter från simuleringens början. Då är sikten i östra änden 
under 1,5 meter. 
 
Vid aktivering av ventilation och sprinkler rensas norra änden helt från rök på c:a 2 minuter, 
sikten ökar till över 10 meter inom samma tidsintervall. Östra änden får bättre siktförhållanden 
under tiden ventilation och sprinkler är aktiverade, dock inte tillräckligt för att bedriva 
utrymning. Sikten i östra änden ökar från 0 till c:a 4 m inom 10 minuter från aktivering. 

6.5 Slutsats med alternativ modell 
Efter dessa FDS-simuleringar framgår det tydligt att det föreslagna systemet inte fyller den 
funktion som var avsett. Endast den norra öppningen uppfyller det krav på siktbarhet om 10 
meter 2,0 meter ovan golv som ställs i BBRAD. (Boverket, 2011) 
 
I östra änden av tunneln är systemet dock mycket effektivt, från att vara helt rökfyllt uppnås en 
säker utrymningsmiljö inom 3-5 minuter beroende på yttre omständigheter. 
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7 Diskussion och slutsats 
Det finns väldigt mycket litteratur att tillgå om området (brandskydd i tunnlar), och det finns 
många organisationer som har intresse i detta område. Dock finns det ingen internationell 
gemensam standard över hur frågan behandlas. Detta leder till att många organisationer ger ut 
egna skrifter för att förespråka just sin lösning och syn på olika problem. Detta har resulterat i 
det i rapporten endast använts material som rekommenderats eller som använts i tidigare LTU-
exjobb.  
 
I fallet med tunnelbränder och brandskydd finns det många aspekter att diskutera, först och 
främst: vart drar man gränsen mellan tunnel och komplicerad trafikplats under jord? 
Hamnpåfarten är förvisso en tunnel i aspekten underjordisk transportväg, dock är det en 
väsentlig skillnad på brandrisken i en 200 m lång betongtunnel i Stockholm med 10 minuters 
insatstid från räddningstjänst, och en flera kilometer lång bergstunnel i de franska alperna. I 
vilket av dessa fall är det mest prioriterad att lägga tid och pengar på att installera ett fast 
brandskyddssystem? Under arbetets gång har det framkommit mycket material, många 
lösningar är mycket kompetenta system för att dämpa bränder och hålla utrymningsvägar fria 
från brandgaser. Dock dök alltid frågan ”hur mycket är det värt?” upp. I Hamnpåfarten 
framstår det som onödigt att installera system för mycket stora summor, då det i riskanalysen 
framgår att det inte bedöms som att de värsta olyckorna (innefattar flertalet dödsfall samt fler än 
10 skadade (Rosqvist & Björkdahl, 2012)) inträffar mer än vart 1000:e år. Däremot är 
motiveringen desto högre i längre tunnlar, med en inte lika lättillgänglig räddningstjänst. 
 
I simuleringarna har det antagits att sprinklermetoden kan dämpa brandens effekt från 68,4 
MW till 15 MW. Detta är dock inte säkert då det under arbetets gång ej framkommit någon 
källa som verifierat effektiviteten av sprinklermetoden som är antagen (CAF) tydligt nog. Om 
detta visar sig vara omöjligt måste transversell ventilation sannolikt uteslutas som. I Tunnel 11 
(TRVK Tunnel 2011) nämns att transversell ventilation vanligen ej går att använda vid 
brandlaster över 15 MW. 
 
Det är även värt att nämna att då den dimensionerande branden är en pölbrand så ställer det till 
problem vid sprinkler. Som går att utläsa i Water Mists in Road Tunnels (CETU, 2010) 
innebär fordon generellt sett ett problem då bränder oftast startar i motorrum. Och med en 
pölbrand kanske den kan befinna sig helt och hållet under ett eller flera fordon, vilken kan vara 
svår att nå direkt med sprinkler/vattendimma eller skum. 
 
Det fanns länge en tro på att det föreslagna systemet kunde hålla tunneln rökfri efter att 
ventilationen samt sprinklern aktiverats. Efter FDS-testerna visade det sig att detta ej var fallet. 
Utifrån FDS-simuleringarna kan man se att enbart den östra änden uppfyller de mål som var 
satta. Hypotesen visade sig med andra ord vara felaktig. 
 
I Tyréns FDS-simuleringar visar det sig att utrymning har tid att ske inom de 9 första 
minuterna efter brandens uppkomst. Hur rimligt är det med detta i åtanke att det alternativa 
brandskyddssystemet kan aktiveras redan efter fem minuter. Det går antagligen enbart under 
extremt lyckosamma förhållanden. 
 
Det simulerade förslaget med alla dess antaganden visade sig inte klara av det uppsatta målet, 
det går säkerligen att göra en annan lösning med fasta brandskyddssystem än den föreslagna 
rapporten. Dock återkommer frågan, är det här mestadels en tunnel eller en komplicerad 
trafikplats? Hur mycket energi bör läggas på att investera en stor summa pengar i ett system 
som i initiala tester visar sig vara svårt att anpassa till dimensionerande förutsättningar? 
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Av rapporten att döma är fasta brandskyddssystem en klart intressant teknisk lösning, dock har 
det visat sig att de måste dimensioneras noggrant för att få bästa möjliga effekt. Detta är till 
synes inte alltid lätt. Den dimensionerande branden är mycket stor och det har inte 
framkommit många tester på så stora bränder, många laboratorier klarar inte av bränder större 
än 20-40 MW. Stora städer växer kontinuerligt sig större, och att få förståelse för dessa stora 
tunnelbränder kan det i framtiden vara intressant att utföra flera stora tester och utveckla dessa 
brandskyddssystem så att de klarar av större bränder som bevisligen lätt kan uppstå vid 
fordonsbränder och transporter med farligt gods. 
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Figurer 
Figur 2.1 Backlayering 
Ingason, H. (2005). Fire dynamics in tunnels. i A. Beard, & R. Carvel, The Handbook of Tunnel 
Fire Safety (ss. 231-266). London: Thomas Telford Publishing. 
 
Figur 2.2 Rökspridning i tunnel 
Original 
 
Figur 4.1 Resulterande köer av olycka som upptar hela tunnelns bredd 
Original 
 
Figur 5.1 Röklagrets uppträdande vid aktivering av sprinkler 
CETU. (2010). Water Mists in Road Tunnels, State of knowledge and provisional assessement elements 
regarding their use. France: Tunnels Study Centre (CETU). 
 
Figur 5.2 Longitudnell ventilation 
Bendelius, A. (2005). Tunnel ventilation - state of the art. i A. Beard, & R. Carvel, The 
Handbook of Tunnel Fire Safety (ss. 127-143). London: Thomas Telford Publishing. 
 
Figur 5.3 Problematik med longitudinell ventilation 
Original 
 
Figur 5.4 Transversell ventilation 
Jagger, S., & Grant, G. (2005). Use of tunnel ventilation for fire safety. i A. Beard, & R. 
Carvel, The Handbook of Tunnel Fire Safety (ss. 144-183). London: Thomas Telford Publishing. 
 
Figur 5.5 Brand påverkad av longitudinell  
Ingason, H. (2005). Fire dynamics in tunnels. i A. Beard, & R. Carvel, The Handbook of Tunnel 
Fire Safety (ss. 231-266). London: Thomas Telford Publishing. 
 
Figur 6.1 Brandeffektkurva, systemaktivering efter 5 minuter. 
Original 
 
Figur 6.2 Brandeffektkurva, systemaktivering efter 10 minuter. 
Original  
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Bilaga 1 
Ritning över tunneltvärsnittet. (Tyréns, 2012) 
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Bilaga 2 
Tabell 2 ur CETU. (2010). Water Mists in Road Tunnels, State of knowledge and provisional 
assessement elements regarding their use. France: Tunnels Study Centre (CETU). 
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Bilaga 3 
Beräkning av plymflöde för dimensionering av fläktar. 
 

 
 
Ur Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintere, 2009) erhålles följande ekvationer: 
 

𝑧! = 0,083𝑄! ! − 1,02𝐷   (4.23)  
𝐿 = 0,235𝑄! ! − 1,02𝐷   (4.3) 
𝑄! = 0,8𝑄 
 
𝐹ö𝑟  𝑧 > 𝐿  
𝑚! = 0,071𝑄! ∙ 𝑧 − 𝑧!

!
! + 1,92 ∙ 10!! ∙ 𝑄! (4.27) 

 
𝐹ö𝑟  𝑧 < 𝐿  
𝑚! = 0,0056𝑄!

!
!
   (4.28) 

 
Två beräkningar genomförs, en för den högsta antagna brandeffekten innan sprinklerakrivering, 
68,4 MW. Samt en för den lägsta brandeffekten: 15 MW. Beräkningarna utförs för att utreda 
hur stort plymflöde branden genererar på 2 m höjd.  
 

1) 68,4 MW = 68400 kW 
2) 15 MW = 15000 kW 
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𝐴 = 25  𝑚!  

𝐴!"#$%& =
𝜋 ∙ 𝐷!

4 => 𝐷 =
𝐴!"#$%& ∙ 4

𝜋   

𝐷 =
25 ∙ 4
𝜋 = 5,64  𝑚  

𝜌 =
𝑚
𝑉
=> 𝑉 =

𝑚
𝜌   

𝜌!ö! ≈ 1,2   𝑘𝑔 𝑚! 
 
1) 68,4 MW 
 

𝑧! = 0,083 ∙ 68400! ! − 1,02 ∙ 5,64 = 1,38  𝑚  
𝐿 = 0,235 ∙ 68400! ! − 1,02 ∙ 5,64 = 14,44  𝑚  
𝑧 < 𝐿 =>  

𝑚! = 0,0056 ∙ 0,8 ∙ 68400 ∙
2

14,44 = 42,44   𝑘𝑔 𝑠  

𝑉! =
42,44
1,2 = 35,37  𝑚

!
𝑠 

 
2) 15 MW 
 

𝑧! = 0,083 ∙ 15000! ! − 1,02 ∙ 5,64 = 1,87  𝑚  
𝐿 = 0,235 ∙ 15000! ! − 1,02 ∙ 5,64 = 5,25  𝑚  
𝑧 < 𝐿 =>  

𝑚! = 0,0056 ∙ 0,8 ∙ 15000 ∙
2
5,25 = 25,6   𝑘𝑔 𝑠  

𝑉! =
25,6
1,2 = 21,33  𝑚

!
𝑠 
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Bilaga 4 
Riskinventering samt riskmatris 
 
Hämtat ur Rosqvist, A., & Björkdahl, C. (2012). Hamnpåfarten, Värtahamnen, Stockholm, 
Riskanalys enligt Tunnel 2004. Stockholm: Tyréns AB. 
 
 
Nr Händelse Möjlig orsak 
1.1 

Sammanstötning mellan 
fordon 

Upphinnande, stillastående fordon, kraftig inbromsning 
1.2 Omkörning, filbyte 
1.3 Motriktad trafik, backande fordon 
1.4 Seriekollision 
2.1 Sammanstötning mellan 

fordon och fast föremål 
Singelolycka 

2.2 Strukturkomponenter 
3.1 

Sammanstötning mellan 
fordon och löst föremål 

Tappade och lossade föremål, djur 
3.2 Fallande föremål, istappar, bergfragment 
3.3 Sabotage 
4.1 

Påkörning av individ 
Cyklister, gående 

4.2 Underhållspersonal, Insatspersonal 
5.1 

Brand 
Brand i personbil 

5.2 Brand i lastbil (ej farligt gods) 
5.3 Brand i tunnelutrustning 
6.1 Mindre utsläpp av farligt gods, 

gas eller vätska Läcka i tank, ventiler manlucka eller transportkärl 

6.2 Utsläpp av farligt gods, gas 
eller vätska, mellanstort 
utsläpp, brand 

Sammanstötning mellan fordon eller med fast föremål 
enligt ovan beskrivna konsekvenser som skadar farligt 
godsbehållare 

6.3 Utsläpp av farligt gods, gas 
eller vätska, stort utsläpp, 
brand 

Sammanstötning mellan fordon eller med fast föremål 
enligt ovan beskrivna konsekvenser som skadar farligt 
godsbehållare 

6.4 
Utsläpp av farligt gods, gas 
eller vätska, explosion 

Sammanstötning mellan fordon eller med fast föremål 
enligt ovan beskrivna konsekvenser som skadar farligt 
godsbehållare 

7.1 
Explosion i klass 1 ämnen 

Sammanstötning mellan fordon eller med fast föremål 
eller brand i fordon enligt ovan beskrivna konsekvenser 
som skadar farligt godsbehållare 

8.1 Översvämning Klimatpåverkan, stigande vattennivåer, kraftigt regn 
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Sannolikhet 
Konsekvens 

 1 2 3 4 5 

> 1 gång 
per år 

5 
 
 
 

    

1 gång per 
1-10 år 4 

 
 
 

    

1 gång per 
10-100 år 3 

 
 
 

6.1    

1 gång per 
100-1000 
år 

2 
 
 
 

3.2  
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 

2.1 
 

< 1 gång 
per 1000 år 

1 
 
 
 

  

3.1, 3.3, 
4.1, 4.2, 
5.1, 5.2, 
5.3, 6.2 

6.3, 6.4, 
7.1 

Konsekvens       
Hälsa/Liv  Övergående 

lindriga 
obehag. 

Enstaka 
skadade, 
varaktiga 
obehag. 

Enstaka 
svårt 
skadade, 
svåra 
obehag. 

Enstaka 
dödsfall, 
flera svårt 
skadade. 

Flera 
dödsfall, 
10-tals 
svårt 
skadade. 
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Bilaga 5 
Ritning över tunneln med utmarkerad lågpunkt. 
 

 


