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Förord 
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arbetet har genomförts hos SP i Borås. Jag vill därför jag tacka SP och dess personal för den tid 
jag tillbringade där.  

Jag vill tacka min handledare Anders Lönnermark, som kom med idén till examensarbetet, för den 
hjälp och de förslag han har bidragit med under arbetets gång. Jag vill också tacka de personer på 
SP och inom andra organisationer som har bidragit med den information som ligger till grund för 
rapporten. 

  

 

 

 

Daniele Coen 

Göteborg/Skövde juni 2010. 





Nya energibärare i fordon – deras påverkan på tunnlar och undermarksanläggningar vid brand 
 

III 
 

Sammanfattning 
Idag domineras bränsleanvändningen av bensin och diesel i fordon. Användningen av bensin 
minskar till förmån för nya energibärare. De nya energibärare som tas upp i rapporten är batterier, 
etanol, E85, metanol, biodiesel, biogas, vätgas, naturgas, LPG (Liquefied Petroleum Gas) och 
DME (Dimetyleter). Av de nya energibärarna är det idag E85 som är mest använt i Sverige, följt 
av batterier inom hybridteknologin och metangas. De nya energibärarna har egenskaper som 
skiljer sig från de vanliga bränslena, bensin och diesel. Flera av de nya energibärarna är inte 
vätskeformiga utan är gasformiga eller batterier. De ger upphov till risker som brännbar gas- och 
luftblandning i tankar, gasutsläpp som är farliga både om de antänds och om de inte antänds, 
kärlsprängning, BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) och höga spänningar.  

I Sverige finns det många vägtunnlar och undermarksanläggningar. Antalet ökar kontinuerligt. 
Idag är det flera stora vägtunnelprojekt under byggnation och fler är under projektering. 
Detsamma gäller för undermarksanläggningar som i större utsträckning byggs under t.ex. 
bostadshus och köpcentrum. Både vägtunnlar och undermarksanläggningar är komplexa objekt 
som bidrar till att en brand kan utvecklas snabbare än vad den hade kunnat göra i det fria och ger 
upphov till andra brandeffekter och gastemperaturer. Under de senaste decennierna har ett flertal 
större olyckor skett i vägtunnlar runt om i världen, främst i Europa. Bränderna har ofta haft dödlig 
utgång och har i nästan alla fall skadat ett stort antal människor. Utöver personskador skapar 
bränderna stora kostnader för reparationsarbete och trafikavstängning.  

De nya energibärarnas påverkan på olyckor och bränder i vägtunnlar och undermarksanläggningar 
är oklar då det inte genomförts någon större forskning kring detta. Eftersom de nya energibärarna 
inte används i någon särskilt stor utsträckning är erfarenheterna från olyckor med denna typ av 
fordon relativt liten. Erfarenheterna från olyckor med de nya energibärarna skiljer sig mellan olika 
länder och beror på hur vanlig respektive energibärare är. I en del länder förekommer restriktioner 
mot var fordon som drivs av vissa nya energibärare får framföras eller parkeras.  

Oavsett vilket fordon som råkar ut för en olycka eller en brand och oavsett var det sker är det 
räddningstjänsten som avhjälper olyckan och försöker minska dess konsekvenser. 
Räddningstjänsten är inte enbart inblandad efter en olycka utan är i de flesta fall även med som 
myndighet vid dimensionering av både vägtunnlar och undermarksanläggningar. 
Räddningstjänstens erfarenhet av olyckor och bränder i fordon som drivs av de nya energibärarna 
är begränsad. Idag är räddningstjänster runt om i landet olika förberedda på att möta en olycka 
eller en brand i ett fordon som drivs av de nya energibärarna.  

Syftet med rapporten är att visa vad forskningen har kommit fram till gällande de nya 
energibärarna och hur de påverkar tunnlar och undermarksanläggningar vid brand. Materialet som 
tas fram i rapporten ska sedan kunna användas av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) för 
att utgöra delmaterial i deras kommande forskning och rapporter. 

Slutsatserna från rapporten är bland annat att det inte går att identifiera vilken energibärare som 
blir den dominerande i framtiden. Regelverk för konstruktion av vägtunnlar och 
undermarksanläggningar tar ingen hänsyn till vilken energibärare fordon drivs av. Det kan behöva 
förändras i framtiden. Restriktioner som finns i andra länder är främst riktade mot tunga gaser. 
Restriktionerna skiljer sig mellan olika länder vilket gör att de i vissa fall kan ifrågasättas. För att 
räddningstjänsten ska kunna genomföra en korrekt, effektiv och säker insats mot fordon som drivs 
av de nya energibärarna krävs möjligheten att identifiera vilken energibärare ett fordon använder 
sig av. 
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Summary 
Today the fuel use is dominated by petrol and diesel in vehicles. The use of gasoline decreases for 
the benefit of new energy carriers. The new energy carriers included in the report are batteries, 
ethanol, E85, methanol, biodiesel, hydrogen, natural gas, LPG (Liquefied Petroleum Gas) and 
DME (Dimethyl ether). Of the new energy carriers, it is E85 that is the most frequently used in 
Sweden, followed by batteries in the hybrid technology, and methane. The new energy carriers 
have characteristics that differ from the usual fuels, gasoline and diesel. Several of the new energy 
carriers are not liquids but gases or batteries. They are associated with risks such as, combustible 
gas and air mixture in tanks, gas emissions that are dangerous both if they ignite and if they do 
not, vessel rupture, BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) and high voltages. 

In Sweden there are many road tunnels and underground facilities and the number increases with 
time. There are several major road tunnel projects under construction and more are under 
planning. The same applies to underground facilities that often are being built under residential 
buildings and shopping centers. Both road tunnels and underground facilities are complex objects 
that contribute to a faster fire development, than a fire would have in the open, and give rise to 
different heat release rates and gas temperatures. In recent decades, many major accidents have 
occurred in road tunnels around the world, primarily in Europe. The fires have often been fatal 
and has in almost all cases, injured a large number of peoples. In addition to the personal injuries 
the fires create large costs for repair work and traffic stop. 

The new energy carrier’s impact on accidents and fires in road tunnels and underground facilities 
is unclear because it has not been made any significant research about it. Since the new energy 
carriers are not used in any large extent, experiences of accidents involving this type of vehicles 
are minor. The experience of accidents with the new energy carriers vary between countries and 
depend on how common each energy carrier is. In some countries there are restrictions on where 
vehicles powered by the new energy carriers may be driven or parked. 

No matter what type of vehicle that is involved in an accident or a fire, and wherever it occurs, it 
is the emergency services that takes care of the accident and tries to reduce its consequences. 
Emergency services are not only involved after an accident but are in most cases also involved as 
an authority in the planning process of both road tunnels and underground facilities. The 
emergency services experiences with accidents and fires in vehicles powered by the new energy 
carriers are limited. Today, emergency services around the country are prepared differently to 
respond to an accident or a fire in a vehicle driven by the new energy carriers. 

The purpose of the report is to show what the research has found out about the new energy 
carriers and their impact on tunnels and underground facilities in case of fire. The material 
produced in this report should then be used by SP (Technical Research Institute of Sweden) as a 
part of their future research and reports.  

The conclusions of the report are among others that it is impossible to identify which energy 
carrier that becomes dominant in the future. Frameworks for the design of road tunnels and 
underground facilities take no account for the energy carriers used in vehicles. This may have to 
change in the future. Restrictions that exist in other countries are mainly against energy carriers 
that are heavy gases. The restrictions differ between countries which could make them 
questionable. To make the emergency services able to carry out an accurate, efficient and safe 
rescue operation against vehicles powered by the new energy carriers, they have to be able to 
identify which energy carrier the vehicle is using.  
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Definitioner 
Alternativa bränslen:   Bränslen som idag inte används i samma utsträckning som bensin och 

diesel och anses vara ett alternativ till dessa. Alternativa bränslen kan 
utgöras av förnybara bränslen och av ej förnybara bränslen som har en 
mindre negativ påverkan på miljön än vad bensin och diesel har. 

Nya energibärare:  Olika typer av bränslen för fordon. De är nya för att de idag används i 
liten skala eller för att de inte används alls men antas användas i 
framtiden. 

Undermarksanläggning:  En anläggning under mark eller en sluten anläggning ovan mark, som 
t.ex. ett undermarksgarage eller ett slutet garage ovan mark. 

BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion kan ske i alla typer av kärl 
innehållande ett ämne i både dess vätskefas och gasfas. När ett kärl 
hettas upp till en temperatur över ämnets kokpunkt ökar avångningen 
från vätskan med en tryckhöjning som följd. När trycket är för högt för 
vad kärlet klarar, spricker kärlet. När kärlet spricker trycks gasfasen ut 
i atmosfären och ett snabbt tryckfall uppstår. Tryckfallet gör att 
vätskan kokar snabbare och stora mängder av ämnet frigörs i gasfas. 
Om innehållet i kärlet är brännbart kan den utsläppta gasen antändas. 
När kärlet brister kan kärlet och/eller delar av det kastas iväg långa 
sträckor. 

Kärlsprängning:   Innebär att ett kärl innehållande en gas hettas upp med följden att 
trycket i kärlet ökar. När trycket överstiger vad kärlet klarar spricker 
det. Kärlet och/eller delar av kärlet kan kastas iväg långa sträckor. 

Bio-:  Prefixet bio framför ett ämne visar att ämnet är ekologiskt. 

Stökiometrisk blandning:  Innebär att mängden reaktanter i en blandning är exakt den som krävs 
för att skapa en fullständig förbränning.  

Backlayering:  Kan uppkomma i tunnlar vid låga luftströmmar och innebär att 
brandgaser sprids uppströms branden mot luftflödet. 

Gasmolnsexplosion: Fördröjd antändning av en utsläppt gas som har hunnit sprida sig och 
inte längre befinner sig under tryck. 

Jetflamma: En omedelbar antändning av utströmmande gas under tryck. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Idag finns det en stor mängd vägtunnlar och undermarksanläggningar i Sverige. Antalet 
vägtunnlar och undermarksanläggningar ökar kontinuerligt. Under de senaste decennierna har 
flera stora olyckor med katastrofala bränder som följd skett i tunnlar runt om i världen. Vid stora 
bränder i tunnlar är det ofta många människor som skadar sig och många människor som 
omkommer. Bränderna kan ge upphov till stora kostnader i form av reparationskostnader och 
kostnader som uppstår när stora vägar stängs av för trafik under lång tid. Bränder i tunnlar och 
undermarksanläggningar är svåra att hantera för räddningstjänstens personal då byggnaderna ofta 
är komplexa och situationen är svår att överblicka. Hur stor en brand har möjlighet att bli och 
vilken effekt den kan ge upphov till beror bland annat på vilken fordonstyp som brinner.  

De energibärare som dominerar för användning i fordon idag är bensin och diesel men 
användningen av bensin minskar kontinuerligt på grund av en ökad användning av nya 
energibärare av olika typer. De nya energibärarna utgör i många fall nya risker och kräver nya sätt 
att hanteras dels vid användning och dels när de brinner. Idag är det oklart hur bränder i tunnlar 
och undermarksanläggningar påverkas av de nya energibärarna och de nya risker de utgör. I vissa 
länder förekommer restriktioner mot fordon drivna av de nya energibärarna. Dessa varierar 
mellan olika länder och innefattar olika typer av energibärare.  

Räddningstjänsten är den organisation som hanterar olyckor och bränder i vägtunnlar, 
undermarksanläggningar och fordon. Räddningstjänstens arbete vid bränder i vägtunnlar och 
undermarksanläggningar har vissa likheter. De nya energibärarna innebär nya risker för 
räddningstjänsten och dess personal. Det krävs att räddningstjänster skaffar sig ny utrustning och 
utbildar sin personal för att klara av hanteringen av de framtida fordonsbränderna på ett effektivt 
och säkert sätt. Redan idag har räddningstjänsten på olika håll i Sverige börjat ställas inför 
problematiken med fordon drivna av de nya energibärarna, både gällande var de får parkeras och 
hur de ska hanteras vid en brand eller olycka. 

1.2 Syfte 
Rapporten utgör ett examinerande arbete för civilingenjörsutbildningen Arena risk och säkerhet 
med inriktning brandteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU). Rapportens syfte är att visa vad 
forskningen hittills har kommit fram till vad gäller nya energibärare och hur de påverkar tunnlar 
och undermarksanläggningar vid brand. Rapporten syftar till att ta fram material, analysera 
materialet och dra slutsatser av detta som sedan kan användas av SP, Sveriges Tekniska 
Forsknings Institut, för att vara delmaterial i deras kommande rapporter och forskning. 

1.3 Mål 
Målet med rapporten är att visa vilka de nya energibärarna är och vad de har för egenskaper, 
främst vad gäller brand. Rapporten ska visa hur tunnlar och undermarksanläggningar är 
dimensionerade för att hantera en brand. Den ska också visa hur räddningstjänstens arbete går till 
i samband med bränder i fordon som drivs av nya energibärare, bränder i tunnlar och bränder i 
undermarksanläggningar. 
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1.4 Metod 
Informationen till rapporten har samlats in genom en litteraturstudie och genom intervjuer med 
sakkunniga inom de olika områdena. Litteraturstudien gjordes med syftet att ta reda på vilken 
tidigare forskning som finns tillgänglig inom området samt ta reda på vad den har kommit fram 
till. Den litteratur som studerades utgjordes av både svensk och utländsk litteratur, 
forskningsrapporter, artiklar och andra typer av publikationer. Intervjuer har bland annat 
genomförts med personer inom SP och olika räddningstjänster runt om i Sverige med syfte att ta 
reda på forskningsresultat samt hur olika räddningstjänster arbetar och förbereder sig för 
framtidens utmaningar vad gäller bränder i tunnlar, undermarksanläggningar och fordon som 
drivs av nya energibärare. Under projektets gång har diskussioner förts med handledare på SP och 
examinator på Luleå tekniska universitet angående rapportens struktur. Den information som har 
erhållits i litteraturstudien har bearbetats och analyserats för att utgöra grunden till rapporten.  

Rapportens resultatdel är uppdelad i fem delar där den första behandlar de nya energibärarna för 
fordon, andra delen behandlar restriktioner mot fordon som drivs av nya energibärare, tredje delen 
behandlar vägtunnlar, fjärde delen behandlar undermarksanläggningar och den femte och sista 
resultatdelen behandlar räddningstjänstens arbete gällande tunnlar, undermarksanläggningar och 
fordon som drivs av de nya energibärarna. Resultatdelarna har analyserats och diskuteras för att 
ligga till grund för rapportens slutsatser. 

1.4.1 Informationsinsamling 

Den information som inhämtades i informationsinsamlingen koncentrerades bland annat på att ge 
svar på följande frågeställningar: 

• Vilka är de nya energibärarna? 
• Vilken energibärare kommer att dominera i framtiden? 
• Vad har de nya energibärarna för egenskaper och risker? 
• Påverkar de nya energibärarna dimensioneringen av tunnlar och undermarksanläggningar? 
• Finns det restriktioner mot fordon som drivs av de nya energibärarna? 
• Hur dimensioneras tunnlar och undermarksanläggningar för brand?  
• Har det gjorts några brandtest för fordon som drivs av nya energibärare? 
• Hur hanterar räddningstjänsten bränder i tunnlar, undermarksanläggningar och fordon drivna 

av nya energibärare? 
• Är räddningstjänsten förberedd på de risker som de nya energibärarna kan utgöra, bland 

annat för deras personal? 
• Kan ett eventuellt utsläpp av gas från ett fordon fylla en tunnel eller en 

undermarksanläggning? 

1.5 Avgränsningar 
Rapporten behandlar följande nya energibärare: batterier, etanol, E85, metanol, biodiesel, biogas, 
vätgas, naturgas, LPG och DME. Biogas och naturgas har behandlats både i komprimerad form 
(CBG – Compressed Bio Gas, CNG – Compressed Natural Gas) och i kondenserad form (LBG – 
Liquefied Bio Gas, LNG – Liquefied Natural Gas). Rapporten är avgränsad till att endast 
behandla vägtunnlar och undermarksanläggningar. I begreppet undermarksanläggningar 
inkluderas undermarksgarage och slutna garage ovan mark. 
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1.6 Läshänvisningar 
I inledningen bearbetas rapportens bakgrund samt varför rapporten görs. Efter detta behandlas 
rapportens syfte, vilken metod som har använts för att åstadkomma rapporten och vad rapporten 
handlar om respektive inte handlar om. Detta följs av resultatdelens fem kapitel. Efter detta 
analyseras resultatdelarna med avseende på de nya energibärarnas påverkan på vägtunnlar och 
undermarksanläggningar vid brand. Sedan diskuteras rapportens resultat och analys. Slutligen 
presenteras de slutsatser som rapporten kommit fram till och förslag till fortsatta studier inom 
området. 

Bilder, diagram och tabeller som publiceras i rapporten kan i vissa fall innehålla text på engelska. 

1.6.1 referenser 

Referenserna i texten anges med en siffra inom hakparentes, t.ex. [1]. Referensen kan vara 
placerad; efter ett stycke och gäller då för det föregående stycket, efter en rubrik och gäller då för 
detta avsnitt fram till nästa rubrik, efter ett ord och gäller då för vad ordet beskriver t.ex. forskning 
eller en rapport. Citat eller utdrag av text från en källa publiceras i rapporten med indrag från båda 
sidorna och en mindre textstorlek än rapportens övriga text. Referens till citat eller textutdrag 
framgår av den föregående texten. Referenserna publiceras i litteraturförteckningen i den ordning 
de används i rapporten, vilket innebär att referens [1] står först i litteraturförteckningen och följs 
av de övriga i löpande ordning.  
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2 Energibärare för fordon 
Det finns ett stort antal energibärare för fordon på marknaden idag och ett stort antal som är under 
utveckling. De energibärare som dominerar idag i både Sverige och i världen är främst bensin och 
diesel men användningen av nya energibärare ökar vilket framgår av statistiken i kapitel 2.1. 
Fordon som drivs av de nya energibärarna kan antingen vara gjorda för att drivas med respektive 
drivmedel från fabrik eller vara konverterade från att drivas av ett befintligt bränsle till att drivas 
med en av de nya energibärarna i efterhand. 

De nya energibärarna utgörs av flera olika typer av bränslen. Syftet med att ta fram nya 
energibärare är att minska behovet av fossila bränslen och ersätta dessa med förnybara bränslen 
av olika typer. På kort sikt kommer det inte att finnas någon dominerande energibärare utan det 
kommer att finnas flera olika energibärare som kompletterar en fortsatt användning av fossila 
energibärare. Användningen av de fossila energibärarna kommer att minska men inte sluta helt. 
[1] På längre sikt kommer de fossila energibärarna att fasas ut och ersättas med förnybara. Den 
energibärare som många anser kommer att dominera på lång sikt är elektricitet, antingen från 
uppladdningsbara batterier eller från bränsleceller. Idag forskas det mycket på detta område och 
många av de stora biltillverkarna kommer inom kort ha någon form av helt eller delvis eldrivet 
fordon på marknaden. [2] 

I både Europa och andra delar av världen arbetas det aktivt för att främja de nya energibärarna. 
Europeiska unionen har genom direktivet 2003/30/EC beslutat att användandet av biobränslen ska 
ökas för att nå framtida miljömål. Användningen av biobränslen ska öka utan att bidra till att 
användningen av andra alternativa bränslen som LPG och CNG minskas. Följande bränslen anses 
vara biobränslen: bioetanol, biodiesel, biogas, biometanol, biodimetyleter, bio-ETBE1, bio-
MTBE2

I Sverige arbetas det aktivt för att främja användningen av nya energibärare. Från 2005 finns i 
Sverige Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Lagen är en följd 
av Europaparlamentet och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 som syftar till 
att främja förnybara energikällor. Lagen innebär att alla bränslesäljare ska på säljställe som ingår i 
bränslesäljarens verksamhet genom en eller flera bränslepumpar tillhandahålla minst ett förnybart 
drivmedel. Lagen började gälla 1 april 2006 för säljare med stora volymer och gäller från 1 
januari 2010 för alla säljare med en försäljningsvolym över 1000 m3 motorbensin eller 
dieselbränsle per kalenderår. [5]  

, syntetiska biobränslen, biovätgas och vegetabilisk olja. Andra alternativa bränslen anses 
vara naturgas (CNG), bränsleceller drivna med vätgas och elektriska fordon drivna av batterier 
eller hybridteknologi. [3] Amerikanska energidepartementet definierar genom ”Energy Policy Act 
of 1992” följande bränslen som alternativa: biodiesel, elektricitet, etanol, vätgas, metanol, 
naturgas (CNG) och propangas (LPG). [4] 

De nya energibärarna som avhandlas i rapporten är batterier, etanol, E85, metanol, biodiesel, 
biogas, vätgas, naturgas, LPG och DME. För att göra det enklare för läsaren har energibärarna 
delats upp i tre grupper; gasformiga energibärare, vätskeformiga energibärare och batterier. De 
gasformiga energibärarna har sedan delats upp ytterligare, beroende på deras densitet.  

För att kunna jämföra de nya energibärarnas egenskaper med de idag vanligast förekommande 
bränslena presenteras egenskaperna för bensin och diesel i Tabell 1. 
                                                      
1 ETBE - Ethyl Tert-Butyl Ether 
2 MTBE - Methyl Tert-Butyl Ether 
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    Tabell 1: Fysikaliska data för Bensin och Diesel. [6; 7] 

Egenskaper Bensin Diesel 
Tillstånd Vätska, lättflyktig Vätska 

Molekylformel - - 
Energiinnehåll 43,8 MJ/kg [8] 43,5 MJ/kg [9] 

Smältpunkt < - 60 ºC - 
Kokpunkt 25 - 220 ºC 180 - 400 ºC 
Densitet 720 - 790 kg/m3 (vid 15 ºC) 800 - 860 kg/m3 (vid 20 ºC) 

Densitetstal (luft 1,0) 3 7 
Brännbarhetsområde 0,6 – 8 vol. % 0,6 - 7 vol. % 

Flampunkt - 40 ºC 23 - 60 ºC 
Termisk tändpunkt 400 ºC 220 ºC 
Antändningsenergi 0,20 – 0,24 mJ [10] 0,20 – 0,24 mJ [10] 

Ångtryck 45 - 95 kPa < 0,5 kPa (vid 20 ºC) 
Löslighet Svårlöslig i vatten, 0,006 vikt % 

vid 20 ºC 
Svårlöslig i vatten 

2.1 Statistik och trender 
I följande avsnitt presenteras svensk statistik för vägtransporternas totala användning av olika 
bränslen, antalet personbilar med olika energibärare, antalet bränder i personbilar och lastbilar 
samt vilka fordon som främst är involverade i trafikolyckor.  

2.1.1 Vägtransporternas användning av olika bränslen 

Vägtransporternas energianvändning domineras av bensin för persontransporter och av diesel för 
godstransporter. För persontransporterna minskar användningen av bensin samtidigt som 
användningen av diesel, etanol och gas ökar, se Tabell 2. Detsamma gäller för godstransporterna 
där minskar också användningen av bensin samtidigt som användningen av de övriga 
energibärarna ökar, se Tabell 3.  

Tabell 2: Persontransporternas totala användning av olika bränslen i 1000 m3 [11] 

År 2003 2004 2005 2006 2007 
Bensin 4577 4577 4528 4386 4304 
Diesel 610 644 662 796 969 
Etanol 115 216 249 285 333 

Gas 16 18 23 30 34 
Tabell 3: Godstransporternas totala användning av olika bränslen i 1000 m3 [11] 

År 2003 2004 2005 2006 2007 
Bensin 275 247 231 212 196 
Diesel 1594 1658 1733 1885 1969 
Etanol 6 11 11 10 10 

Gas 4 6 7 10 12 
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2.1.2 Antal personbilar per typ av energibärare i Sverige 

Diagrammen i Figur 1 till Figur 4 visar utvecklingen av antalet personbilar drivna av olika 
energibärare i Sverige mellan åren 2004 och 2008. Statistiken presenteras uppdelad i fyra diagram 
för att lättare åskådliggöra de olika energibärarnas utveckling. Vid nyregistrering av ett fordon i 
Sverige är det inte obligatoriskt att ange den sekundära energibäraren i de fall då fordonet kan 
drivas av mer än en energibärare. Detta får som konsekvens att statistiken kan vara till viss del 
underskattad. I Figur 1 visas att användningen av bensin i personbilar minskar kontinuerligt.  

 
Figur 1: Antal personbilar drivna av bensin mellan 2004 och 2008 [12] 

De bränslen som är störst efter bensin är diesel och etanol som båda ökar under den undersökta 
tiden, se Figur 2. Andelen dieselbilar har fördubblats mellan 2004 och 2008 samtidigt som bilar 
drivna av etanol eller E85 har gått från nästan inga år 2004 till närmare 150 000 år 2008.  

 
Figur 2: Antal personbilar drivna av etanol, E85 och diesel mellan 2004 och 2008 [12] 

Andelen fordon drivna av LPG har minskat samtidigt som andelen fordon drivna av el ligger på 
ungefär samma nivå under alla år, se Figur 3.  
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Figur 3: Antal personbilar drivna av LPG (motorgas, gasol) och el mellan 2004 och 2008 [12] 

I diagrammet i Figur 4 visas ökningen av hybridbilar och bilar drivna av metangas. Båda dessa 
energibärare har ökat stort mellan 2004 och 2008. 

 
Figur 4: Antal personbilar drivna av hybridteknologi och metangas (biogas, naturgas) mellan 2004 och 2008 [12] 

I Tabell 4 presenteras resultatet till diagrammen i Figur 1 till Figur 4.   

Tabell 4: Antal personbilar drivna av olika energibärare mellan 2004 och 2008 [12] 

Energibärare 2004 2005 2006 2007 2008 
Bensin 3 894 040 3 905 083 3 879 605 3 804 987 3 699 225 

Hybridteknologi 1 011 3 286 6 121 9 459 13 483 
Etanol (E85) 9 543 21 312 46 544 80 934 137 201 

LPG (Motorgas, Gasol) 702 250 171 146 142 
Metangas (Biogas, Naturgas) 3 302 5 668 9 131 10 896 11 974 

Diesel 204 661 217 934 260 757 351 897 416 822 
El 145 123 118 126 129 

Övriga 7 7 7 9 11 
Totalt antal fordon 4 113 411 4 153 663 4 202 454 4 258 454 4 278 987 
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2.1.3 Antalet bränder i personbilar och lastbilar i Sverige 

I Sverige kallas räddningstjänsten årligen till mellan 3 000 och 4 000 bränder i personbilar och till 
mellan 250 och 350 bränder i lastbilar, se Figur 5 och Figur 6. I statistiken tas ingen hänsyn till 
vilken energibärare fordonet drivs av. Mellan åren 1996 och 2008 utgjorde personbilar 85,68 % 
av alla trafikolyckor och lastbilar av olika typer utgjorde totalt 9,50 % av alla trafikolyckor, se 
Figur 7. 

 
Figur 5: Räddningstjänstens insatser, brand ej i byggnad, brandobjekt – personbil, år 1996 - 2008 [13] 

 
Figur 6: Räddningstjänstens insatser, brand ej i byggnad, brandobjekt – lastbil, år 2005 - 2008 [13] 
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Figur 7: Räddningstjänstens insatser, trafikolycka, trafikelement [13] 

2.2 Brand i olika typer av fordon 
Personbilar, lastbilar och andra typer av fordon brinner inte på samma sätt. Olika typer av fordon 
och fordonsstorlekar ger upphov till olika stor brandbelastning. För att kunna anpassa 
konstruktioner efter den brandbelastning som olika typer av fordon utgör behövs kunskap. Denna 
kunskap har tagits fram genom försök i olika former med flera typer av fordon. 

Exempel på försök som har gjorts är EUREKA EU499 och försöken i Runehamar tunneln. I dessa 
tunnelförsök och andra försök utanför tunnlar som gjorts har bland annat den maximala 
brandeffekten och tiden tills denna uppstår mätts. Resultaten visar att för brandtest med 
personbilar varierar den högsta brandeffekten mellan 1,5 till 8,5 MW och tiden tills denna uppstår 
mellan 10 till 38 minuter. Vid brandtest med 2 bilar var den högsta brandeffekten mellan 5,6 och 
10 MW och tiden till detta 13 till 55 minuter. Ett brandtest gjordes också för ett fall med 3 
inblandade bilar. Resultaten i detta fall var en maximal brandbelastning på 8,9 MW och en tid till 
att den inträffade på 33 minuter. Vid brandtest med bussar varierar den högsta brandeffekten 
mellan 29 till 30 MW och tiden till den maximala brandeffekten uppnås mellan 7 till 8 minuter. 
För brandtest med långtradare är den högsta brandeffekten mellan 13 och 202 MW och tiden tills 
denna uppstår är från 8 till 18 minuter. För mer ingående information se Tabell 13 i avsnitt 
4.3.5.2. [14] 

Ett test av brandscenarion hos personbilar av olika typer gjordes i Japan och redovisades under 
2007. Testet genomfördes med 4-dörrars sedanbilar som antändes antingen vid högra bakdäckets 
stänkskärm eller på förarsätet med bensin. I testet observerades att det fanns tre utrymmen för 
branden; motorrummet, passagerarutrymmet och bagageutrymmet. [15] 

Vid brandtestet när branden anlades vid högra bakdäckets stänkskärm spred sig branden först till 
bakdelen av bilen, sedan till passagerarutrymmet och till sist till motorrummet. Mängden bensin i 
tanken hade betydelse för brandspridningens hastighet, eftersom den antändes tidigt i försöket. 
[15] 

När branden antändes i förarsätet spred sig branden först till passagerarutrymmet, sedan till 
motorrummet för att till sist spridas till bagageutrymmet. Den maximala temperaturen i 
passagerarutrymmet uppmättes till 1000 ºC. Brandbelastningen under försöket varierade 
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beroende på vilken del av fordonet som brann vid mättillfället. Den maximala brandbelastningen 
som uppmättes var 3 MW, när kupén och bensinen brann samtidigt. [15] 

I en analys av gjord forskning gällande brand i personbilar mellan 1994 och 2004 analyserads ett 
antal experiment som har gjorts med flera fordon av årsmodell från 1996 till 1999. I analysen 
framgick att det tog olika lång tid för en brand som har uppstått på grund av en krock att ta sig in i 
bilen beroende på om bilens skador var på bilens front eller bakdel. Brandtester med en bränslepöl 
under fordonet som hade krockskador på bakdelen visade att tiden innan flammorna hade tagit sig 
in i kupén varierade mellan 30 sekunder och 3 minuter. Detta kan jämföras med motsvarande 
brandtest med en bränslepöl under fordonet som hade krockskador på frontdelen. I detta fall 
varierade tiden för flammorna att ta sig in i kupén mellan 10 till 24 minuter. [16] 

När flammorna tagit sig in i kupén försämrades miljön inne i bilen snabbt. I vissa av testerna 
började miljön i kupén att försämras redan innan flammorna tagit sig in i kupén. Den försämrade 
miljön berodde på hög strålningsvärme och produktion av giftiga gaser. Tiden tills miljön i kupén 
var för farlig för passagerarna varierade mellan 2,5 minuter före till 3,2 minuter efter att 
flammorna hade tagit sig in i kupén. De primära platserna där branden tog sig in i kupén var vid 
vindrutan och väggen mellan kupén och motorrummet. I de fall där motorhuven var relativt intakt 
tog sig branden in igenom öppningar i väggen mellan kupén och motorrummet. I de fall då 
motorhuven var öppen och vindrutan direkt exponerades för brand var det genom denna som 
branden spred sig. Vindrutan var direkt utsatt av brand även pågrund av de håligheter i karossen 
som bilar normalt har vid vindrutans bas. Om vindrutan krossats vid kollisonen har betydelse för 
hur snabb brandspridningen in till kupén blir. [16] 

Enligt en rapport [17] om bränder i öppna parkeringsgarage kan europeiska fordon delas in i 5 
olika kategorier. Vilken kategori ett fordon tillhör beror av dess vikt. Fordonen i varje kategori 
innehåller ungefär samma massa brännbart material och har ett liknande energiinnehåll, se Tabell 
5. [17] 

Tabell 5: Europeiska fordonskategorier och dess egenskaper [17] 

Kategori Fordons massa (kg) Massa brännbart material (kg) Energiinnehåll (MJ) 
1 850 200 6000 
2 1000 250 7500 
3 1250 320 9500 
4 1400 400 12000 
53 1400  400 12000 

I rapporten redovisas jämförelser mellan äldre och nya försök med att elda olika typer av fordon i 
en kalorimeter. Test som gjordes under 70- och 80-talet jämfördes med test som gjordes under 90-
talet. Figur 8 visar brandeffekten över tiden för nya respektive äldre fordon av typen i kategori 3. 
[17] 

                                                      
3 Värdena för denna kategori är identiska med värdena för kategori 4. Det beror troligtvis på tryckfel i 
referensmaterialet då resultaten där inte kommenteras som avvikande. 
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Figur 8: Brandeffekten över tiden för nya och äldre fordon i kategori 3 [17] 

En del av försöken gjordes med fler än ett fordon. Fordonen var separerade ifrån varandra med ett 
mellanrum på 70 cm, vilket är medelavståndet mellan två parkerade fordon i Europa. I alla 
försöken observerades en brandspridning mellan fordonen. Cirka 12 minuter efter att den första 
bilen börjat brinna började även bilen intill att brinna. Brandspridningen skedde antingen genom 
antändning av däcken eller genom antändning av gummilisterna runt dörrarna. [17]  

Slutsatsen av testerna är att nyare fordon brinner med en högre effekt än vad äldre fordon gör. Det 
beror till stor del på att nya fordon innehåller mer brännbart material än vad äldre fordon gör. [17] 

2.3 Gasformiga energibärare 
De gasformiga energibärarna är biogas (CBG och LBG), naturgas (CNG och LNG), LPG, vätgas 
och DME. De olika gaserna har delats upp i två grupper beroende på om de är tyngre eller lättare 
än luft. 

En gas som förvaras i en gasflaska i t.ex. ett fordon kan vara antingen komprimerad eller 
kondenserad. Båda alternativen innebär att gasen tar upp en mindre volym än vad den hade gjort i 
det fria. En komprimerad gas förvaras i gasfas under högt tryck medan en kondenserad gas 
förvaras i vätskeform under ett lägre tryck. Gaser som t.ex. LPG kan förvaras i kondenserad form 
då de kondenserar vid ett relativt lågt tryck. Gaser som biogas och naturgas är svårare att hantera 
om de är kondenserade då de behöver en extern kylning och förvaras därför ofta komprimerade. 
Hur stor volym en gas som förvaras i en flaska ger i det fria kan beräknas med allmänna gaslagen: 
[18] 

𝒑 ∗ 𝑽 = 𝒏 ∗ 𝑹 ∗ 𝑻 

𝒑 = 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 (𝑁/𝑚2 = 𝑃𝑎), 𝑽 = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 (𝑚3), 𝒏 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑙 (𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎/𝑚𝑜𝑙𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎),  

𝑹 = 𝑔𝑎𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 (8,3143 𝐽/𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾), 𝑻 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 (𝐾) 

LPG, naturgas och biogas består av kol- och väteatomer. Kolatomer har en molmassa på 12,0107 
g/mol och väteatomer har en molmassa på 1,00794 g/mol. [19] Beräkningar för gasvolymen hos 
propan- och metangas redovisas i avsnitt 7.1. För att visa om en gas är tyngre eller lättare än luft 
används densitetstalet, där 1,0 motsvarar densiteten av luft. Densiteten av luft är 1,239 kg/m3 vid 
101,3 kPa och 0 °C. [20] 
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2.3.1 Gaser som är tyngre än luft 

Gaser som är tyngre än luft är LPG och DME. De två gaserna är olika mycket tyngre än luft och 
deras egenskaper redovisas mer ingående under följande rubriker. 

2.3.1.1 LPG 
LPG (Liquefied Petroleum Gas) eller kondenserad petroleumgas [21] som det heter på svenska är 
en gas som består av en blandning av lätta kolvätekedjor som är i gasfas vid normal temperatur 
och tryck. Huvudkomponenterna i LPG är propan och butan. Mängden av respektive ämne skiljer 
sig åt mellan olika länder. [22] I Sverige består LPG normalt av minst 95 % av propan. Gasen 
kallas i Sverige även för propan 95, gasol eller motorgas. [21] LPG är luktfri och för att göra det 
möjligt att känna doften av LPG, vid t.ex. läckage, tillsätts ämnet etylmerkaptan som ger gasen 
sin distinkta doft. LPG finns naturligt i olje- och naturgasfält men tillverkas även vid 
oljeraffinering eller när naturgas renas, vilket innebär att bränslet inte är förnybart. [22]  

Användning 
LPG används idag inom industrin, för uppvärmning av bostäder och lokaler, matlagning och som 
fordonsbränsle. Gasen används som fordonsbränsle i mer än 7 miljoner fordon runt om i världen 
då det är ett miljövänligare alternativ till de befintliga drivmedlen, bensin och diesel. [23] I 
Europa är Polen och Italien två länder med ett stort antal LPG fordon, ca 2 miljoner respektive 1 
miljon fordon. [24] I Sverige är användningen av LPG som fordonsbränsle inte särskilt utbredd 
och det fanns färre än 10 tankställen för LPG år 2008. [25] Säkerheten kring LPG fordon och dess 
utrustning styrs av standard UN/ECE R67, vilken trädde i kraft den 13 november 1999 i 25 av 
EU:s medlemsländer, [26] och standard 115. Båda standarderna är framtagna av Förenta 
nationernas ekonomiska kommission för Europa (UN/ECE). Standard R67 ger enhetliga 
bestämmelser i två punkter: [27; 28] 

I. Godkännande av specifik utrustning i motorfordon som använder LPG i sitt 
framdrivningssystem. 

II. Typgodkännande av fordon försedda med specifik utrustning för användning av LPG i sitt 
framdrivningssystem med avseende på installationen av sådan utrustning.  

Standard 115:s syfte är att ge enhetliga bestämmelser för godkännande av specifikt för LPG 
(kondenserad petroleumgas) eftermonterat system som installeras i motorfordon för användning 
av LPG som bränsle. [29] 

I Sverige regleras kraven på LPG drivna fordons bränslesystem i Vägverkets författningssamling, 
VVFS 2003:22 6 kap. § 12-36, med tillägg av § 15a i VVFS 2006:138, se Appendix A. De 
övergripande kraven enligt denna föreskrift är följande: [30]  

14 § Bil som tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare skall vara typgodkänd enligt del II i 
ECE-reglemente 67 (se 3 kap. 1 §) från och med den version som trädde i kraft den 13 
november 1999 (01 series of amendments) 

15 § Bil som tas i bruk före den 1 januari 2005 och är av 1985 eller senare års modell skall  
1. vara typgodkänd enligt del II i ECE-reglemente 67 från och med den version som 
trädde i kraft den 13 november 1999 (01 series of amendments),  

 2. ha motorgasanläggning med komponenter som är typ-godkända enligt del I i ECE-
reglemente 67 från och med den version som trädde i kraft den 13 november 1999 (01 
series of amendments) samt uppfylla instal-lationskraven i 27 – 36 §§, eller  

 3. ha motorgasanläggning som uppfyller komponent-kraven i 16 – 26 §§ och 
installationskraven i 27 – 36 §§.  
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15 a § Bil som tagits i bruk före den 1 januari 2005 och är av 1984 eller tidigare års modell 
skall uppfylla kraven i 15 § eller kraven i Vägverkets äldre bestämmelser återgivna som 
bilaga 1 till Vägverkets föreskrifter (VVFS 1994:5) om bilar samt släp- och efterfordon som 
dras av bilar.  

Den tyska organisationen ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) har gjort ett brandtest 
av ett fordon som drivs av LPG. Testet gjordes för att ta reda på hur gasen och dess system beter 
sig vid brand. Bilen som användes vid testet var en Opel Astra. Under bilen placerades bensin för 
att simulera att bensin har läckt ut vid en krock. Bensinen antändes och försöket påbörjades 
tillsamman med en kontinuerlig dokumentation av händelseförloppet. Efter tiden 3:30 brann hela 
fordonets interiör för att sedan leda till att hela bilen var övertänd vid tiden 4 minuter. Vid denna 
tid börjar gastankarna i fordonet att påverkas av den höga temperaturen som råder i fordonet. 
Efter tiden 4:05 öppnar säkerhetsventilen och släpper ut det övertryck som uppstått i tanken på 
grund av temperaturökningen. Säkerhetsventilen öppnas när trycket nått 27 bar. Trycket i tanken 
sjunker snabbt och vid tiden 4:08 stänger ventilen igen. Mellan tiden 4:17 och 7:55 öppnar och 
stänger säkerhetsventilen flera gånger för att vid 7.55 öppna sig under en längre tid och släppa ut 
resterande gas. Efter tiden 10:15 är gastanken tom och vid tiden 15.20 är bilen totalt förstörd av 
branden. Slutsatsen av testet är att säkerhetsfunktionerna i LPG - systemet fungerade 
tillfredsställande. Säkerhetsventilen släppte ut gas när det behövdes och förhindrade på så sätt 
tanken från att explodera. Utsläppet av gas sker under bilen och är riktat nedåt vilket minskar 
risken för omgivningen att träffas av en gas flamma. Bilen brann med hög intensitet då branden 
underhölls och förstärktes av den utströmmande gasen. Efter testet är gastanken fortfarande intakt 
och säkerhetsventilen fungerar. Händelseförloppet redovisas i Figur 9 och Figur 10 [31] 

Tid (min)   0                                 0                                   3.30 

 
Figur 9: Bilder från brandtest med LPG drivet fordon [31] 

Tid (min)    4                              4.05                                   7.55

 
Figur 10: Bilder från brandtest med LPG drivet fordon [31] 
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Förvaring 
LPG förvaras i tryckkondenserad form med ett tryck under 10 bar, vilket innebär att gasen är i 
vätskeform i behållaren. [25] För ett bränslesystem drivet av LPG gäller speciella krav enligt 
vägverkets föreskrifter. [30] Komponentkraven redovisas nedan i förkortad form, för att se 
installationskrav o.s.v., se Appendix A. 

• Anläggningen ska vara utförd i material som tål påverkan av de ämnen den ska utsättas 
för samt vara dimensionerad för ett tryck på minst 3 MPa. Detta gäller ej för 
lågtrycksdelar. 

• Tanken ska uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
• Påfyllningsanslutning ska vara försedd med backventil. 
• Manuell avstängningsventil på avtappningsanslutning och en rörbrottsventil som 

automatiskt ska stänga vid flöde som är större än tre gånger det beräknade flödet. 
• Säkerhetsventil på tanken, öppningstryck 0,8-1,0 gånger motortankens provtryck, 

placerad där gasen är i gasform samt ska ha en tillräcklig avlastningsförmåga. 
• Tanken ska ha en nivåventil som stänger av tillförseln av gas när den fylls till 80 %.  
• Bränsleledning mellan tank och gasregulator ska vara av koppar eller stål, ledningen får 

vara av slang om den uppfyller Svensk Standard SS SIS 248261 utgåva 2 avsnitt 1 och 3.  
• Automatisk avstängningsventil mellan tank och gasregulator som ska vara stängd när 

tändningen är frånslagen. Tillförseln av gas till gasblandaren ska stängas av om 
förbränningsmotorn stannar. 

• Gas får inte strömma genom gasregulatorn då den förses med gas upp till ett tryck av 3 
MPa och då förbindelsen till motorn har atmosfärstryck.  

• Koppling för fyllning ska ha backventil och skyddslock. 

Det finns ingen standard på hur anslutningen mellan tankstationens utrustning och ett fordons 
tank ska se ut. Detta har resulterat i att länder använder sig av olika typer av anslutningar för att 
kunna tanka LPG, se Figur 11. För att kunna använda ett LPG-drivet fordon i fler länder krävs 
adaptrar. De finns tre anslutningar som är de mest använda. I vissa länder används flera av 
kopplingstyperna parallellt. Det pågår ett arbete för att ta fram harmoniserade anslutningar. De 
vanligaste anslutningarna är följande: ”Dutch bayonet”, ”Italian dish” och ”ACME thread”. 
Typen kallad ”Dutch bayonet” används i Storbritannien, Holland och Schweiz. ”Italian dish” 
används i Italien, Frankrike, Skandinavien, Polen, Spanien och Portugal. ”ACME thread” används 
i Tyskland, Belgien, Irland och Österrike. [32] 

           
Figur 11: De tre anslutningstyperna för LPG som är mest använda i Europa [32] 

Storleken på ett LPG-fordons tank kan skilja mycket mellan olika fordon då tankar förekommer 
med en stor variation av bränslekapacitet. Det är vanligt att tankarna har en bränslekapacitet 
mellan 20 och 60 dm3 beroende på fordonsmodell och storlek. [33] 
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Risker och brandegenskaper 
LPG har flera olika typer av risker. Gasen är mycket brandfarlig och explosiv och måste därför 
hållas borta från tändkällor. Tillsammans med luft bildar gasen snabbt brännbar blandning som 
kan antändas. Brandförloppet hos ett brinnande gasmoln liknar motsvarande för en vätskebrand. 
[7] Som många andra gaser utvidgar sig LPG kraftigt vid värmepåverkan. En flaska som direkt 
påverkas av brand och inte har någon fungerande säkerhetsventil innebär en stor risk för BLEVE 
eller kärlsprängning. Gasens densitet är större än luftens, vilket innebär att gasen vid ett utsläpp 
lägger sig på marken och trycker upp luften ovanför sig. Det får följden att gasen verkar kvävande 
genom att minska tillgången på luft och syre. På grund av densiteten söker sig gasen till håligheter 
i marken och andra lågt liggande utrymmen. Gasen förstör material som naturgummi och vissa 
typer av plaster. Det är därför viktigt att rätt material används tillsammans med LPG. [34] Gasen 
har en låg kokpunkt vilket får följden att utströmmande gas från en behållare är väldigt kall och 
vid hudkontakt kan ge upphov till köldskador. Inandning av gasen under längre tid kan bland 
annat orsaka huvudvärk, yrsel, förvirring, svaghet och suddig syn. [35] 

2.3.1.2 DME 
DME är den enklaste formen av eter och är en gas som inte är hälso- eller miljöfarlig enligt den 
nu gällande lagstiftningen. Gasen har handelsnamnet Dimetyleter men kallas även för 
Methylether. DME framställs idag ur metanol som i sin tur framställs av svartlut, naturgas, biogas 
eller stenkol. Forskning pågår för att kunna ta fram DME direkt utan att gå via metanol. [36; 37] 

Användning 
Idag används DME bland annat som drivgas i aerosoler och sprayprodukter som färger 
rostskyddsmedel och liknande. DME har potential att bli ett stort drivmedel för motorfordon. Det 
har låg självantändningstemperatur och ett högt cetantal4

Förvaring 

. [37] Därför är DME tänkt att användas i 
modifierade dieselmotorer. Varken bränslet eller fordon som kan drivas av det finns ännu i 
kommersiell drift. DME ses som ett framtida bränsle för tunga fordon då det ger mycket låga 
utsläpp jämfört med t.ex. diesel. Fördelen med DME är att det kan tillverkas från både fossila och 
förnybara bränslen. [38] Volvo är en tillverkare av tunga fordon som tror på en framtida 
användning av DME. Volvo har inom ramen för ett av deras samarbetsprojekt börjat genomföra 
fältprover under 2010 med ett antal lastbilar som körs på Bio-DME. [39] 

DME förvaras, på samma sätt som LPG, tryckkondenserat i en tryckbehållare. Tanken måste vara 
byggd för att klara ett tryck på cirka 5 bar. [40] Vilka säkerhetskrav som gäller för utrustning och 
tankar för DME är oklart då bränslet inte används i kommersiell drift än. 

Risker och brandegenskaper 
Riskerna med DME liknar de risker som tidigare nämnts för LPG. DME är en mycket brandfarlig 
och lättantändlig gas som har en högre densitet än luft. [36] Gasens brännbarhetsområde är större 
än motsvarande för LPG vilket innebär att det finns brännbar blandning med DME och luft under 
längre tid än för LPG. [7] På samma sätt som LPG verkar DME kvävande och gasen lägger sig 
efter marken och söker sig till lågt stående utrymmen. Gasen förvaras tryckkondenserad i 
tryckkärl vilket medför risker för BLEVE och kärlsprängning vid värmepåverkan. Vid utsläpp av 
gasen finns risk för köldskador. [37] 

  

                                                      
4 Cetantal – ett mått på tändvilligheten hos dieselmotorbränslen. 
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2.3.2 Fysikaliska data för LPG och DME 

I Tabell 6 ges fysikaliska data för LPG och DME. I tabellen redovisas data för propan då det är 
den största beståndsdelen i LPG och därför bäst motsvarar egenskaperna hos LPG.  

Tabell 6: Fysikaliska data för LPG (Propan) och DME. [6; 7] 

Egenskaper LPG (Propan) DME 
Tillstånd Gas, kondenserad Gas, kondenserad 

Molekylformel CH3CH2CH3 (CH3)2O 
Energiinnehåll 46,4 – 50,4 MJ/kg [41] 28,8 MJ/kg [42] 

Smältpunkt -190 ºC Från -142 ºC till -141 ºC 
Kokpunkt -42 ºC -25 ºC 

Densitet (vid 20 ºC) 500 kg/m3 [41] 663 kg/m3 
Densitetstal (luft 1,0) 1,5 1,6 
Brännbarhetsområde 2,3 – 9,5 vol. % 2 - 27 vol. % 

Flampunkt -105 ºC -41 ºC 
Termisk tändpunkt 450 ºC 240 ºC 
Antändningsenergi  0,31 mJ [43] 0,29 mJ [44] 

Ångtryck (vid 20 ºC) 833 kPa 509 kPa 
Löslighet Svårlöslig i vatten, 0,01 vikt % 

vid 20 ºC 
Delvis löslig i vatten, 3 vikt % 

vid 25 ºC 

2.3.3 Gaser som är lättare än luft 

De gaser som är lättare än luft är biogas, naturgas och vätgas. Gaserna är olika mycket lättare än 
luft och har olika egenskaper. Biogas innehåller > 97 % metangas [45; 46] och naturgas utgörs av 
metangas till cirka 90 % [47], därför behandlar rapporten metangas istället för biogas och 
naturgas. Skillnaden mellan naturgas och biogas är var metangasen kommer ifrån. För att det ska 
få kallas biogas krävs att metangasen är förnybar vilket innebär att den är tillverkad genom t.ex. 
rötning av slam från reningsverk, avfall från livsmedelsindustri eller sorterat hushållsavfall. 
Naturgas är fossilt och inte förnybart då det består av metan som kommer från naturgasfält. 
Metangasen i naturgasfälten härstammar precis som olja från förmultnade djur och växter som har 
legat djupt ner i marken under lång tid. Både naturgas och biogas kan distribueras i samma nät 
och de kan användas i samma typer av fordon. [48; 49] 

2.3.3.1 Metan 
Metan är en lukt- och färglös gas som är mycket brandfarlig och explosiv. [7] Metan bildas 
genom anaerob nedbrytning av växtmaterial men kan också framställas genom katalytisk 
hydrogenering av koloxid. Stora mängder av gasen förbränns genom fackling vid oljeutvinning då 
det inte alltid finns möjligheter att ta hand om gasen. [50]  

Användning 
Metan används idag till elproduktion, uppvärmning av industrier och bostäder, matlagning och 
som fordonsbränsle. Gasen är flexibel och energirik och medger därför många 
användningsområden. Den är bland annat enkel att hantera, har hög verkningsgrad och ger mindre 
utsläpp än de konventionella bränslena bensin och diesel. Gasen är lätt att förbränna på grund av 
sin enkla kemiska sammansättning. [51] I Europa används gasen mest i länder som Italien, 
Frankrike, Storbritannien och Tyskland. [52] Metangas i form av både naturgas och biogas 
används i stor utsträckning som drivmedel för fordon. Gasen finns som kondenserad eller 
komprimerad gas, både om den utgör biogas eller om den utgör naturgas. Benämningarna är 
följande LNG - Liqufied Natural Gas, LBG - Liquiefied Bio Gas, CNG - Compressed Natural Gas 
och CBG - Compressed Bio Gas. LBG och LNG är främst tänkta att användas i dieselmotorer. 
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Dieselmotorerna kan vara av dual-fuel och tillåta användning av både metan och diesel, vilket 
underlättar övergången mellan bränslena. [53] I Sverige används även benämningen fordonsgas, 
vilket är en blandning av naturgas och biogas. Vilka mängder av respektive gas som blandas 
bestämmer om den är miljövänlig eller inte. [54] Ett framtida användningsområde för metangas är 
som bränsle i bränsleceller. I bränslecellen genereras elektricitet genom kemiska reaktioner. [55]  

Användning av naturgas i komprimerad form styrs av standard 110 och 115 som Förenta 
nationernas ekonomiska kommission för Europa (UN/ECE) har tagit fram. Standard 110:s syfte är 
att ge enhetliga bestämmelser om typgodkännande av: [29; 56] 

I. Specifika komponenter i motorfordon som använder komprimerad naturgas (compressed 
natural gas, CNG) i sina framdrivningssystem. 

II. Fordon med avseende på installation av specifika komponenter av godkänd typ för 
användande av komprimerad naturgas (compressed natural gas, CNG) i sina 
framdrivningssystem. 

Standard 115:s syfte är att ge enhetliga bestämmelser för godkännande av specifikt för CNG 
(komprimerad naturgas) eftermonterat system som installeras i motorfordon för användning av 
CNG som bränsle. [29] 

I Sverige regleras kraven på CNG drivna fordons bränslesystem i Vägverkets författningssamling, 
VVFS 2003:22 6 kap. § 37-64, med ändringar i Transportstyrelsens författningssamling TSFS 
2009:16 av § 38,39 och 43, se Appendix B. De övergripande kraven enligt denna föreskrift är 
följande: [30] 

38 § Bil som tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare ska 
1. vara typgodkänd enligt del II i ECE-reglemente 110, eller 
2. ha metangasanläggning med komponenter som är typgodkända enligt del I i ECE-
reglemente 110 samt uppfylla de allmänna kraven i 41–45 §§ och installationskraven i 55–60 
§§. 

39 § Bil som tas i bruk före den 1 januari 2005 ska 
1. vara typgodkänd enligt del II i ECE-reglemente 110, 
2. ha metangasanläggning med komponenter som är typgodkända enligt del I i ECE-
reglemente 110 samt uppfylla de allmänna kraven i 41–45 §§ och installationskraven i 55–60 
§§, eller 
3. ha metangasanläggning som uppfyller de allmänna kraven i 41–45 §§, komponentkraven i 
46–54 §§ och installationskraven i 55–60 §§. 

De nya reglerna och det ökande antalet fordon som drivs av metangas har bidragit till att 
bilprovningen från och med den 28 juni 2009 genomför obligatorisk täthetskontroll av 
bränslesystem på personbilar, lastbilar och bussar som drivs av metangas (biogas eller naturgas). 
[57]  

ADAC gjorde ett krocktest med ett CNG drivet fordon för att se hur gastankarna och dess system 
klarar en krock. Bilen som användes i testet var en Opel Zafira CNG. Testet visade att det blir 
ungefär samma resultat oavsett om bilen drivs av bensin eller CNG. Skillnader i resultatet finns 
och beror på viss viktskillnad. CNG tankarna förvaras i en stålomslutning i vilken tankarna fanns 
kvar både efter frontal- och sidokollision. Testet visade att gastankarna är tillräckligt skyddade. 
Det förekom inget läckage i någon del av CNG systemet tack vare den automatiska avstängningen 
av gasflödet vid tankarna. I ett ”worst case” scenario skulle lite gas kunna läcka ut från 
rörsystemet. Efter krocktestet gjordes ett brandtest av bilen. Bilen antändes efter att gastankarna 
hade fyllts upp. Bilen brann utan att någon explosion skedde vilket visar att säkerhetssystemen 
fungerade som de var tänkta att göra. Säkerhetssystemet är uppbyggt för att förhindra 
tryckstegring i gastanken och släpper ut gas om trycket blir för stort. Den mindre mängd gas som 
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släpps ut när trycket är för stort i tanken brinner snabbt upp under relativt kontrollerade former. 
Slutsatsen från testet är att det inte är någon ökad risk vid kollisioner med fordon som drivs av 
CNG. [58] 

Förvaring 
Metangas används antingen som komprimerad gas, vilket innebär att det endast är gasfas i tanken, 
eller som kondenserad gas, vilket innebär att gasen primärt är i vätskefas i tanken. Trycket i 
tanken är olika beroende på om gasen är komprimerad eller kondenserad. Komprimerad gas ger 
ett tryck på ca 200 bar i tanken medan kondenserad gas endast ger ett tryck i tanken på ca 4 bar. 
[59] Det höga trycket är nödvändigt för att tanken ska rymma tillräckligt mycket bränsle och ge 
en tillräcklig räckvidd för fordonet. [55] 

För ett bränslesystem drivet av CNG gäller speciella krav enligt vägverkets föreskrifter. [30] 
Komponentkraven redovisas nedan i förkortad form, för att se installationskrav, kontrollkrav 
o.s.v., se Appendix B. 

• Materialen i bränslesystemet ska vara resistenta mot den använda gasen, mot tillsatser, 
föroreningar samt mot påverkan från den yttre miljön. 

• Bränslesystemets funktion ska vara säkerställd för förekommande driftmiljöer och 
temperaturer. 

• Bränslesystemets beräkningstryck ska uppgå till minst det högsta arbetstrycket. 
• Bränslesystemet får inte vara försätt med sprängbleck. 
• Tanken ska uppfylla kraven i arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:6). 
• Varje tank ska vara försedd med smältsäkring, är tanken längre än 1650 mm ska det 

finnas en smältsäkring i varje ände, de ska lösa ut vid högst +130 ºC. 
• Rörledningar ska uppfylla tidigare nämnda föreskrifter (AFS 1999:6). 
• Slangledningar får endast användas mellan delar i bränslesystem som förväntas röra på 

sig i förhållande till varandra, dessa slangar ska motstå ett tryck på 5 gånger 
beräkningstrycket. 

• Påfyllningsanslutningen ska ha en backventil. 
• En tryckmätare ska finnas nära påfyllningsanslutningen. 
• Systemet ska vara utformat så att ingen gas kan strömma till motorn när den inte är i drift. 

Gasen ska endast kunna strömma när tändningen är på och motorn roterar. 
• Bränslesystemet efter tryckregulatorn ska vara säkrat mot skadliga övertryck. Eventuella 

gasutsläpp från en sådan skyddsventil ska ledas ut till fordonets utsida. 

Det finns primärt fyra typer av tankar för CNG, se punkterna nedan. Tanktyperna används även 
för vätgas. [60] 

• Typ 1: Metallcylinder. 
• Typ 2: Metallcylinder täckt av kolfiber- eller glasfiberväv runt cylindersidan. 
• Typ 3: Metallcylinder täckt av kolfiber- eller glasfiberväv runt cylindersidan och ändarna. 
• Typ 4: Icke metallcylinder täckt av kolfiber- eller glasfiberväv runt cylindersidan och 

ändarna. 

Forskning [60] gjord i USA på hur ofta olika typer av tankar för CNG går sönder visar att ingen 
typ 2 cylinder har gått sönder i USA sedan 2002 trots att det skett flera kollisioner och bränder 
med fordon innehållande tanktypen. Mellan 1993 och 2001 ökade antalet CNG fordon i USA från 
nära 0 till närmare 100 000. Under samma period var frekvensen för att en CNG cylinder skulle 
gå sönder 1 på 56 000 cylinder-år. Tre av de gånger en CNG cylinder hade gått sönder före 2002 
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berodde det på att väven runt flaskan hade korroderat sönder på grund av läckage av batterisyra 
som hade droppat på flaskan. Sedan 2001 har två CNG cylindrar gått sönder pågrund av 
värmepåverkan utan att säkerhetsventilen har fungerat. År 2007 skedde en olycka med en 
brandpåverkad CNG tank som exploderade då säkerhetsventilen inte löste ut och nästan skadade 
de brandmän som var på väg fram för att släcka branden. [60] 

Det finns olika anslutningar mellan tankstationen och ett fordons metangastank. Vilken anslutning 
som används beror bland annat på hur snabbt tankningen ska ske. De olika anslutningarna har 
olika storlekar och tillåter ett mindre eller större flöde av gas. Anslutningarna skiljer sig åt 
beroende på om gasen som ska tankas är i komprimerad eller kondenserad form. [61] Det finns 
också adaptrar för att kunna använda olika typer av anslutningar. [62] Tankarna som finns i 
fordon för metangas har olika bränslekapacitet bland annat beroende på modell och storlek. 
Normalt är volymen på en gastank för CNG mellan 12,6 och 216,9 dm3 för tryck på upp till 207 
bar. Det finns andra storlekar på flaskor för tryck på upp till 248 bar. [63] 

Risker och brandegenskaper 
Metangas är en mycket brandfarlig och explosiv gas som reagerar häftigt i kontakt med starka 
oxidationsmedel. Utsläpp av den kondenserade formen av metangas sprids efter marken och fyller 
snabbt lågt liggande utrymmen. Efter en tid börjar gasen att blanda sig med luften och dispergera 
på grund av sin densitet som understiger luftens. Gasmolnet syns bra då den kalla gasen får 
vattenånga i luften att kondensera och bilda dimma. Ett utsläpp av den komprimerade formen av 
metangas börjar direkt blanda sig med luften och dispergera sig. Oavsett om det är kondenserad 
eller komprimerad gas som släpps ut bildas snabbt brännbar blandning med luft. Förloppet för 
frigjord gas som antänds liknar det för en vätskebrand. Om gasmolnet är inneslutet i något när det 
antänds kan det leda till en gasmolnsexplosion. Gasflaskor som är direkt värmepåverkade och 
saknar en fungerande säkerhetsventil kan leda till BLEVE eller kärlsprängning. Utströmmande 
gas är på grund av metangasens låga kokpunkt kall och kan orsaka köldskador. [7] Gasen kan i 
hög koncentration verka kvävande och trots att dess densitet är lättare än densiteten för luft kan 
gasen i dåligt ventilerad utrymmen tränga undan syret i luften. Andra symptom än kvävning som 
kan uppstå vid inandning av gasen i höga halter är medvetslöshet eller förlamning. Gasen har vid 
låga halter en narkotisk verkan. Symptom som kan uppstå vid inandning i lägre halter är yrsel, 
illamående, koordinationsnedsättning och huvudvärk. [64] 

2.3.3.2 Vätgas 
Vätgas är en luktlös, färglös och ogiftig gas. För att göra en gas möjlig att upptäcka tillsätts ofta 
olika ämnen med stark lukt i gasen. Det görs även för vätgas men om vätgasen ska användas i 
bränsleceller går det inte då dessa kräver en hög renhetsgrad på bränslet för att fungera. [65] 
Vätgas består av två väteatomer. Väte är det lättaste, enklaste och vanligaste grundämnet. Vid 
normal temperatur och tryck är vätgas gasformigt. Vätgasens energidensitet är hög sett per 
massenhet men låg sett per volymenhet, vilket gör att gasen är svår att lagra och transportera. 
Vätgas kan produceras från olika former av energikällor, idag sker det främst från naturgas. 
Genom en process som kallas ångreformering framställs vätgasen från naturgasen. Samma 
process kan användas för att ta fram vätgas från olja, biogas och kol men är billigast vid 
användning av naturgas. I framtiden är det tänkt att vätgas ska kunna tillverkas genom elektrolys 
med hjälp av förnybar energi från vind, sol och vatten. Elektrolysen innebär att förnybar elektrisk 
energi används för att spjälka upp vatten i dess beståndsdelar syre och vätgas. Som energibärare 
är vätgas bra då den kan lagra energi från såväl förnybara som fossila energikällor. [66] 
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Användning 
Idag används vätgas främst som råvara till industrin och inom raffinaderier för framställning av 
ammoniak. Vätgasen är inte vanlig som energibärare för fordon idag utan anses vara en 
energibärare för framtidens fordon. Det pågår mycket forskning om hur vätgasen ska användas på 
bästa sätt som energibärare för fordon. När det gäller fordon kan vätgas antingen användas som 
ett drivmedel till en vanlig förbränningsmotor eller i en bränslecell för elproduktion. [66] Vätgas 
som energibärare är miljöväntligt då förbränning av vätgas i en förbränningsmotor endast ger 
avgaser i form av vatten. [67] Detsamma gäller vid användning av bränsleceller för produktion av 
el, med den skillnaden att en bränslecell är upp till dubbelt så energieffektiv som en 
förbränningsmotor. Vätgasens miljöpåverkan beror på hur den framställs, ska den vara 
miljövänlig krävs att energin som används vid tillverkningen av vätgasen också är miljövänligt 
framställd. En fördel med vätgas är att den vid användning som fordonsbränsle till en början kan 
tillverkas direkt på plats vid en tankstation för naturgas, vilket minskar behovet av farliga 
transporter. [66]  

Det finns idag inga harmoniserade regler vad gäller typgodkännande av fordon som drivs av 
vätgas i Europa eller i världen. I Europa och i andra delar av världen som USA och Asien arbetas 
det med att ta fram regler för denna typ av fordon. Det är nödvändigt att införa regler för att bland 
annat garantera en hög säkerhetsnivå. [68] I Europa har det antagits gemensamma regler för 
typgodkännande av fordon med avseende på vätgasdrift och för typgodkännande av 
vätgaskomponenter och vätgassystem. Det har också fastställts krav för installering av sådana 
komponenter och system. Reglerna finns i Europaparlamentets och rådets förordning om 
typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG. 
Tillämpningsområdet för reglerna är enligt punkterna nedan. [69] Kategori M är motorfordon med 
minst fyra hjul som används för att transportera passagerare. Kategori N är motorfordon med 
minst fyra hjul som används för att transportera gods. [70] 

1. Vätgasdrivna fordon i kategorierna M och N som definieras i avsnitt A i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG, inklusive islagsskydd och elektrisk säkerhet i sådana fordon, 

2. vätgaskomponenter som konstruerats för motorfordon i kategorierna M och N och 
som förtecknas i bilaga I, 

3. vätgassystem som utformats för motorfordon i kategorierna M och N, inbegripet nya 
former för lagring eller användning. 

Reglerna i förordningen trädde i kraft den 24 februari 2009 och börjar gälla från den 24 februari 
2011 med undantag för vissa åtgärder som ska börja antingen från det datum då förordningen 
träde i kraft eller från 24 februari 2012. [69] 

Det har genomförts forskning kring läckage av olika typer av bränslen. I en rapport [71] 
jämfördes två läckagescenarion, ett läckage av vätgas och ett läckage av bensin. De fordon som 
användes i testet var inte modifierade på något sätt utan var enligt tillverkarnas specifikationer, 
inklusive respektive fordons säkerhetsutrustning. Säkerhetsutrustningen på fordonet som drevs av 
vätgas var sensorer som känner av vätgasläckage och stänger av flödet från tanken, datorprogram 
som stänger vätgasflödet när flödet är större än vad motorn använder samt en säkerhetsventil på 
tanken. Det värsta tänkbara scenariot för utsläpp av vätgas är om utsläppet sker vid tankens 
säkerhetsventil (PRD = Pressure Release Device), vilket gör att all gas flödar ut på ca 100 
sekunder. Under testet läckte det ut cirka 2,4 liter bensin och 1,5 kg vätgas. När de två bränslena 
antändes observerades skillnaden mellan brand i ett vätgasdrivet och ett bensindrivet fordon. 
Bensinen rann ner under bilen och efter ett tag brann hela bilen. Vätgasen flödade ut genom 
säkerhetsventilen och brann på utsidan av bilen, se Figur 12. Bensinbilen blev totalförstörd och 
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eventuellt kvarvarande personer i bilen skulle inte ha överlevt. Bilen som drevs med vätgas var 
oförstörd efter testet och eventuellt kvarvarande personer skulle kunna ha överlevt. [71] 

 
Figur 12: Brandförsök, bilden t.v. visar antändningsskedet och bilden t.h. visar brandförloppet efter 1 min [71] 

För att ett vätgasdrivet fordon ska läcka vätgas i sådana mängder att det utgör någon större fara 
måste fyra händelser ske samtidigt: 

• Att bränsleledningar eller komponenters förseglingar fallerar.  
• Sensorerna som detekterar vätgas och stänger av flödet måste fallera. 
• Den säkerhetsventil som krävs enligt tillverkarnas specifikationer måste fallera. 
• Datorprogrammen som kontrollerar vätgasflödet fallerar 

Förvaring 
Vätgas används som komprimerad vätgas med ett tryck på 200 bar inom industrin och med ett 
tryck på 350 eller 700 bar vid användning som fordonsbränsle. Komprimeringen leder till en 
energiförlust på mellan 5-10 %. Vätgasen kan också hanteras i flytande form men kräver då att 
den kyls ner till en temperatur under dess kokpunkt på -253 ºC. Vid nedkylningen erhålls en 
energiförlust på cirka 30 %. Vid användning i fordon används den komprimerade varianten av 
vätgas. [66] Vätgas har en liten storlek och en hög diffusionskoefficient vilket innebär att gasen 
kan ta sig in i porösa material. Kolstål som normalt används i gasflaskor är för poröst för att 
användas i gasflaskor som ska innesluta vätgas. Vätgasen diffunderar in i materialet och gör det 
sprött, så kallad väteförsprödning. På grund av detta används rostfritt stål i gasflaskor för 
förvaring av vätgas. Test som har gjorts på tankar för vätgas har visat att de i vissa fall har 
spruckit först vid ett tryck på 2 132 bar. Andra test som har gjorts genom att krocka en bil mot en 
tank och sedan trycktesta tanken visade att dess hållfasthet knappt hade försämrats. [65] 

De typer av tankar som används för vätgas är samma typer som används för CNG, se 
motsvarande kapitel för Metangas. Det finns inte många fordon i dagens samhälle som drivs av 
vätgas, därför har inte heller några fordonstankar gått sönder än. Test har gjorts i USA med en 
propanbrännare under vätgastankar av olika typer. Resultaten blev att en tank av typ 4 gick sönder 
efter 6 minuter och 27 sekunder och typ 3 tanken gick sönder efter 12 minuter och 18 sekunder. 
Delar av tank typ 4 tanken hittades 82 meter från platsen och delar från tank typ 3 hittades 41 
meter från platsen. I båda testen uppkom ett brinnande vätgasmoln så fort tankarna gick sönder. 
Erfarenheterna från testerna visar att riskzonen runt ett vätgasdrivet fordon med hänsyn på risken 
vid kärlsprängning borde vara en radie på cirka 100 meter från fordonet. För att minska 
värmepåverkan på tankarna har en del tillverkare har börjat isolera tankarna så att de ska klara 
bränder som uppstår i fordon på ett bättre sätt. [60] 
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Risker och brandegenskaper 
Vätgas är mycket brandfarligt och explosivt. Vid utsläpp kan den kalla gasen kondensera 
vattenånga i luften och bilda en dimma. Det får följden att gasen trots sin lätta vikt följer marken 
och kan stanna kvar i lågt liggande utrymmen. [7] Vid utsläpp i andra sammanhang är gasens 
vikt, som är mindre än en tiondel av luftens, en fördel då gasen snabbt dispergerar och späds ut i 
atmosfären. Trots detta kan gasen samlas under tak och liknande. Vätgasen har mycket låg 
antändningsenergi vilket innebär att gasen vid stökiometrisk blandning kan antändas av den 
energi som uppstår vid en urladdning av statisk elektricitet. Gasen har ett brett 
brännbarhetsområde som gör att gasen både i små mängder och i större mängder kan bilda 
brännbar blandning med luft. Vätgasen brinner med en mycket varm och nästan osynlig låga som 
inte sotar något. Lågans temperatur ligger på cirka 2 000 ºC. Andra risker med vätgas är det höga 
tryck som används vid dess förvaring, dess förmåga att förspröda olika material, dess låga 
temperatur vid utflöde samt att den på grund av sin storlek lätt kan ta sig ut i det fria genom 
kopplingar och skarvar. [65] 

2.3.4 Fysikaliska data för naturgas och biogas (metan) och vätgas 

I Tabell 7 ges fysikaliska data för naturgas, biogas och vätgas. I tabellen presenteras fysikaliska 
data för metan istället för naturgas och biogas då metan är den största beståndsdelen av både 
naturgas och biogas. 

Tabell 7: Fysikaliska data för naturgas och biogas (metan) och vätgas. [6; 7] 

Egenskaper Naturgas och Biogas (Metan) Vätgas 
Tillstånd Gas, komprimerad Gas, komprimerad 

Molekylformel CH4 H2 
Energiinnehåll 50-55,6 MJ/kg [72] 119,3-141,6 MJ/kg [73] 

Smältpunkt -183 ºC -259 ºC 
Kokpunkt -162 ºC -253 ºC 
Densitet  425 kg/m3 (vid -162 ºC)  70 kg/ m3 (vid -253 ºC) [18] 

Densitetstal (luft 1,0) 0,6 0,1 
Brännbarhetsområde 5 – 16 vol. % 4 – 75 vol. % 

Flampunkt -188 ºC -240 ºC 
Termisk tändpunkt 650 ºC 560 ºC 
Antändningsenergi  0,33 mJ [43] 0,015 mJ [43] 

Ångtryck  4 490 kPa (vid 100 ºC) Mycket högt5 
Löslighet Ej lösligt i vatten Svårlösligt i vatten 

2.4 Vätskeformiga energibärare 
De vätskeformiga energibärarna som tas upp i rapporten är etanol, E85, metanol och biodiesel 
(RME6

2.4.1 Etanol 

). 

Etanol är en alkohol som är brännbar, klar, färglös och flyktig. Etanol är blandbar med vatten och 
påverkar då blandningens egenskaper, bland annat vad gäller fryspunkten som sänks. Ämnet 
framställs antingen på tekniskt eller biokemiskt sätt. Tekniskt genom att framställa etanolen från 

                                                      
5 Vätgasens kritiska punkt befinner sig nära den absoluta nollpunkten. Det innebär att det tryck som 
motsvarar ångtrycket inte går att uppnå under normala förhållanden. Därför anges ångtrycket som mycket 
högt. 
6 RME – Rapsmetylester 
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ämnet eten som i sin tur tillverkats genom förgasning av fossila eller biobaserade råvaror. 
Biokemiskt genom jäsning av socker, cellulosa eller stärkelse. Det biokemiska 
framställningssättet och förgasning av biobaserade råvaror gör etanolen miljövänlig då den inte 
bidrar med någon tillförsel av koldioxid till atmosfären. Synonymer som används för att benämna 
etanol är bland annat etylalkohol, sprit och alkohol. [74; 75] 

Användning 
Etanol är en av de organiska kemikalierna som används mest och används till allt från 
konsumtionssprit till lösningsmedel. Det används som desinfektionsmedel på grund av dess 
förmåga att påverka och denaturera proteiner. [74] Användningen som fordonsbränsle sker främst 
genom blandning med bensin. Nästan all bensin som säljs i Sverige idag innehåller 5 % etanol. 
Inblandningen görs i den 95 oktaniga bensinen vilket gör att bensin med annan oktanhalt inte har 
någon inblandning av etanol. Den etanol som används för så kallad låginblandning är framtagen 
biokemiskt och är miljövänlig. Anledningen till att etanol blandas med bensinen är för att minska 
bensinens miljöpåverkan. Under första halvåret 2006 stod låginblandningen av etanol i bensin för 
81 % av den totala etanolvolymen i Sverige. [76] Det går för tillfället inte att blanda mer än 5 % 
etanol i bensin då regelverket för bensin inte tillåter detta. Om en etanolinblandning över 5 % görs 
är inte bränslet längre klassat som bensin. Detta styrs av standarden för bensin. I Sverige ska 
bensin uppfylla kraven i Svensk Standard SS 155422. Flera biltillverkare tillåter en högre 
inblandning för sina motorer och arbete för att ändra reglerna pågår. [77] 

Etanol används som huvuddel i bränsle i formerna E85 som behandlas i följande kapitel och E95. 
[78] E95 är benämningen på etanol 95 som är ett bränsle innehållande 95 % etanol och resterande 
del är vatten och någon form av tändförbättrare. E95 är tänkt att användas som bränsle för tyngre 
fordon som bussar och lastbilar. Idag används bränslet på många håll av stadsbussar. Anledningen 
till att de främst används av stadsbussar är att det saknas ett tankstationer för bränslet idag, 
stadsbussar har normalt sett sina egna tankstationer. Både Scania och Volvo har tagit fram 
motorer för lastbilar som kan drivas av E95. Under 2010 planerar företaget SEKAB, som är en 
leverantör av E95, att starta ett första nätverk av tankställen för E95. Första steget i detta är att 
skapa 6 – 10 tankställen för E95 längs vägarna E4 och E6. [79; 80] Användningen av etanol med 
inblandning av en tändförbättrare som motorbränsle i snabbgående dieselmotorer styrs av Svensk 
Standard SS 155437. [81] 

Förvaring 
Bränsle med låginblandning av etanol, 5 %, klassas som bensin och tas inte upp här. [77] 
Förvaring av bränsle av typen E95 ska ske enligt de regler som ställs på bränsletankar för flytande 
bränsle i föreskrift nummer 34 – Enhetliga bestämmelser om typgodkännande av fordon avseende 
förebyggande av brandrisk från Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa, 
UN/ECE. [82] 

Risker och brandegenskaper 
Etanol är mycket brandfarligt både som vätska och som ånga. Etanolen brinner även i utspädd 
form. Etanolen har ett relativt brett brännbarhetsområde vilket gör att ångorna bildar brännbar 
blandning i luft och det finns en risk för kärsprängning om instängda ångor antänds. Etanolen 
kräver en högre antändningsenergi än t.ex. bensin vilket gör den svårare att antända. Etanol kan 
reagera med peroxider, nitrater eller salpetersyra och gör det explosionsartat. [7] Etanol har en 
stor risk för att antändas i slutna tankar och cisterner då det under stora delar av året bildas 
antändningsbara ångor. Temperaturintervallet för detta går mellan flampunkten på 12-13 ºC upp 
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till cirka 41 ºC då bränsleblandningen i ett instängt utrymme är för fet och inte kan antändas. 
Denna temperatur råder i Sverige under stora delar av året. [10] 

2.4.2 E85 

Etanol 85 (E85) är ett delvis förnybart bränsle som består av en blandning av bensin och etanol. 
Mängden bensin och etanol beror på under vilken årstid E85 säljs. Sommarblandningen av E85 
innehåller minst 75 % etanol och från 14 till 25 % bensin. Vinterblandningen innehåller minst 70 
% etanol och från 14 till 30 % bensin. Innehållet av bensin i blandningen styr till stor del bränslets 
egenskaper. Blandningen av etanol och bensin innebär att E85 har speciella egenskaper som 
måste tas hänsyn till vid dess hantering. De speciella egenskaperna är påverkan på olika material, 
brandegenskaper och brandsläckning, vattenlöslighet samt dess brännbarhets- och 
explosionsområde. [83] 

Användning 
E85 används som bränsle för fordon med anpassade förbränningsmotorer. Det krävs modifierade 
motorer då E85 har andra egenskaper än t.ex. bensin vad gäller korrodering av olika typer av 
material. Att använda E85 i andra motorer än de som är avsedda för det är olagligt. [83] 
Användningen av E85 styrs i Sverige av Svensk Standard SS 155480. I standarden regleras krav 
och testmetoder. Några av kraven som regleras är bland annat bränslets ångtryck och blandning 
av bensin och etanol. [10] Tidigare innehöll inte Vägverkets författningssamling, VVFS 2003:22, 
några krav vad gäller E85. Under år 2008 kompletterades författningssamlingen genom VVFS 
2008:171 med krav även för E85. I denna definieras etanolbränsle vara det bränsle som uppfyller 
Svensk Standard SS 155480. Det definieras också vilka typer av fordon som kan använda sig av 
E85. Dessa två typer är: [30] 

• Bränsleflexibel etanolbil som är en personbil eller lätt lastbil med enbart en tank och kan 
köras på valfri blandning mellan bensin och etanol.  

• Enbränsle etanolbil som är en personbil eller lätt lastbil som kan köras endast på 
etanolbränsle. 

De övergripande kraven tas upp nedan, för övriga krav se Appendix C. 

65 § Bränsleflexibel etanolbil och enbränsle etanolbil som ändrats till drift med etanolbränsle 
ska  

1. ha en konverteringssats som är typgodkänd enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 
2003:29) om nationellt typgodkännande av system, komponent och separat teknisk 
enhet, eller  
2. ha en konverteringssats som uppfyller kraven i 66 §.  

Förvaring 
Förvaring av E85 sker i normala bränsletankar för fordon av liknande typ som används för bensin. 
All förvaring av bränsle i flytande form ska ske enligt de regler som ställs i föreskrift nummer 34 
om enhetliga bestämmelser om typgodkännande av fordon avseende förebyggande av brandrisk 
från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa, UN/ECE. [82]  

På grund av de speciella egenskaperna E85 uppvisar bland annat gällande brännbarhets- och 
explosionsområde har det bedrivits forskning [84] för att ta reda på om det finns 
brännbarblandning i ett fordons bränsletank. Forskningen bedrevs i flera etapper och redovisas 
nedan. [84] 

Etapp 1 handlade om bränslesammansättning i slutna behållare. Resultatet visade att det kan vara 
stor skillnad mellan sammansättningen i vätskefas och gasfas i tankar innehållande E85. Trots en 
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liten inblandning av bensin i bränslet är det bensinen, genom sitt höga ångtryck som dominerar 
bränsleångorna i tanken. Ångtrycket påverkas av sommar respektive vinter blandning av bränslet 
och gör att bensinångorna är ännu mer dominanta i vinterblandningen. [84] 

Etapp 2 hade till uppgift att ta reda på bränslets brännbarhetsegenskaper. Resultaten visade att 
ångor från sommarblandningen var brännbara mellan LEL på -18 ºC och UEL på +2 till +5 ºC. 
För vinterblandningen erhölls UEL på -9 till -8 ºC och LEL ingick inte att ta fram i forskningen.  

Etapp 3 handlade om att undersöka konsekvenserna vid antändning av brännbar gasblandning i 
bränsletanken och vid påfyllningsöppningen. De plasttankar som testades sprack av 
tryckökningen i tanken. De metalltankar som testades sprack inte men delar av tanken rycktes loss 
av explosionen och flög iväg. [84] 

Etapp 4 utgjordes av att studera vad som händer med en brandexponerad tank. Resultaten visade 
att de tankar som var gjorda av plast hade en förmåga att isolera innehållet från branden bättre än 
de tankar som var gjorda av metall. Därför erhölls en tryckökning i metalltankarna som inte 
erhölls i plasttankarna. Tryckökningen pressade ut bränsle genom en avluftningsslang och ledde 
till en spillbrand. Plasttankarna stod inte emot branden. Efter ett tag hade branden smält plasten 
och kunde då antända gasblandningen i tanken. [84] 

Etapp 5 syftade till att ta reda på vilka bränslekoncentrationer som förekommer runt 
påfyllnadsröret vid tankning. Försök gjorde med två typer av tankar, en med gasåterföringssystem 
i tankpistolen och en med internt gasåterföringssystem. Resultaten visade att 
bränslekoncentrationen runt påfyllningsröret för tanktypen med gasåterföringssystem i 
tankpistolen låg på 5 - 6 % när systemet var avstängt, alltså inom brännbarhetsområdet, och under 
brännbarhetsområdet när systemet var igång. Tanken med internt gasåterföringssystem gav också 
bränsleblandning under brännbarhetsområdet. [84] 

Risker och brandegenskaper 
E85 är brandfarligt och ångorna från bränslet kan antändas vid rumstemperatur. E85 har en hög 
elektrisk ledningsförmåga vilket minskar risken för antändning då t.ex. statisk elektricitet lättare 
leds till jord utan att antända de brännbara ångorna. E85 ger en mindre risk för brand i öppna 
utrymmen då bränslet har lägre ångtryck än t.ex. bensin och att en del av ångorna utgörs av etanol 
som har högre termisk tändpunkt än vad bensin har. I slutna utrymmen ger E85 en större risk för 
antändning än vad bensin gör. Det finns brännbara ångor av E85 under en längre tid av året än 
vad det gör för bensin. När E85 brinner liknar det till en början en bensinbrand men övergår efter 
ett tag till att likna en etanolbrand. Skillnaden mellan en bensinbrand och en etanolbrand är att 
bensinbranden är våldsam, intensiv och med kraftig rökutveckling till skillnad från etanolbranden 
som är lugnare, inte lika intensiv och med nästan ingen rökutveckling. Eftersom bensindelen i 
E85 brinner bort först sotar en E85 brand till en början för att sedan knappt sota alls. En E85 
brand sprids långsammare än motsvarande bensinbrand. Forskning har visat att en E85 brand inte 
är farligare ur brand- och explosionssynpunkt än vad bensin och diesel är. [85] 

Den risk som anses vara speciellt avgörande för E85 är dess brännbarhet i slutna kärl, som t.ex. 
bränsletankar. Bensin har ett högt ångtryck vilket innebär att den blandning av bensinångor och 
luft som finns i en sluten behållare vid normala utomhustemperaturer är för fet för att kunna 
antändas. Brännbarhetsområdet för bensin i en sluten behållare är mellan -40 ºC och -10 ºC. Dessa 
temperaturer uppnås under vissa delar av året på olika håll i landet. Ren etanol har ett lägre 
ångtryck än vad bensin har. Brännbarhetsområdet för ren etanol i en sluten behållare är därför 
mellan +12 ºC och +38 ºC. När egenskaperna för bensin och etanol blandas i de förhållanden som 
krävs för att tillverka E85 uppstår helt nya egenskaper. E85 har istället ett brännbarhetsområde för 
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sin sommarblandning i ett slutet utrymme mellan -25 ºC och cirka +8 ºC. Vinterblandningens övre 
brännbarhetspunkt förskjuts ner till -5 ºC samtidigt som även dess undre brännbarhetspunkt 
förskjuts neråt. Det är oklart hur långt ner den under brännbarhetspunkten förskjuts. Både bensin 
och E85 ångor kan antändas av statisk elektricitet vid t.ex. tankning. Skillnaden mellan bränslena 
är att en antändning av E85 vid mynningen till påfyllningsröret kan sprida sig genom röret ner i 
tanken. Detta kan inte ske med bensin som har för fet blandning både i röret och i tanken. [86] 

2.4.3 Metanol 

Metanol är en lättantändlig brandfarlig vätska som är blandbar med vatten. Metanolen liknar 
etanol till stor del men är ett bättre lösningsmedel än vad etanol är. Ibland kallas metanolen för 
träsprit. [87] Metanol är den enklaste typen av alkohol och är både giftig och aggressiv genom 
korrosion mot vissa typer av material. Dess smak och doft kan lätt förväxlas med etanol. 
Tillverkningen av metanol sker främst genom syntesgas som i sin tur produceras av naturgas. 
Metanol kan tillverkas av nästan vilket kolinnehållande material som helst, enda kravet är att 
materialet ska gå att förgasa. Därför kan metanol tillverkas av biomassa och på så sätt inte bidra 
till växthuseffekten. Ett alternativ för tillverkning av metanol kan vara svartlut som är en 
restprodukt från massaindustrin. [88] 

Användning 
Metanolen används främst till tillverkning av formaldehyd och andra typer av kemikalier och 
lösningsmedel. En liten del av produktionen av metanol används för att tillverka 
metyltertbutyleter (MTBE) som är en oktantalshöjande tillsats i bensin. Ett annat 
användningsområde för metanol är som kolkälla för denitrifikationsbakterier i vattenreningsverk. 
[87]  

Metanolen har använts som fordonsbränsle en lång tid tillbaka i ett flertal försök i olika länder. 
Satsningar med att använda metanol som drivmedel gjordes i Sverige under 70- till 90-talet. 
Försöken började efter oljekrisen då priset på bensin var högt. På denna tid rekommenderades att 
blanda in cirka 15 % metanol i den vanliga bensinen, så kallad M15, eller att köra fordon på ren 
metanol, M100. Försök gjorde även med fordon av typerna M5, M23 och M85, vilket innebär 5, 
23 respektive 85 % metanolinblandning i bensinen. År 1979 förutsågs det av 
oljeersättningskommissionen att cirka 7 % av drivmedelsbehovet skulle kunna ersättas med 
metanol år 1990. Andra alternativ än metanol uteslöts för att de ansågs för dyra eller ineffektiva. I 
början av 80-talet fanns det i Sverige cirka 1 000 fordon som drevs av M15 och det fanns 19 
tankstationer för bränslet i hela landet. Allt eftersom priset på olja började sjunka sjönk även 
intresset för metanol som bränsle. När inte priset längre var en fördel för metanolen fanns endast 
miljöaspekterna kvar. Miljöaspekterna togs inte på allvar då metanolen tillverkades från kol, 
naturgas eller olja. Andra nackdelar med metanol som fordonsbränsle är dess låga energiinnehåll 
vilket skulle kräva större tankar för att ta sig samma sträcka som en normal bensindriven bil kan. 
Metanolbränsle med mer än 10 % metanol är korrosivt för vissa metaller. Hänsyn till detta måste 
naturligtvis tas och ses i många fall som en nackdel. Metanol är giftigt för människor vilket inte är 
bra när det gäller service och reparation av fordon. Bränslet ger utsläpp av formaldehyd som inte 
heller är bra för hälsan. Idag satsas det på andra bränslen än metanol och när en handlare har 
uppnått lagkraven med att tillhandahålla minst ett förnybart bränsle är inte intresset stort att ta 
kostnaderna för att tillhandahålla ett till. Den mindre mängd metanol som idag tillverkas gör sig 
enligt många bättre som grund till att tillverka rapsmetylester (RME) eller metyltertbutyleter 
(MTBE). [88] 
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De regelverk som styr användningen av metanol är Svensk Standard SS EN 228 för bensin i 
miljöklass 2 och Svensk Standard SS 155422 för bensin i miljöklass 1. Standarderna säger vad 
bensin får innehålla för att det ska klassas som bensin. Svensk Standard SS EN 228 grundar sig på 
EU:s drivmedelsdirektiv 98/70/EG. I standarderna begränsas inblandningen av metanol till 
maximalt 3 % (M3). Metanol kan även vara inblandat i E85 till maximalt 1 % och styrs då av 
Svensk Standard SS 155480 Motorbränslen – Etanolbränsle E85. I USA finns standarden 
ASTM/USA D5797-06 ”Standard specifikation for Fuel Methanol (M70-M85) for Automotive 
spark ignition engines”. [88] 

Tidigare ingick metanol i Svensk Standard SS 155437 Motorbränslen – Alkoholer för bränsle till 
snabbgående dieselmotorer, som potentiell alkohol för drivning av större fordon som lastbilar och 
bussar men efter den senaste revisionen verkar det som det endast är etanol som uppfyller kraven i 
standarden. [81] 

Det finns idag inget större intresse av metanol som fordonsbränsle då fordonstillverkare inte 
tillverkar fordon för bränslet och bränsleleverantörer inte säljer bränslet i någon större 
utsträckning. [89] 

Förvaring 
Förvaring av metanol ska ske på samma sätt som för övriga vätskeformiga bränslen enligt de 
regler som ställs på bränsletankar för flytande bränsle i föreskrift nummer 34 – Enhetliga 
bestämmelser om typgodkännande av fordon avseende förebyggande av brandrisk från Förenta 
nationernas ekonomiska kommission för Europa, UN/ECE. [82] 

Risker och brandegenskaper 
Metanol är en brandfarlig vätska som brinner med en nästan helt osynlig låga. Lågan ger inte 
upphov till någon speciell sotbildning och brinner med lägre värmeutveckling än vad bensin gör, 
vilket gör den svårare att upptäcka. Metanolen brinner med en fjärdedel så stor 
utbredningshastighet som bensin. Vid blandningar av metanol och bensin uppstår inga större 
skillnader i brandegenskaper för låginblandningar på det maximalt tillåtna 3 %. Däremot vid 
inblandningar på mer än så uppstår liknande problem som för motsvarande blandning av etanol 
och bensin. Metanolångor har en densitet som är nästan lika stor som densiteten för luft, vilket 
innebär att ångorna inte sprids på samma sätt som lätta ångor gör. Istället följer de med luftens 
rörelser till stor del. En fördel med detta är att de inte är lika benägna som tunga ångor att fylla 
lågt liggande utrymmen. Det minskar risken för antändning och konsekvenserna av en brand. 
Ångorna kan bilda brännbar blandning med luft i slutna behållare inom ett temperaturintervall 
från 7 till 43 ºC. På grund av detta är det viktigt att tankar och liknande inte utsätts för elektriska 
urladdningar eller andra antändningskällor. Sannolikheten för att brännbar blandning ska uppstå i 
en tank ökar med minskad mängd bränsle i tanken. [88] 

2.4.4 Biodiesel 

Biodiesel är ett bränsle som tillverkas av vegetabiliska oljor. Vanliga oljor för detta är raps-, 
solros-, soja- eller palmolja. Biodiesel kan också tillverkas från slakteriavfall, fiskrens eller 
använd matolja. Genom olika kemiska processer förändras oljornas fysikaliska egenskaper så att 
de liknar egenskaperna hos vanlig diesel. Av de olika typerna är rapsmetylester (RME) den 
vanligaste. RME produceras genom omförestring av rapsolja med cirka 20 % metanol som idag är 
fossil men även kan vara förnybar. RME är en typ av fettsyrametylester (FAME). [90] 
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Användning 
I Sverige är användningen av koncentrerad biodiesel inte särskilt utbredd. År 2009 var det endast 
ca 20 av landets 3 500 tankstationer som erbjöd koncentrerad biodiesel. På samtliga ställen var 
det bränsletypen rapsmetylester (RME) som såldes. Anledningen till den låga användningen är att 
bilar med partikelfilter inte kan köras på ren biodiesel. Däremot används ren biodiesel ofta i 
transportfordon och arbetsmaskiner. När biodiesel gjord på rena växtoljor används som 
fordonsbränsle krävs att fordonet startas och stannas med vanlig diesel i motorn. För att kunna 
göra det krävs att fordonet är utrustat med två tankar, en för vanlig diesel och en för biodieseln. 
Om det inte görs sotar bränsleinsprutningen igen. [90] 

Idag är tillgången på raps begränsad vilket gör att RME som drivmedel inte är vanligt. I teorin 
kan endast några få procent av dagens dieselanvändning ersättas med användning av RME. Det är 
idag mer vanligt att blanda RME med vanlig diesel i upp till 5 %. [91] 

Det finns olika standarder som styr användningen av biodiesel. Låginblandning av olika typer av 
FAME i vanlig diesel regleras i Europa av standarden EN 590 och tillåter en maximal inblandning 
av 5 % FAME (B5) i dieseln för att det fortfarande ska uppfylla kraven för diesel och få kallas för 
diesel. [92] Motsvarande standard i Sverige är Svensk Standard SS 155435. [93] I USA är det 
standarden ASTM D975 som styr detta och tillåter en maximal inblandning av 20 % FAME i 
diesel (B20). Hanteringen av FAME i ren form (B100) styrs av den europeiska standarden EN 
14214 och av standarden ASTM D6751-01 i USA. Den europeiska standarden har i Sverige gjorts 
som till Svensk Standard SS EN 14214. [92] 

Förvaring 
Förvaring av biodiesel ska ske på samma sätt som för övriga vätskeformiga bränslen enligt de 
regler som ställs på bränsletankar för flytande bränsle i föreskrift nummer 34 – Enhetliga 
bestämmelser om typgodkännande av fordon avseende förebyggande av brandrisk från Förenta 
nationernas ekonomiska kommission för Europa, UN/ECE. [82] 

Risker och brandegenskaper 
RME är brännbart precis som andra typer av dieselolja. Bränslet antänder vid flampunkten som är 
hög. RME ångor kan skapa brännbar blandning med luft och antändas vid temperaturer som 
understiger flampunkten. [94]  
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2.4.5 Fysikaliska data för etanol, E85, metanol och biodiesel (RME) 

I Tabell 8 ges fysikaliska data för etanol, E85, metanol och biodiesel (RME). För biodiesel 
presenteras fysikaliska data för RME då det är den vanligaste sorten av biodiesel.  

Tabell 8: Fysikaliska data för etanol, E85, metanol och biodiesel (RME). [6; 7] 

Egenskaper Etanol E857 Metanol  Biodiesel 
(RME) [95] 

Tillstånd Vätska, 
lättflyktig 

Vätska, lättflyktig Vätska, 
lättflyktig 

Vätska 

Molekylformel C2H5OH - CH3OH - 
Energiinnehåll 27 MJ/kg [65] 29,2 – 30,2 MJ/kg 

[96] 
19,8 MJ/kg [42] 38 MJ/kg 

[97] 
Smältpunkt -117 ºC - -98 ºC < -15 ºC 
Kokpunkt 78 ºC Från 32 ºC – 205 

ºC 
65 ºC 280 - 350 

ºC 
Densitet  789 kg/m3 (vid 

20 ºC) 
765 – 785 kg/m3 

(vid 15 ºC) 
810 kg/m3 (vid 

20 ºC) 
880 kg/m3 
(vid 20 ºC) 

Densitetstal (luft = 
1,0) 

1,6 - 1,1 - 

Brännbarhetsområde 3,3 – 19 vol. % 1 – 9 vol. % 6 – 36,5 vol. % 1,0 – 8,0 
vol. % 

Flampunkt 13 ºC < - 25 ºC 11 ºC 140 ºC 
Termisk tändpunkt 356 ºC 363 ºC 455 ºC > 200 ºC 
Antändningsenergi  0,65 mJ [65] 0,20 – 0,24 mJ 

(som Bensin) [10] 
0,22 mJ [43] - 

Ångtryck  6 kPa (vid 
20 ºC) 

> 35 kPa (vid 
38 ºC) 

13 kPa (vid 
20 ºC) 

0,2 kPa (vid 
20 ºC) 

Löslighet Helt löslig i 
vatten, 100 

vikt-% vid 20 ºC 

Delvis löslig, 85 
%, etanol delen 
löser sig i vatten 

Helt löslig i 
vatten, 100 

vikt-% vid 20 ºC 

Olöslig i 
vatten 

2.5 Batterier 
De batterier som tas upp i rapporten driver fordon antingen på egen hand eller i kombination med 
en förbränningsmotor. Olika fordonstillverkare använder sig av olika typer av batterier. Idag 
förekommer bly-syra-batterier, nickel-kadmium (NiCa) batterier, nickel-metallhybrid (NiMh) 
batterier, litiumjon (LiJon) batterier och Litium Polymer (LiPo) batterier. [98]  

Användning 
Det finns flera typer av elektriska fordon som använder sig av batterier. En elbil drivs endast av 
elektricitet från ett batteri som laddas via elnätet och kallas EV (Electric Vehicle). [99] En 
hybridbil drivs dels av elektricitet från ett batteri och en förbränningsmotor som drivs med ett 
vätskeformigt eller gasformigt bränsle, vilket innebär att de kan drivas av förnybara energibärare. 
En del hybridbilar kan även laddas upp med elektricitet från elnätet, de kallas PHEV (Plugin 
Hybrid Electric Vehicle) till skillnad mot hybridbilar som inte kan laddas som kallas HEV 
(Hybrid Electric Vehicle). En skillnad mellan dess två typer av hybridbilar är att PHEV har större 
batterier och därmed en större batterikapacitet än HEV. [100; 101] 

Det finns två primära teknologier för hybridbilar, seriehybrid och parallellhybrid. I seriehybriden 
driver elmotorn fordonet med hjälp av ström från batteriet. När det krävs används 
                                                      
7 Värdena gäller för E85 innehållande 70-86 % etanol och 14-30 % bensin. 
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förbränningsmotorn för att driva en generator som i sin tur antingen driver elmotorn eller laddar 
upp batteriet. Var strömmen kommer ifrån och hur mycket ström som tas från generatorn 
respektive batterier sköts av en dator. I parallellhybriden sitter elmotorn och förbränningsmotorn 
på samma axel, vilket innebär att de kan driva fordonet antingen var för sig eller tillsammans. När 
bensinmotorn är igång men inte används fullt ut genererar den elektricitet som laddar batteriet. I 
båda typerna av fordon laddas batteriet när bilen saktar ner, t.ex. vid en inbromsning. De båda 
teknologierna kan kombineras för ökad effektivitet. [102] 

Den batterityp som är vanligast idag i befintliga fordon är nickel-metallhybrid. Litiumjon- 
batteriet anses av flera batteri- och fordonstillverkare vara det mest intressanta att använda i 
framtida fordonstillverkning. Redan idag har batteritypen börjat användas i olika typer av fordon. 
[103] En fördel med litiumbatterier jämfört med nickel-metallhybridbatterier är att litiumbatterier 
väger mindre, upp till hälften av vad ett nickel-metallhybridbatteri väger. Det innebär att ett 
fordon drivet av litiumbatterier blir mer effektivt. [104] Det finns inte bara en typ av 
litiumbatterier utan flera olika. Det som skiljer dem åt är vilka material som används på anoden 
och katoden. Alla typer av litiumbatterier har egenskaper som skiljer sig åt. Kraven på ett batteri 
som används i en laddhybrid och de som används i en hybridbil skiljer sig åt. I laddhybridbilar 
och elbilar är det viktigt med ett högt energiinnehåll, vilket uppnås när elektronerna i batteriet 
transporteras långsamt. I en hybridbil är det viktigt att snabbt få in effekt i batteriet när fordonet 
t.ex. saktar ner och bromsar. Dessa egenskaper gör att de två typerna av batterier som krävs är 
motsatsen till varandra, den ena typen med högt energiinnehåll och lång laddtid och den andra 
typen med kort laddtid och lägre energiinnehåll. [105] 

Idag finns det inga nationella eller internationella standarder gällande fordon som drivs helt eller 
delvis av el. Det finns en standard som visar hur laddning av fordonens batterier ska ske. 
Standarden heter J1772 "SAE Electric Vehicle Conductive Charge Coupler". Den beskriver de 
fysiska och elektriska kraven för kopplingar för laddning av batterier i elbilar och hybridbilar. 
Syftet med standarden är att ha gemensamma regler internationellt för att minska kostnader för 
tillverkarna och öka bekvämligheten för användarna. [106] 

Behovet av gemensamma standarder internationellt sett är stort. Standarder underlättar för 
tillverkarna och användarna av fordonen samtidigt som kostnaderna för de båda minskas. Idag 
pågår standardiseringsprojekt för el och hybridfordon på flera håll, bland annat inom ISO 
(International Organization for Standardization) och IEC (International Electrotechnical 
Commission). Projekten handlar om att ta fram standarder för provningsmetoder, miljökrav och 
säkerhetsspecifikationer. Även svenska organisationer som SP, deltar i arbetet. [107] 

Förvaring 
Ett batteri består av flera mindre celler som alla producerar elektricitet och är sammankopplade 
med varandra. I ett fordon kan det finnas ett eller flera batterier beroende på vilken effekt som 
krävs för fordonet. [108] Batterierna placeras lågt i fordonet då de utgör en stor del av fordonets 
vikt och kan påverka dess köregenskaper. Batterierna placeras på platser i fordonet som inte 
utgörs av deformationszoner och är inneslutna i speciella robusta lådor som har syftet att öka 
säkerheten kring batterierna. [109] 

Risker och brandegenskaper 
Varje cell i ett litiumbatteri kräver en optimal arbetstemperatur dels för dess kapacitet men också 
för dess säkerhet. I de fall en avvikelse sker finns det ett automatiskt system som stänger av 
batteriet. För att mildra effekter av en krock är batteriet dels inneslutet i en robust låda och dels 
placerat på ställen i fordonet som inte utgörs av deformationszoner. Ytterligare säkerhetssystem 
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fungerar som en jordfelsbrytare och stänger av strömmen om den går åt fel håll, vilket kan ske till 
följd av att t.ex. kablar kläms ihop vid en krock. Flera tillverkare av hybrid- och elfordon har ett 
samarbete med räddningstjänster för att de ska veta hur fordonen ska hanteras vid t.ex. en olycka. 
[109] 

Det finns en oro över att en elbil ska kunna ge människor en livsfarlig elektrisk stöt. Detta är 
relativt svårt då det finns flera åtgärder i fordonen som ska förhindra detta. Högspänningssystemet 
används enbart av drivsystemet, vilket innebär att det endast går kablar med högspänning till 
detta. Drivsystemet är till skillnad från lågspänningssystemet inte kopplat till jord via bilens 
kaross utan genom kablar som går tillbaka till batteriet. När bilens tändning är av är batteriet och 
dess spänning frånkopplat från övriga bilen. Nästan alla fordon som finns på marknaden idag har 
en typ av strömbrytare som bryter strömmen och kopplar bort batteriet vid en kollision. Denna 
fungerar på samma sätt som motsvarande strömbrytare som ser till att airbagarna utlöses. Risken 
finns att fordonets kaross kan bli strömförande trots de säkerhetsåtgärder som finns i fordonet. 
[110] Den elektricitet som batterierna levererar till elmotorn varierar och kan i vissa fordon vara 
upp till 650 volt. [111] I ett eldrivet fordon är strömmen av typen likström (DC). En människa kan 
klara av stötar av likström upp till mellan 55 och 60 volt jämfört med växelström (AC) som en 
människa kan klara av i upp till cirka 110 volt. Eldrivna fordon har normalt någon form av 
strömbrytare för att manuellt kunna koppla bort strömmen och batteriet från fordonet. Placeringen 
av denna strömbrytare skiljer sig mellan olika bilmärken och bilmodeller. [112] De flesta 
tillverkarna av eldrivna fordon har tagit fram säkerhetsföreskrifter för sina fordon; dessa kan 
räddningstjänsten få ta del av i utbildningssyfte. Huvudsyftet med anvisningarna är att de ska 
ligga i fordonet, i t.ex. handskfacket, så att de finns tillgängliga för räddningstjänsten vid en 
eventuell olycka. Det är svårt för räddningstjänsten att lära sig hur alla olika modeller av eldrivna 
fordon fungerar och är utrustade. [111; 113; 114] 

Olika typer av batterier ger olika risker. Vissa batterier innehåller ingen batterisyra, som i annat 
fall skulle kunna rinna ut och skada personer som får det på sig. Andra batterier innehåller 
batterisyra av olika typer och ger då denna risk i samband med t.ex. en kollision. [115] 
Batterisyran i starkströmsbatterier kan vara korrosiv på hud. [113]  Generellt gäller för batterier 
att de alla innehåller kemiska föreningar som kan leda till brand, explosion eller en kraftig 
värmeutveckling. I litiumjoncellerna kan kemiska reaktioner gå över styr och bli okontrollerade. 
Dessa okontrollerade kemiska reaktioner leder till en kraftig värmeutveckling och kallas för 
termisk rusning (Thermal runaway). De kan leda till brand eller explosion vid temperaturer runt 
90 ºC. [116] Potentiella risker med eldrivna fordon är fortfarande brand i de olika brännbara 
vätskor som trots eldriften finns i fordonen, t.ex. bränslen och oljor av olika typer. Brand i 
eldrivna fordon skiljer sig inte i någon större utsträckning från bränder i vanliga bensin- och 
dieseldrivna fordon. [113] 

Idag arbetar räddningstjänster runt om i landet och ansvariga myndigheter med att ta fram 
riktlinjer för hur räddningstjänsten ska hantera eldrivna fordon vid en räddningsinsats. En regel 
som kan användas för att minska risken för att få en stöt av eldrivna fordon är att endast vidröra 
fordonet med en hand i taget. Det minskar sannolikheten för att få en elektrisk stöt då personen 
inte blir en del av den elektriska kretsen. Annan skyddsutrustning som kan användas är torra 
handskar, vilka ger ett mindre bra skydd, eller gummihandskar som beroende på dess tjocklek kan 
skydda helt från risken att få ström igenom händerna. [110] 
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2.6 Händelser med nya energibärare i andra länder 
Explosion vid tankstation för fordonsgas, Göteborg, Sverige 
Den 15 januari 2010 försökte två utländska personer fylla på en gasflaska avsedd för LPG med 
fordonsgas från en tankstation för fordon i Göteborg. För att lyckas med detta hade de införskaffat 
en adapter som de använde för att koppla samman LPG-flaskan med tankutrustningen för 
fordonsgas. Normalt har tankar och flaskor avsedda för LPG respektive fordonsgas olika typer av 
anslutningar. En LPG-flaska klarar normalt upp till cirka 21 bars tryck. Ett tanksystem för 
fordonsgas ger ett tryck på över 200 bar. Personerna gjorde flera försök att fylla på flaskan och 
vid det sista försöket lyckades de, med följden att LPG-flaskan exploderade. Explosionen skedde 
inte på grund av någon antändning utan enbart på grund att flaskan utsattes för ett tryck som 
översteg vad flaskan var dimensionerad att klara av. Det förekom alltså ingen brand. På 
tankstationen fanns varningstext på flera olika språk som skulle uppmärksamma användare på att 
gasen endast ska användas till avsedda fordon och att inga adaptrar ska användas. På grund av 
explosionen förlorade den ena personen ett underben och den andra personen ett finger. [117] 

Fordon exploderade vid tankning av fordonsgas, Stockholm, Sverige 
Den 29 januari 2010 tankade två personer ett fordon med fordonsgas på en tankstation i 
Stockholm. Bilen var inte avsedd för fordonsgas utan för LPG. Personerna hade troligtvis använt 
en adapter för att koppla ihop sitt fordon med systemet för fordonsgas på tankstationen då dessa 
två system normalt inte kan kopplas samman. Trycket i fordonsgasanläggningen är över 200 bar 
vilket är ungefär 10 gånger högre än vad en LPG-tank normalt kan klara av. Explosionen skedde 
på grund av att fordonets tank utsattes för ett för högt tryck. De två personerna skadades i 
explosionen och fick föras till sjukhus. Fordonet var inte fabrikstillverkat för LPG utan var 
modifierat i efterhand för att kunna tankas med LPG. [118; 119] 

LPG- bil exploderar när föraren tänder en cigarett, South Yorkshire, Storbritannien. 
I oktober 2008 hade en ensam förare av en LPG-driven bil turen att klara sig i livet när bilen han 
färdades i plötsligt exploderade. Föraren hade precis fyllt upp sin bil med 40 liter gas och körde i 
cirka 30 km i timmen. Han kände en svag doft av gasol i bilen men antog att detta hade kommit in 
i bilen på tankstationen och fortsatte istället att köra vidare. Han hade blivit tillsagd att när bilen 
tankas är det normalt att känna en doft av gas, vilket gjorde att han vevade ner rutan ett tag och 
sedan vevade upp den igen. Det han inte visste var att bilen var full med gas. Efter ett tag 
beslutade han sig för att han skulle ta en cigarett. Direkt när han tände tändaren, antände flamman 
gasen och hela bilen fylldes av eld. På grund av tryckökningen vid explosionen gick fönstren 
sönder, bagageluckan och motorhuven öppnades. Föraren klarade sig på grund av att hans säte tog 
upp den mesta energin från explosionen. Han fick mindre brännskador på delar av kroppen och 
ansiktet. Bilen var begagnad och inköpt tre veckor tidigare. Den hade genomgått två kontroller på 
verkstad där den båda gångerna hade klarat sig felfritt. På grund av risken för fler explosioner 
valde räddningstjänsten att evakuera närliggande bostadshus. Den troliga orsaken till explosionen 
är ett läckage i röret som går från påfyllningsventilen till gas tanken. Läckaget har sedan tagit sig 
in till kupén. Räddningstjänsten beskrev bilen som om en handgranat hade exploderat i den. [120] 

Explosion av LPG driven bil, Marigliano, Italien 
Den 28 oktober 2009 klockan 03.30 började en bil att brinna på en parkering vid ett bostadshus. 
Branden utvecklades snabbt och spred sig vidare till fler bilar som stod parkerade i närheten. 
Bland dessa bilar fanns en som drevs med LPG. När detta fordon började brinna tog det inte lång 
tid innan fordonet exploderade med en stark smäll. Explosionen skadade andra bilar i närheten 
och bostadsbyggnaden skadades av splitter och av tryckvågen. Delar från den exploderade bilen 
hittades senare på byggnadens balkonger. Fönster på byggnaden gick sönder av splitter och av 
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tryckvågen ända upp till den 8:e våningen. Affärer som låg på byggnadens markplan fick stora 
skador. Totalt var sex bilar inblandade i branden där en av dessa drevs med LPG. [121] 

LPG fordon börjar brinna på motorväg, Sampford Peverell, Storbrittanien 
Måndagen den 28 december 2008 började en bil som drevs av LPG att brinna på motorvägen M5 
vid samhället Sampford Peverell. Räddningstjänsten var snabbt på plats och påbörjade 
släckningsarbetet. Räddningstjänsten misstänkte att LPG-tanken kunde explodera och spärrade 
därför av motorvägen under flera timmar i båda riktningarna, vilket fick konsekvenser i form av 
kilometerlånga köer. Enligt räddningstjänsten var bilen övertänd när de kom till platsen. Detta i 
kombination med att den drevs av LPG gjorde att de ville ha en stor avspärrning runt fordonet. 
Släckning genomfördes och en värmekamera användes för att kontrollera om gastanken var 
värmepåverkad eller inte. Motorvägen öppnades för trafik ca 3 timmar efter att räddningstjänstens 
insats hade påbörjats. [122] 

Explosion av läckande gas från en bil skadar byggnader i ett stort område, Seine-et 
Marne, Frankrike 
Under lördagen den 9 november 2002 började ett fordon som drivs med LPG att läcka gas i ett 
garage. Eftersom gasen är tung följde den marken och spred sig över ett stort område och tog sig 
ner i källaren. Vid 23-tiden samma dag antändes gasen och exploderade. Huset där bilen stod 
kollapsade och begravde ett par och deras två barn under rasmassorna, vilka senare räddades. 
Explosionen täckte ett stort område och påverkade totalt 39 hus inom en radie av 200 meter. Tre 
hus blev obeboeliga efter explosionen och fick utrymmas. Taket från det läckande fordonet 
hittades 150 meter från platsen där det var parkerat. Explosionen skedde i huset och inte i bilen, 
men gasen kom från fordonets LPG-tank. Vid tiden för explosionen fanns ingen information om 
LPG-tanken var utrustad med någon säkerhetsventil. [123] 

Brand i hybridbil som var konverterad till Plug-in bil, USA 
En hybridbil av 2008 års modell var konverterad till plug-in hybrid och började brinna när den 
framfördes. Föraren fick ett felmeddelande i bilen och stannade för att kontrollera detta. Han 
kände en frän doft i bilen men trodde att det hade att göra med att han kört med högt varvtal. 
Föraren satte sig återigen i billen och körde ut på motorvägen. Efter en kort sträcka fick han 
ytterligare ett felmeddelande. Han öppnade fönstren och stannade bilen. När fönstren öppnades 
gjorde luftströmmen att rök från bak i bilen tog sig fram till föraren som då uppmärksammades på 
att det brann i bilen. Föraren gick ur bilen och upptäckte en brand på högersida i bilens 
lastutrymme. Branden spred sig sedan till hela bilen. Bilen var utrustad med ett litiumjonbatteri 
som delvis skadades i branden men fortfarande gav spänning. [124] 

En utredning gjordes av händelsen. Utredningen visade att den troliga brandorsaken var att 
elektriska kopplingar inte hade gjorts på ett korrekt sätt, vilket gjorde att de med tiden lossnade 
och skapade värme. Värmen förstörde celler i batteriet varpå det uppstod kortslutning vilket sedan 
ledde till att fordonet började brinna. [124] 

LPG-drivet fordon exploderar efter att ha satts i brand, Collatino, Italien 
Pyromaner tände under natten eld på en LPG-driven bil. Bilen stod parkerad tillsammans med 
andra bilar på gatan nedanför ett bostadshus. Branden hade anlagts vid fordonets bakre del, precis 
där LPG-tanken är placerad. Efter att ha brunnit ett tag exploderade bilens LPG-tank klockan 4 på 
morgonen och gav upphov till en våldsam brand som antände flera bilar som stod parkerade i 
närheten. Tryckvågen som uppstod förstörde två mindre garage och affärer som fanns i 
bostadsbyggnadens markplan. Lågorna var höga och brann med hög intensitet vilket gjorde det 
svårt att närma sig branden, på grund av hettan. Branden skadade balkonger på byggnadens nedre 
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våningar, vars hållfastighet var tvungen att kontrolleras innan de fick användas igen. Brandröken 
tog sig in i många lägenheter och stora delar av fasaden förstördes av den våldsamma branden. 
[125] 

LPG-drivet fordon exploderade vid tankning, Mallacca, Malaysia 
Ett fordon som drevs av LPG exploderade vid tankning den 8 november 2008. Anledningen till 
varför fordonet exploderade är oklar. Fordonet var modifierat till att drivas med LPG. 
Modifieringen var inte gjord av någon licensierad verkstad utan en hemmagjord modifiering, 
vilket är vanligt i Malaysia. Som tank i fordonet användes en vanlig gasolflaska av samma modell 
som används till kök och grillar. Tanken var placerad under passagerarsätet. Explosionen var 
kraftig och förstörde fordonet samt skadade passagerarna svårt. [126] 

Brand i flera fordon varav en drivs av CNG, Seattle, USA 
Räddningstjänsten fick larm om brand i ett flertal bilar under en motorvägsbro i Seattle. På grund 
av möjliga skador på brons bärande konstruktioner och antalet fordon som brann larmades en 
större styrka till platsen. Räddningstjänstens personal uppmärksammade inte att ett av de 
brinnande fordonen drevs av CNG. När personalen var på väg fram för att påbörja släckningen av 
bilarna och var 15-20 meter från de brinnande fordonen exploderade tanken i det CNG-drivna 
fordonet. Fordonet totalförstördes och delar av det kastades långa sträckor. CNG-tanken kastades 
ca 30 meter från fordonet. Tanken var gjord av kompositmaterial och hade spruckit som en följd 
av explosionen. Tanken var utrustad med en säkerhetsventil men tanken sprack innan ventilen 
hann lösa ut. Det var svårt för räddningstjänsten att se att det fanns ett CNG-drivet fordon då den 
enda markeringen som säger detta är en liten skrift ”CNG” på bakluckans nedre högra sida. 
Följden av branden blev att tillverkaren av fordonet fick återkalla liknande fordon för att utöka 
mängden isolering runt tanken så att den klarar värmepåverkan under längre tid. [127] 

Brand i LPG-drivet fordon som saknade säkerhetsventil, Venissieux, Frankrike 
Natten den 31 januari 1999 anlades en brand i ett fordon som drevs av LPG i Vennissieux utanför 
Lyon. LPG-systemet saknade säkerhetsventil vilket gjorde att trycket i LPG-tanken ökade under 
branden med följden att tanken senare exploderade. Sex brandmän som försökte släcka branden 
skadades svårt i explosionen. Efter denna händelse insåg myndigheterna i Frankrike att något 
måste göras för att något liknande inte ska kunna hända igen. Branden var anlagd på flera platser i 
fordonet med bensin eller annan brännbar vätska vilket gjorde det svårt att släcka den. Hade 
tanken varit utrustad med en fungerande säkerhetsventil hade explosionen förmodligen aldrig 
skett. Tanken var också felaktigt monterad i fordonet så att gas inte kunde flöda ut genom 
smältblecket. Eftersom tanken exploderade under släckningsarbetet är en trolig orsak till 
explosionen att LPG-tanken hettades upp till mycket höga temperaturer och kyldes sedan ned med 
kallt släckvatten, vilket ger en termisk chock för metallen i tanken som då kan spricka. Vid 
anlagda bilbränder har räddningstjänsten väldigt svårt att se om bilen drivs av LGP eller liknande. 
Det finns ingen markering på fordonen och skulle det finnas en markering finns risken att den 
används av de som anlägger bränder för att anlägga bränder just i LPG-drivna fordon. [128] 

Brand i LPG drivet fordon i San Donato tunneln, Firenze, Italien 
Den 28 augusti 2005 vid 7-tiden färdades en bil med två personer på motorvägen A1 mellan södra 
delarna av Firenze och Incisa. Bilen drevs med LPG och i San Donato-tunneln börjar det ryka 
från bilens motorrum. De två personerna ombord stannar och går ur bilen. Strax därefter syns 
flammor och bilen börjar brinna. Eftersom bilen drivs med LPG finns risken att dess tank kan 
explodera. Räddningstjänsten larmas och kommer snabbt till platsen. Röken är tjock och fyller 
snabbt norrgående tunnelrör för att sedan långsamt även fylla upp södergående tunnelrör. Tunneln 
består av två separata rör men där bilen står och brinner finns en genomgång mellan de två rören 
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vilken gör att röken sprider sig även till det andra tunnelröret. Trafiken spärras av i båda 
riktningarna men det finns mycket fordon och folk i tunneln. Trafikpolisen utrymmer de personer 
som befinner sig i tunneln. Upp till 400 personer utrymdes då det fanns en del bussar i tunneln. 
Räddningstjänstens arbete fortgår och de lyckas att släcka den brinnande bilen trots att 
visibiliteten i tunneln nu är under 1 meter. Det var viktigt att snabbt släcka branden så att inte 
bilens tank skulle explodera och ge ännu större skador än vad som redan skett. Ingen person 
skadades av olyckan eller i branden. Efter att branden hade släckts bärgades bilen samtidigt som 
räddningstjänsten tillsammans med polisen inspekterade tunneln för att säkerställa att dess 
konstruktion inte hade påverkats negativt av branden. Tunneln var tillräckligt opåverkad vilket 
gjorde att trafiken släpptes fram igen efter ca 2 timmar. [129] 
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3 Restriktioner mot fordon drivna av nya energibärare 
Det förekommer olika former av restriktioner mot fordon som drivs av de nya energibärarna i 
olika länder runt om i världen. I följande kapitel ges några exempel på länder som har 
restriktioner, länder som inte har restriktioner och vad eventuella restriktioner kan innebära. 

3.1 Italien 
Enligt ett ministerdekret från den 1 februari 1986 får fordon som drivs med gasformiga bränslen 
med en högre densitet än luft endast parkera på garageplan ovan mark som inte är 
sammankopplade med underjordiska garageplan. [130] Detta förbud gäller än idag men har 
kompletterats med ett nytt dekret från den 22 november 2002. Det senare dekretet gör det möjligt 
för fordon drivna med gasformiga bränslen med högre densitet än luft att parkera ända ner till det 
första underjordiska garageplanet. Detta gäller även om planet är sammankopplat med fler 
underjordiska plan. För att få göra detta krävs att fordonet uppfyller de krav som angetts i 
dekretet. Kravet på fordonet är att det har den säkerhetsutrustning som bestäms i reglementet 
ECE/ONU 67-01. [131] Alla fordon som är konverterade eller köpta efter den 1 januari 2001 
uppfyller dessa krav redan från fabrik. De fordon som inte uppfyller kraven måste följa det 
tidigare dekretet och får inte parkeras i underjordiska garage. Regelverket gäller inte bara för stora 
garage utan även för mindre garage och garageboxar som tillhör bostadsföreningar och liknande. I 
de fall där reglerna tillåter fordon av en viss typ har bostadsrättsföreningen eller ägaren rätt att 
förbjuda dessa, vilket innebär att även fordon som drivs av gaser med lägre densitet än luft kan 
förbjudas. [132] Förutom att uppfylla de tidigare nämnda kraven för att få ta emot fordon som 
drivs med gas som är tyngre än luft måste garaget ha ett certifikat, från räddningstjänsten, över 
genomförda förebyggande åtgärder mot brand. [133] 

Det finns inga förbud mot att trafikera landets tunnlar med fordon som drivs med olika typer av 
gasformiga drivmedel, oavsett drivmedlets densitet. [134] I Mont Blanc-tunneln ska förare till 
fordon som drivs med LPG uppge detta när de kör in i tunneln. Föraren får då en etikett som ska 
sättas fast på fordonets vindruta under färden genom tunneln. [135] Liknande gäller för passage 
genom Frejus-tunneln. Förare till fordon som drivs endast eller delvis av gas ska meddela detta 
innan de kör in i tunneln. Även här får föraren en etikett som ska fästas synligt på fordonets 
vindruta. [136] 

3.2 Canada 
Det finns ingen federal eller provinsiell lag som hindrar LPG-fordon från att parkera i slutna 
garage. Däremot finns det kommunala lagar som förbjuder LPG-fordon från att parkera i slutna 
garage. [137; 138] LPG drivna fordon som inte är utrustade med ett överfyllnadsskydd ska inte 
parkeras i underjordiska publika garage eller någon annan sluten byggnad speciellt avsedd för att 
parkera bilar. [139] Ägaren till ett garage har möjlighet att bestämma vilka förbud som gäller i 
dennes garage, ofta beroende på olika typer av försäkringsvillkor. [137; 140] I Calgary har 
räddningstjänsten förbjudit olika typer av LPG tankar som finns i bland annat taxibilar, husbilar 
och liknande från att tas in i underjordiska garage. Om fordonet har en sådan tank ska det parkeras 
på en parkeringsplats ovan mark. [141] På vissa platser i Canada ges det böter till fordon som 
drivs med LPG och parkeras på andra platser än de som är avsedda för denna typ av fordon. [142] 
I vissa städer får LPG fordon parkeras i garage tillhörande vanliga hushåll, som villor. Ägaren till 
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ett underjordiskt garage ska sätta upp skyltar om tillträdesförbud för LPG-fordon på lämpliga 
platser i anslutning till infarten. [143] 

3.3 USA 
I USA finns restriktioner och förbud mot fordon som drivs eller medför CNG eller LPG. 
Förbuden och restriktionerna är olika i de olika delstaterna och det existerar inga federala regler 
som gäller för hela landet. Alla delstater har inte förbud och restriktioner. [144] LPG fordon är 
förbjudna i flera tunnlar mellan New York och New Jersey. [145] Tidigare fanns förbud mot 
fordon drivna av LPG och CNG i Boston området, men sedan 1 januari 1995 är CNG fordon 
tillåtna här. [145; 146] I övriga tunnlar i USA är LPG-fordon tillåtna. [145] 

Många delstater har förbud mot att transportera LPG på husvagnar eller öppet på fordon. Om 
dessa förbud även gäller för LPG-drivna fordon är oklart. Restriktionerna redovisas trots detta. I 
Maryland är LPG förbjudet i Baltimore Harbor- och Fort McHenry-tunnlarna. [147; 148] 
Delstaten Massachusetts förbjuder LPG i tunnlarna Summer, Callahan, Prudential och Dewey 
Square. [149] I New York och New Jersey är LPG förbjudet i tunnlarna Holland, Lincoln, 
Brooklyn Battery och Queens Midtown. [148; 150; 151] Delstaten Texas har totalt förbud mot 
fordon som drivs med LPG i dess tunnlar. [148; 152] I Virginia finns det endast restriktioner mot 
medföring av LPG i Chesapeake Bay-tunneln. [148; 153; 154] 

3.4 Tyskland 
I Tyskland har det under lång tid varit förbjudet att parkera fordon som drivs med gas som är 
tyngre än luft i underjordiska garage. Förbudet upphävdes 1998 genom ett federalt reglemente 
som de flesta delstater anslutit sig till. Idag är det endast två delstater som inte anslutit sig till 
reglementet och då fortfarande har restriktioner mot LPG fordon i undergjordiska garage. [155; 
156; 157; 158] Dessa två delstater är Bremen och Saarland. I Bremen och Saarland pågår arbetet 
med att förändra restriktionerna. [159] Restriktionerna i dessa delstater är följande: Parkering är 
tillåten med LPG-drivna fordon endast om det kan garanteras att läckande gas på ett säkert sätt 
kan komma ut i det fria. [160] Oberoende av vilka regler som gäller i respektive delstat har 
garagets ägare möjlighet att själv välja vilka fordon som får tillträde till dennes garage. [155; 156; 
157; 158; 161] 

3.5 Frankrike 
Frankrike har tidigare haft förbud för fordon som drivs med LPG i både tunnlar och underjordiska 
garage. I ett dekret från den 7 september 2000 förändrades reglerna genom att fordon drivna av 
LPG ska uppfylla kraven i förordning R67-01, vilket innebär att de ska ha en säkerhetsventil. 
Fordon tillverkade efter 2001 har denna säkerhetsventil monterad från fabrik. Idag är det tillåtet 
med fordon som drivs av LPG i tunnlar och underjordiska garage. Det finns fortfarande 
förbudsskyltar mot LPG. Dessa förbjuder dock endast LPG fordon som saknar säkerhetsventil. 
[162; 163; 164; 165] Ägaren till ett garage får på egen hand bestämma att fordon av en viss typ 
inte får använda garaget. [165; 161] Efter en svår olycka i Vénissieux med en anlagd brand i ett 
LPG-drivet fordon togs beslut om att alla LPG-fordon i Frankrike ska utrustas med en 
säkerhetsventil senast den 31 december 2001. Respektive bilägare ska se till att dennes fordon 
utrustas med en säkerhetsventil. I efterhand får ägaren bidrag för 50 % av kostnaden. [166] 
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Det finns inga förbud mot fordon drivna med LPG i tunnlar i Frankrike. Ett undantag finns och 
det är tunneln under engelska kanalen där fordon transporteras på tågvagnar. I denna tunnel är 
LPG-drivna fordon inte är tillåtna. [167] 

3.6 Luxemburg 
I Luxemburg finns förbud mot att fordon som drivs med LPG eller vätgas får parkeras i 
underjordiska garage. [168; 169; 170] 

3.7 Japan 
I Japan förekommer inga restriktioner för var LPG-drivna fordon får framföras. Fordonen kan 
använda alla underjordiska parkeringar och tunnlar. [145]  

3.8 Holland 
I Holland krävs det att slutna garage har god ventilering. Det är också obligatoriskt att installera 
gasdetektorer i garagen. [145] Det finns inga restriktioner mot att parkera fordon som drivs med 
CNG i underjordiska garage. [161]  

3.9 Turkiet 
I Turkiet finns restriktioner mot att fordon som drivs med LPG får parkeras i underjordiska 
garage. [171] 

3.10 Storbritannien 
I Storbritannien finns det inga restriktioner mot att framföra LPG-drivna fordon i tunnlar. Det 
enda undantaget är tunneln under engelska kanalen där fordon transporteras på tågvagnar. [172; 
173] Alla inhemska tunnlar tillåter gasdrivna fordon. [174] I Storbritannien finns det inte heller 
något nationellt regelverk gällande parkering av olika typer av fordon. Det finns inga restriktioner 
mot att placera fordon som drivs med CNG eller LPG i publika underjodiska garage. [161] Privat 
ägda underjordiska garage har möjlighet att på egen hand förbjuda gasdrivna fordon. [174] 

3.11 Hong Kong 
I Hong Kong finns inga förbud mot att parkera LPG-drivna fordon i undergjordiska garage. [175] 
Däremot måste alla LPG fordon i Hong Kong vara fabrikstillverkade, vilket innebär att det inte 
förekommer några konverterade fordon. [176] 

3.12 Tjeckien 
I Tjeckien är det förbjudet enligt ett informationsdokument från transportministern att införa 
fordon som drivs av CNG eller LPG i slutna lagerbyggnader, underjordiska garage eller liknande 
objekt som inte uttryckligen tillåter det. Det finns alltså underjordiska garage där CNG- och LPG-
drivna fordon kan parkeras. Dessa måste vara säkrade, vilket innebär att garaget är ventilerat och 
att det finns detektorer som kan upptäcka förekomsten av eventuellt läckage. [177] Även i 
Tjeckien har garagets ägare rätt att bestämma att fordon inte får använda garaget trots att kraven 
uppnåtts. [178] 
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3.13 Schweiz 
Enligt ett protokoll från TKB (Thurgauer Kantonalbank) från 19 oktober 2004 anses de gällande 
reglerna för gasdrivna fordon vara tillräckliga för att tillåta dessa fordon att parkera i garage. Det 
finns fortfarande en möjlighet för respektive garageägare att bestämma vilka fordon som får och 
inte får parkeras i dennes garage. [179] 

3.14 Österrike 
Österrike är indelat i ett antal provinser, vilka har självbestämmanderätt vad gäller regler för var 
olika typer av fordon får parkera. Flera av Österrikes stater har påbörjat förändringar av sina 
regler för parkering i garage. Delstaterna Wien, Niederösterreich, Oberösterreich och Steiermark 
är några av dem som redan förändrat reglerna. [180] 

I delstaten Niederösterreich (Nedre Österrike) får gasoldrivna fordon endast parkera i garage om 
det säkerställs att ett eventuellt läckage av gas inte innebär fara för människor eller egendom. 
[181] 

I delstaten Oberösterreich är det från och med den 1 januari 2009 tillåtet att parkera fordon som 
drivs med CNG i underjordiska garage. Förbud mot att parkera fordon som drivs med LPG i 
underjordiska garage gäller fortfarande. [182] 

I delstaten Salzburg får fordon som drivs med CNG eller LPG inte parkeras i garage som inte 
uppfyller de krav som ställs i delstatens bygglagstiftningn. Förbud för dessa fordon ska vara 
tydligt märkta vid infarten till garaget. [183]  

Fordon som drivs med LPG i delstaten Steirmark får inte parkeras i garage som inte uppfyller de 
krav som ställs i delstatens bygglagstiftning. Infarten till garaget måste vara tydligt märkt med 
förbudsskyllt som säger att infart är förbjuden för LPG-drivna fordon. [184] Fordon som drivs 
med CNG får däremot använda de underjordiska garagen utan restriktioner. [185] Nya skyltar har 
satts upp som visar att CNG tillåts men att LPG fortfarande är förbjudet. [180] Vissa städer har 
förbud mot att LPG-drivna fordon får parkeras i stadens garage. [186]  

I delstaten Wien ska garage som tillåter fordon som drivs med LPG tydligt visa detta. [187] 

I Tauern-tunneln transporteras fordon på tågvagnar. Säkerheten i tunneln har förbättrats under 
senare år för att kunna samtransportera passagerarvagnar och fordons transportvagnar. [188] I 
denna tunnel är det inte tillåtet med fordon som drivs av LPG eller CNG. [189] 

  



Nya energibärare i fordon – deras påverkan på tunnlar och undermarksanläggningar vid brand 
 

41 
 

4 Vägtunnlar 
I Sverige fanns det år 2005 totalt 27 tunnlar med en längd som överstiger 500 meter. Av dessa 
tunnlar är 22 statliga och 5 är kommunala. Under samma år var ett flertal tunnlar under antingen 
projekterings- eller byggnationsskedet. Götatunneln öppnades för trafik under 2006 och är 1 600 
meter lång. [190] Norra länken i Stockholm är ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt. En del 
av länken är redan i drift och en annan del är under byggnation för tillfället och är cirka 4 km 
lång. Denna del går huvudsakligen i tunnlar och beräknas öppna för trafik 2015. [191] Förbifart 
Stockholm är i planeringsskedet och ska bli en ny motorvägsförbindelse som kommer att gå från 
väg E 4/E 20 Kungens kurva i söder till E 4 Häggvik i norr. Stora delar av denna förbindelse cirka 
17 av 21 km föreslås gå i tunnel. Målsättningen med projektet är byggstart 2012 med cirka 8 års 
byggtid. [192] I Göteborg planeras en ny förbindelse under älven som ska utgöras av en tunnel 
med en längd av cirka 500 meter och tre körfält i vardera riktningen. Tunneln kallas 
Marieholmstunneln och ingår som en etapp tillsammans med den påbörjade Partihalsförbindelsen 
i projektet Marieholmsförbindelsen. Vägverket har fått pengar för projektering av tunneln och 
skickade i slutet av mars 2009 in en tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. Miljöbalken till 
Miljödepartementet. Utbyggnaden planeras ske under åren 2010-2016. [193] 

De senaste 20 åren har det skett flera stora olyckor i tunnlar i runt om i Europa. Det har bland 
annat skett olyckor i Mont Blanc-tunneln 1999, Tauern-tunneln 1999 och St. Gotthard tunneln 
2001. Dessa olyckor ligger dels till grund för den nyare lagstiftningen och är exempel på vad som 
kan ske i tunnlar. Mer information om respektive olycka ges i avsnitt 4.3.1. [190] 

Det finns flera lagstiftningar som reglerar användningen och hanteringen av tunnlar i Sverige. 
Exempel på lagar är Plan och bygglagen, Lagen om skydd mot olyckor, Miljöbalken, Lagen om 
transport av farligt gods, Väglagen med flera. [194] I följande kapitel behandlas endast den 
lagstiftning som direkt reglerar säkerheten kring vägtunnlar. 

4.1 Lagstiftning 
Den lagstiftning som gäller säkerheten i tunnlar är nationell men grundar sig på gemensamma 
regler som har satts upp inom Europeiska unionen. Redan den 12 september 2001 redovisade EU 
kommissionen att den hade för avsikt att ta fram minimikrav för säkerheten i de tunnlar som ingår 
i det transeuropeiska (TEN) vägnätet. [190]  

4.1.1 EU – direktiv 2004/54/EC 

Den 29 april 2004 antog Europaparlamentet och rådet direktiv 2004/54/EC om minimikraven för 
säkerhet i tunnlar som ingår i TEN-vägnätet. I publiceringen av direktivet i Europeiska unionens 
officiella tidning framgår att det finns 26 primära skäl till varför direktivet har tagits fram. En 
sammanfattning av några av dessa skäl följer: [195] 

Det transeuropeiska vägnätet är av stor betydelse för Europas välstånd och integrering. I detta är 
tunnlar som är längre än 500 meter en viktig del. De underlättar för Europas invånare att ta sig 
mellan olika områden och bidrar till regionernas tillväxt och ekonomi. Medlemsstaterna kan inte 
på egen hand nå en tillräckligt stabil och hög säkerhetsnivå i tunnlar, vilket gör det nödvändigt att 
det genomförs på gemenskapsnivå. Under de senaste åren har det skett ett flertal större olyckor i 
tunnlar där tunnlarnas betydelse tydligt har kommit i fokus. De personer som är med om ett 
tillbud i en tunnel ska ges möjlighet att rädda sig själva och kunna ingripa för att hindra allvarliga 
följder. Säkerhetsåtgärderna ska bidra till att skydda miljön, begränsa de materiella skadorna samt 
att ge räddningsstyrkor en möjlighet att genomföra effektiva insatser. Säkerhetsåtgärderna ska ge 
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bättre säkerhetsförhållanden för alla trafikanter, vilket inkluderar en särskild hänsynstagning till 
personer med funktionshinder. På grund av de kostnader som säkerhetsåtgärderna innebär har det 
tagits fram en lägsta nivå för den säkerhetsutrustning som krävs. För att direktivet ska tillämpas 
på rätt sätt bör medlemsstaterna utse en eller flera myndigheter som har ansvaret för att det görs. 
Kraven gäller för tunnlar som har en längd över 500 meter och ingår i TEN-vägnätet men 
medlemsstaterna uppmanas att införa liknande säkerhetskrav för andra vägtunnlar inom 
respektive land. Medlemsstaterna uppmanas också att ta fram egna bestämmelser som ger en 
högre säkerhet i vägtunnlar. [195] 

Syftet med direktivet är att se till att det finns en miniminivå för säkerheten för trafikanter i de 
tunnlar som ingår i TEN-vägnätet. Direktivet omfattar alla tunnlar inom TEN-vägnätet som 
överstiger 500 meter, vilket innebär att det inte enbart gäller vid nybyggnation av en tunnel utan 
även för de tunnlar som är i drift, under byggnads- eller projekteringsskedet. Direktivet är alltså 
retroaktivt. [195] 

I direktivet finns ett antal artiklar som berättar vad som måste genomföras och hur det ska 
genomföras. Till direktivet finns tre bilagor. Bilaga 1 visar de säkerhetsåtgärder som krävs. Bilaga 
2 handlar om godkännande av utformning och dimensionering, säkerhetsdokumentation, 
idrifttagande, modifieringar och regelbundna övningar. Bilaga 3 behandlar signalering i tunnlar. I 
bilaga 1 finns bland annat ett krav på att tunnlar som har en längsgående lutning över 5 % endast 
får byggas om ingen annan geografisk lösning är möjlig och att det i tunnlar med en lutning över 
3 % ska ha genomförts åtgärder för att öka säkerheten som har tagits fram i en riskanalys. [195] 

4.1.2 Lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar 

Lag om säkerhet i vägtunnlar är Sveriges sätt att implementera det ovan nämnda EU-direktivet 
och trädde i kraft den 1 juli 2006. Lagen gäller på samma sätt som EU- direktivet för tunnlar som 
är längre än 500 meter och ingår i TEN-vägnätet oavsett om de är i drift eller om de är under 
projekterings- eller byggnadsskedet. Den gäller även för tunnlar som är längre än 500 meter och 
inte ingår i TEN-vägnätet. Skillnaden är att för de sistnämnda tunnlarna gäller lagen enbart för de 
tunnlar som projekteras efter att lagen har trätt i kraft. I lagen specificeras 18 punkter inom vilka 
en tunnel ska uppfylla föreskrivna säkerhetskrav. Lagen ger tunnelmyndigheten en möjlighet att 
besluta om alternativa åtgärder istället för att uppfylla säkerhetskraven, om detta är tekniskt 
omöjligt eller oproportionerligt dyrt. De alternativa åtgärderna får inte innebära en lägre 
säkerhetsnivå än vad en uppfyllnad av säkerhetskraven hade gjort. Om en tunnel inte uppfyller 
kraven får tunnelmyndigheten besluta om vilka åtgärder som krävs och när dessa ska vara 
genomförda. De ska enligt lagen vara genomförda senast den 30 april 2014. För varje tunnel som 
byggs ska det finnas en tunnelmyndighet som utövar tillsyn om denna lag följs eller inte, 
myndigheten utses av regeringen. Det ska också finnas en säkerhetssamordnare, en tunnelhållare 
och en kontrollenhet. [196] 

Tunnelhållarens uppgift är att sammanställa och uppdatera en säkerhetsdokumentation för 
tunneln, upprätta planer för drift och organisation av tunneln, rapportera om olyckstillbud och 
olyckor som skett i tunneln samt utarbeta rutiner för hur tunneln ska stängas i samband med en 
nödsituation. [196] 

Säkerhetssamordnaren är utsedd av tunnelhållaren och ska vara godkänd av tunnelmyndigheten. 
Säkerhetssamordnaren har till uppgift att vara delaktig i frågor som har med säkerheten att göra. 
Tunnelhållaren eller andra arbets- eller uppgiftsgivare får inte hindra eller påverka dennes arbete. 
[196] 
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Innan en tunnel börjar byggas ska tunnelhållaren ha genomfört en säkerhetsdokumentation som 
säkerhetssamordnaren sedan ska lämna sitt yttrande om. Både säkerhetsdokumentationen och 
yttrandet från säkerhetssamordnaren ska överlämnas till tunnelmyndigheten. Det är 
tunnelmyndigheten som beslutar om en tunnel uppfyller säkerhetskraven i lagen. Tunneln får 
endast tas i drift efter tunnelmyndighetens godkännande. Alla säkerhetskrav för tunnlar ska 
regelbundet kontrolleras av tunnelhållaren, minst var 6:e år. Tillsammans med den kommunala 
räddningstjänsten och polismyndigheten ska tunnelhållaren i samarbete med 
säkerhetssamordnaren genomföra räddningsinsatsövningar i en tunnel som är i drift. [196] 

4.1.3 Förordning (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar  

Förordningen om säkerhet i vägtunnlar är ett komplement till lagen om säkerhet i vägtunnlar. I 
förordningen ges föreskrifter från regeringen om hur lagen om säkerhet i vägtunnlar ska tillämpas. 
Förordningen trädde i kraft samtidigt med lagen den 1 juli 2006. I förordningen står att det är 
Transportstyrelsen som är tunnelmyndighet och som efter samråd med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Vägverket får meddela de föreskrifter med 
säkerhetskrav som tunnlar ska uppfylla. Det står också vilka undantag som får och inte får göras 
från säkerhetskraven. Det får inte göras undantag i utformningen av räddningsstationer, 
nöduppställningsplatser, nödutgångar, nödutsändning av radio eller skyltar. Det finns tydliga krav 
på vad en säkerhetsdokumentation ska innehålla. Säkerhetsdokumentationen ska bland annat 
innehålla en beskrivning av de förebyggande och de säkerhetsåtgärder som tunneln kräver, en 
plan för räddningsinsatser, en förteckning över de räddningsinsatsövningar som har genomförts 
samt en analys av dessa. Säkerhetssamordnaren har bland annat som uppgift att säkerställa 
samordningen med den kommunala räddningstjänsten och att bistå samma organisation vid 
planeringen, genomförandet och utvärderandet av räddningsinsatser. De räddningsinsatsövningar 
som genomförs ska göras under realistiska förhållanden. Efter övning ska en rapport upprättas i 
vilken det ska redovisas en utvärdering av övningen och förslag till förbättringar av säkerheten. 
På samma sätt ska efter varje olycka eller tillbud en rapport upprättas som innehåller en 
beskrivning och en analys av händelsen. Tunnelmyndigheten ska från och med år 2008 och vart 
annat år sammanställa en rapport över de olyckor och bränder som uppstått i tunnlar som ingår i 
den svenska delen av TEN-vägnätet under de senaste två åren. I denna ska det finnas en 
utvärdering av säkerhetsutrustningen och säkerhetsåtgärdernas effektivitet och betydelse. 
Rapporten ska sedan överlämnas till Europeiska kommissionen senast den 30 september året efter 
rapporteringsperioden. För de tunnlar som redan är i drift på TEN-vägnätet ska det ha upprättats 
en plan för tillämpningen av säkerhetskraven senast utgången av år 2006. Senast den 30 april 
2007 ska Europeiska unionen ha underrättas om hur säkerhetskraven uppfyllts och vilka åtgärder 
som då hade planerats. [197] 

4.2 Konstruktionsregler 
De konstruktionsregler som gäller vid byggnation av tunnlar utgörs av Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd. Vägverket har en skrift i form av ett internt styrdokument som styr hur de anser att 
en tunnel ska konstrueras. [198; 199] 

4.2.1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd för säkerhet i vägtunnlar är en följd av EU-direktivet och 
den svenska lagen och förordningen om säkerhet i vägtunnlar. De tekniska minimikraven som 
finns upptagna i bilaga 1, 2 och 3 till EU-direktivet finns inte med i varken lagen eller 
förordningen om säkerhet i vägtunnlar. Staten har gett Boverket befogenhet att skriva de 
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föreskrifter som krävs för att uppnå minimikraven i samråd med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap och Vägverket. Föreskrifterna innehåller allmänna råd och infördes den 1 juli 
2007. Om en tunnel byggs enligt de allmänna råden ska minimikraven vara uppfyllda. Det går att 
frångå kraven men då måste säkerhetsnivån vara lika hög eller högre. Boverket ansåg vid 
införandet av föreskrifterna att inga större förändringar av hur tunnlar byggs i Sverige behövde 
genomföras för att uppfylla de nya kraven. Detta då Svenska tunnlar normalt är byggda med en 
relativt hög säkerhetsnivå. Reglerna är som tidigare nämnts retroaktiva. I Sverige är det endast 
Götatunneln i Göteborg som omfattas av detta. [198] 

De allmänna råden går in i detalj hur de olika föreskrifterna i författningen kan implementeras 
genom att ge rekommendationer och exempel. Det finns inte allmänna råd till alla föreskrifter 
utan endast till de som medger en möjlighet till olika tolkningar. I flera allmänna råd står det att 
föreskriften kan uppfyllas genom att följa ett visst avsnitt i Vägverkets publikation 2004:124, 
även kallad Tunnel 2004. [200] 

4.2.2 Tunnel 2004 

Vägverkets allmänna tekniska beskrivning för nybyggande och förbättring av tunnlar, Tunnel 
2004, är ett internet styrdokument inom Vägverket. Tunnel 2004 publicerades i november 2004 
inte långt efter att EU-direktivet om minimikrav för säkerhet i vägtunnlar som ingår i TEN- 
vägnätet var infört. Den svenska implementeringen av direktivet skedde inte förrän 2006 i lagen 
och förordningen om säkerhet i vägtunnlar. På grund av detta uppfyller inte Tunnel 2004 alla de 
krav som den svenska lagstiftningen ställer. När Tunnel 2004 togs fram gjordes en övergripande 
analysering av de krav som ställdes i EU-direktivet. Stora och övergripande krav togs med i 
Tunnel 2004. De detaljkrav som finns i direktivet och i den svenska lagstiftningen kan inte 
garanteras att de är upptagna i Tunnel 2004. På grund av detta är Tunnel 2004 för närvarande 
(februari 2010) under revidering. [201] 

Tunnel 2004 innehåller detaljerad information om hur alla delar av en tunnel ska dimensioneras. 
Lagstiftningen ger däremot endast minimikrav inom vissa områden. Därför redovisas nedan 
sammanfattad information om vad som finns beskrivet i Tunnel 2004. [199]  

Tunnel 2004 ska användas vid projektering, konstruktion, nybyggnad och förbättring av befintliga 
vägtunnlar som har en längd på 100 m eller längre och är tillverkade av stål eller betong. Reglerna 
gäller även för tunnlar i berg oavsett dess längd. Tunnlar som är tillverkade i betong eller stål och 
har en längd som understiger 100 m klassificeras som vägportar och behandlas i Vägverkets 
publikation Bro 2004. I Tunnel 2004 finns det i huvudsak tre kapitel som ställer krav vad gäller 
brand och säkerhet. Dessa är kapitel 3 om bärförmåga, stadga och beständighet, kapitel 4 om 
brandskydd och kapitel 6 om säkerhet vid användning. Precis som EU-direktivet ställer Tunnel 
2004 krav på att längslutningen i en tunnel maximalt får vara 5 %. Lutningen kan vara högre vid 
speciella förhållanden om en särskild utredning görs. [199] 

I kapitel 3 om bärförmåga, stadga och beständighet ställs bland annat krav på vad konstruktionen 
ska dimensioneras för gällande explosion i kapitel 3.3.4.3 och brand i kapitel 3.3.4.4. Trafikerade 
utrymmen i tunnlar ska dimensioneras för en gastemperatur vid brand som följer kurva I i Figur 
13. Den dimensionerade tiden är 180 minuter för tunnlar där det är tillåtet med transporter av 
farligt gods förutom klass 2 och 120 minuter för tunnlar där det inte är tillåtet med transport av 
farligt gods klasserna 1, 2 och 3. Ingen hänsyn behöver tas till avsvalningsfasen och i de fall 
transport av farligt gods klass 2 ska ske, ska brandlasterna tas fram genom en särskild utredning. I 
Figur 13 överensstämmer kurva I med Hydrocarbonkurvan enligt Svensk Standard SS EN 1363-2, 
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kurva II är enligt Svensk Standard SS EN 1363-1 och kurva III är RWS-kurvan (RijksWaterStaat 
kurvan). [199] 

 
Figur 13: Gastemperatur vid brand [199] 

I kapitel 4 om brandskydd ställs kraven på vilken typ av brandskydd som krävs i tunnlar. Det 
ställs krav på att en brandskyddsdokumentation tas fram enligt Boverkets byggregler (BBR). 
[199]  

Brandmotstånd 
Tidigare nämndes att avsvalningsfasen inte behöver tas hänsyn till. Detta gäller inte om tunneln 
går under vatten. Då ska istället en avsvalningsfas på 600 ºC/h användas. Trafikutrymmet, 
utrymningsvägar och räddningsrum ska konstrueras i klass Br 1 enligt BBR, andra utrymmen ska 
utföras i klass Br 2. Tunnlar ska utformas på ett sätt så att eventuella läckage av lättantändliga 
gaser eller vätskor inte kan spridas till sidoutrymmen eller utrymningsvägar. För dimensionering 
av brandmotstånd bör utrymnings- och angreppstiden förutsättas vara minst 45 minuter. Det 
material som används till inklädnad, installation och huvudsystem bör vara obrännbart om inte 
dess bidrag till brandspridningen kan anses vara försumbart.  För kontroll av installationer som 
ingår i tunnelns brandskydd bör ett fullskaleförsök med varm rök göras innan tunneln tas i drift. 
Försöket bör motsvara en personbilsbrand. [199] 

Brandgaskontroll 
För brandgaskontroll bör ett system med längsgående ventilation användas. För detta ska 
ventilationshastigheten vid brandeffekter upp till 100 MW vara 3 m/s och vid brandeffekter över 
100 MW ska en särskild utredning göras. Om en tunnel innehåller ett tunnelrör i vardera 
riktningen och de utgör utrymningsväg för varandra ska åtgärder vidtas så att brandgaser inte tar 
sig från det branddrabbade tunnelröret till det odrabbade tunnelröret via mynningarna. Det anses 
inte gå att använda tvärventilation för brandgaskontroll om brandeffekten överstiger 15 MW. 
[199] 

Utrymning 
En tunnel ska utformas så att det vid brand kan ske en tillfredsställande utrymning. Vid 
dimensionering av tunnlar ur utrymningssynpunkt ska risken för personskador på grund av 
nedfallande installationer och andra anläggningsdelar, trängsel eller på grund av fall beaktas. 
Även risken att personer blir instängda i tunneln ska beaktas. I de dimensionerande 
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förutsättningarna ska hänsyn tas till kritiska faktorer som bland annat lufttemperatur, siktbarhet 
och värmestrålning. Enligt Tunnel 2004 håller sig gaskoncentrationen inom tolerabla värden för 
toxiska gaser om sikten vid brandutveckling är minst 15 m. [199] 

Utrustning för branddetektion och brandbekämpning 
I en tunnel ska det finnas utrustning för brandsläckning. Utrustningen kan bland annat utgöras av 
brandsläckare, brandpostnät och inomhusbrandposter. Fasta släcksystem bör installeras om det är 
en förutsättning för att uppnå kravet på bärförmåga eller om det medför uppenbart ökad 
personsäkerhet i tunneln enligt genomförd riskanalys. Fasta släcksystem utförs enligt den 
amerikanska standarden NFPA 502 (Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited 
Access Highways). Branddetektering bör ske i hela tunnelns längd. Brandsläckare ska finnas vid 
varje portal och med maximalt 150 m mellanrum genom hela tunneln, om tunnelns längd är 500 
m eller längre. [199] 

Räddningstjänst 
En tunnel ska vara utformad på ett sådant sätt att räddningstjänsten ges en möjlighet att 
genomföra insatser i den för att rädda liv, egendom och miljö. De angreppsvägar som förbereds 
för räddningstjänsten att använda bör inte ligga med avstånd som överstiger 150 meter ifrån 
varandra. Detta är dimensionerat med hänsyn till Arbetsmiljöverkets arbetsskyddsregler för 
rökdykare. Det ska finnas räddningsvägar utanför tunneln för att räddningstjänsten ska kunna nå 
angreppsvägarna. Dessa räddningsvägar ska vara anpassade och dimensionerade för de fordon 
som ska använda dem. I kapitel 6 om säkerhet vid användning av tunneln finns följande allmänna 
funktionskrav listade: [199] 

• tunneln ska utformas så att risken för olyckor inte är större än i motsvarande ytmiljö 
• tunnel ska utformas så att olyckors konsekvenser begränsas 
• trafikanter eller andra personer som vistas i en tunnel skall ges möjlighet att påbörja 

brandbekämpning 
• trafikanter eller andra personer som vistas i en tunnel skall ges tillfredsställande 

möjlighet att utrymma tunneln 
• räddningstjänsten skall kunna genomföra räddningsinsatser 
• räddningsmanskapets behov av säkerhet skall tillgodoses 
• utveckling och spridning av brand, brandgas och toxiska ämnen skall kunna 

begränsas 

Vilken säkerhetsutrustning som krävs i tunneln beror av vilken tunnelklass tunneln tillhör. 
Tunnelklassen bestäms av en dimensionerad årsdygnstrafik ÅDT-DIM och tunnelns längd, se 
Figur 14. Tunnelklassen korrigeras med hänsyn till ett antal faktorer som finns i Tunnel 2004 
kapitel 6.2.1. Nedan redovisas vad tunnelklasserna innebär genom utdrag ur Tunnel 2004. [199] 
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Figur 14: Tunnelklass för tunnelrör [199] 

En tunnel i lägsta klass TC ska ha följande säkerhetsutrustning: höjdbegränsningsportaler, 
infartssignaler och infartsbommar, längsta avstånd i tunnel mellan angrepps-/utrymningsvägar 
skall vara 150 m, hjälptelefon och/eller larmknapp, nödbelysning och utrymningslarm med 
ljud- och ljussignaler, handbrandsläckare/inomhusbrandpost samt övervakning av 
driftfunktioner. 

En tunnel i klass TB ska ha samma säkerhetsutrustning som en tunnel i klass TC med tillägg 
av följande utrustning: utanför tunnelportal skall det vid tunnlar med två eller flera rör vara 
möjligt att med fordon ta sig över till närliggande körbana (kravet gäller inte om 
höjdskillnader omöjliggör detta), automatiskt brandlarm, brandpost vid portaler och minst var 
150 m inne i tunneln, manuellt styrda körfältssignaler samt TV-övervakning av larmpunkter 
för trafikincidenter.  

En tunnel i klass TA ska ha samma säkerhetsutrustning som tunnel i klass TB med tillägg av 
följande utrustning:  

• trafikövervakningsfunktioner som övervakar hastighets- och/eller ködetektering med 
automatiskt larm om kö och emissionsdetektering med larm om hög nivå  

• trafikinformations- och styrningssystem som radio/högtalare, VMS-skyltar för t.ex. 
omledning, kövarningssystem och utrustning för att stoppa fordon inuti tunnel minst 
av 1000:e m. 

• förstärkt brandskydd som t.ex. kortare avstånd mellan angrepps- och 
utrymningsvägar 

• automatisering av fler övervakningsfunktioner 

4.2.3 Jämförelse av riktlinjer för säkerhet i tunnlar i olika länder 

I en rapport [202] jämförs riktlinjer för säkerhet i tunnlar i olika länder, med syftet att ta reda på 
hur olika länder ser till att deras tunnlar har en hög säkerhet för brand när de projekteras. De 
länder som var med i jämförelsen var följande: Australien, Österrike, Frankrike, Tyskland, Japan, 
Korea, Norge, Sverige, Storbritannien och USA. I jämförelsen studerades också regler från EU, 
PIARC (World Road Association) och UNECE (United Nations Economic Commission for 
Europe). I de flesta länder tas regler för säkerheten i tunnlar fram på ett av två sätt. Antingen 
baserat på vilken längd tunneln har eller en kombination av tunnelns längd och andra parametrar 
som trafikvolym eller typ av trafik. När de baseras på tunnelns längd innebär det att det finns 
uppsatta regler och krav för olika tunnellängds intervall. I de fall reglerna baseras på fler kriterier 
än tunnelns längd är det i de flesta fall medeltrafikvolymen per dygn (årsdygnstrafik ÅDT-DIM) 
som används. Länder som baserar sina regler på tunnelns längd och trafikvolymen är Japan, 
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Sverige, Norge och Storbritannien. Hur mycket de två faktorerna väger in skiljer sig mellan 
länderna. Även vilka intervall av tunnelns längd som används för att visa när hårdare regler ska 
tillämpas skiljer sig åt, se punkterna nedan. [202] 

• Frankrike: 300, 500, 800, 1 000, 1 500, 3 000 och 5 000 m,  
• USA: 90, 240, 300 m,  
• EU: 500, 1 000, 3 000 m, 
• Korea: alla tunnlar, 500, 1 000, 2 000 m,  
• Tyskland: alla tunnlar, 400, 600 och 900 m. 

I länder som Sverige, Japan, Korea, Norge, Storbritannien, Österrike delas tunnlarna in i olika 
klasser. Klassindelningen beror på tunnellängd och trafikvolym i Sverige, Japan, Norge och 
Storbritannien, av tunnellängd och riskvärdering i Korea och av en farlighetsgrad baserad på 
trafikvolym och andra parametrar i Österrike. Antalet klasser, vid vilken lägsta trafikvolym och 
tunnellängd de börjar gälla skiljer sig mellan länder, se punkterna nedan. Det skiljer sig också 
mellan länderna för hur långt fram i tiden som trafikvolymen ska uppskattas; Sverige, Norge och 
Korea uppskattar trafikvolymen 20 år efter tunneln öppnades, Japan efter 10 år och Storbritannien 
efter 15 år. [202] 

• Sverige: 3 klasser, börjar gälla vid 100 m, lägsta trafikvolym 100, 
• Korea: 4 klasser, gäller för alla tunnlar, alla trafikvolymer, 
• Österrike: 4 klasser, gäller för alla tunnlar, trafikvolym per timme, 
• Japan: 5 klasser, börjar gälla vid 100 m, lägsta trafikvolym 500, 
• Storbritannien: 5 klasser, börjar gälla vid 150 m, lägsta trafikvolym 100, 
• Norge: 6 klasser, börjar gälla vid 500 m. lägsta trafikvolym 250,  

4.2.3.1 Rekommendationer från ITA och PIARC 
Organisationerna ITA (International Tunnelling and Underground Space Association) och PIARC 
har gett ut rekommendationer gällande riktlinjer för hur en tunnel ska dimensioneras för brand. 
PIARC har tagit fram rekommendationer om vilka brandkurvor som bör användas för 
dimensionering av respektive del av tunneln, se Tabell 9. PIARC:s rekommendationer är baserade 
på två kategorier; bilar/större bilar och lastbilar/tankbilar. ITA har arbetat vidare med 
rekommendationerna från PIARC och gjort om dem, se Tabell 10. ITA:s rekommendationer är 
indelade i fyra kategorier; 1 - bilar, 2 - tunga fordon, 3 - tankbilar och 4 - speciella fall av tunnlar 
under vatten. [203] 

Tabell 9: PIARC:s rekommendationer [203] 

 
Trafik typ 

Huvud byggnad Sekundär byggnad4 
Tunnel 
under 
vatten 
eller 

under/i 
överby
ggnad 

Tunnel 
i 

ostabil 
mark 

Tunn
el i 

stabil 
mark 

Cut & 
Cover 
tunnel 

Ventilat
ions 

kanaler5 

Nödutgån
gar till det 

fria 

Nödutgån
gar till 
annat 

tunnelrör 

Skydd
ade 

rum6 

Bilar/ större 
bilar 

ISO 60 
min 

ISO 60 
min 

2 2 ISO 60 
min 

ISO 30 
min 

ISO 60 
min 

ISO 60 
min 

Lastbilar/ta
nkbilar 

RWS/
HCinc 
120 
min1 

RWS/ 
HCinc 
120 
min1 

3 3 ISO 120 
min 

ISO 30 
min 

RWS/ 
HCinc 120 

min 

RWS/ 
HCinc 
120 
min7 
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Tabell 10: ITA:s riktlinjer för dimensionering av brandmotstånd [203] 

Kateg
ori 

Antal 
inblan
dade 

fordon 

Tunnel 
under 
vatten 

Tunnel 
i 

ostabil 
mark 

Tunnel 
i stabil 
mark 

Cut & 
Cover 
tunnel 

Ventila
tions 

kanaler 

Nödutg
ångar 
till det 

fria 

Nödutgå
ngar till 
annat 

tunnelrör 

Skydda
de rum 

1 1-2 ISO 60 
min 

ISO 60 
min 

2 2 ISO 60 
min 

ISO 30 
min 

ISO 60 
min 

ISO 60 
min 

2 >3 ISO 60 
min 

ISO 60 
min 

2 2 ISO 60 
min 

ISO 30 
min 

ISO 60 
min 

ISO 60 
min 

3 1-2 RWS/
HCinc 
120 
min 

RWS/
HCinc 
120 
min 

3 3 ISO 
120 
min 

ISO 30 
min 

RWS/H
Cinc 120 

min 

RWS/H
Cinc 120 

min 

4 >3 RWS/
HCinc 
180 
min 

RWS/
HCinc 
180 
min 

3 3 ISO 
120 
min 

ISO 30 
min 

RWS/H
Cinc 120 

min 

RWS/H
Cinc 120 

min 

1 180 min krävs för mycket tung trafik med lastbilar med brännbart gods 
2 Säkerhet är inte något kriterium och kräver inte något brandmotstånd (annat än att undvika progressiv kollaps). Hänsyn till andra mål kan leda till följande krav: 
- ISO 60 min i de flesta fall 
- Inget skydd alls om strukturellt skydd skulle vara för dyrt i förhållande till kostnader och 
olägenhet för reparationer efter en brand (t.ex. lätt täckning för bullerskydd) 
3 Säkerhet är inte något kriterium och kräver inte något brandmotstånd (annat än att undvika progressiv kollaps). Hänsyn till andra mål kan leda till följande krav: 
- RWS / HCinc 120 min om ett starkt skydd är nödvändigt på grund av egenskap (t.ex. tunnel under en byggnad) eller stort inflytande på vägnätet 
- ISO 120 min i de flesta fall, då detta ger en någorlunda billig skydd för att begränsa egendoms skador 
- Inget skydd alls om strukturellt skydd skulle vara för dyrt i förhållande till kostnader och 
olägenhet för reparationer efter en brand (t.ex. lätt täckning för bullerskydd) 
4 Andra sekundära byggnader bör definieras på projektbasis 
5 Vid tvärventilation 
6 Skyddade rum ska anslutas till det fria 
7 En längre tid får användas om det förekommer mycket tung trafik med lastbilar som transporterar brännbart gods och utrymning från de skyddade rummen inte är möjligt inom 
120 min 

4.3 Brand i vägtunnlar 
Det finns flera olika fall av tunnelbränder och de beror inte bara på vad det är som brinner utan 
också av hur tunneln är konstruerad. Följande bilder visar på ett enkelt sätt hur olika bränder i 
tunnlar kan se ut. I Figur 15 rör sig vinden åt ett håll vilket gör att röken blir turbulent och att den 
fyller nästan hela den del av tunneln som är efter branden i vindriktningen. Miljön framför 
branden är relativt rökfri. Tunneln kyler röken som efter ett tag börjar sjunka ner mot marken. När 
röken sjunker ner mot marken finns en risk för att den stänger in människor i tunneln. [204] 

 
Figur 15: Brand i tunnel med luftström [204] 

I Figur 16 finns ingen luftström vilket får följden att röken sprider sig åt båda hållen. Den varma 
röken sprider sig först efter tunneltaket. Ju längre röken sprids längs med tunneln ju mer kyls den 
av. Avkylningen av röken gör den kall, vilket innebär att den blir tyngre och sjunker mot marken 
en bit ifrån branden. För att detta ska kunna ske krävs att tunneln är tillräckligt lång för att hinna 
kyla röken innan den tar sig ut genom öppningarna. [204] 
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Figur 16: Brand i tunnel utan luftström [204] 

I Figur 17 lutar tunneln uppåt. I denna tunnel finns inte någon luftström vilket gör att röken 
sprider sig dit det är lättast att sprida sig. Den varma röken vill uppåt och följer därför tunnelns 
lutning upp till den övre öppningen. Miljön nedanför branden är relativt god. Precis som i tidigare 
fall kyls röken ner mer ju längre tunneln är och kan efter en bit fylla tunneln med rök från 
vägbanan till taket. [204] 

 
Figur 17: Brand i tunnel som lutar utan luftström [204] 

I Figur 18 ligger tunnelöppningarna på samma höjd medan mittsektionen av tunneln ligger lägre 
än öppningarna. Även i denna tunnel förekommer ingen luftström. Röken från en brand i den 
lägre sektionen sprider sig uppåt åt båda hållen. Röken kyls av efter att ha passerat en bit genom 
tunneln och fyller tunnelrörets båda sidor från vägbanan upp till taket. [204] 

 
Figur 18: Brand i tunnel som lutar åt två håll utan luftström [204] 

4.3.1 Bränder i tunnlar, en historisk överblick 

Under de senaste 60 åren har ett flertal tunnelbränder inträffat runt om i världen. Vid dessa 
bränder har flera faktorer spelat en stor roll för brandens utveckling. Två stora faktorer är 
ventilation och brandbelastning. I många av bränderna är lastbilar inblandade, vilka med sin last i 
många fall utgör en stor brandbelastning som tillsammans med en längsgående ventilation får 
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stora konsekvenser för både släckinsatsen och utrymningen av de personer som befinner sig i 
tunneln. Enligt statistik från Japan inträffar det en brand per 10 miljoner fordonskilometrar i 
tunnlar. Det sker nästan lika många bränder per fordonskilometer i tunnlar som det gör på det 
ytliggande vägnätet. [205] I en analys [206] över tunnelbränder mellan 1949 och 1996 drogs 
följande slutsatser: 

• I många fall tog det över 30 minuter att starta släckningsarbetet 
• Det tog över 30 minuter innan branden var släckt 
• Långa sträckor med hela tunneltvärsnittet var rökfyllda 
• Siktlängden var nära noll i röken 
• Röken tenderade att gå åt ett håll, i de flesta fall pågrund av den naturliga ventilationen i 

tunneln 
• Folk uppmärksammade inte utrymningsvägarna, de sprang eller gick till tunnelmynningarna 
• Stort behov av information till folk i nödsituation. Högtalarsystem fungerade inte pågrund 

av sönderbrända kablar eller personal gav ett osäkert intryck och visste inte riktigt hur man 
skulle bet sig 

• Behov av att sätta avståndsmarkering vid skyltar till närmaste utrymningsväg. Skyltarna bör 
placeras lågt och kraftig nödbelysning vid skyltarna är nödvändig 

• Skadorna var relativt begränsade i tunneln. Tunnlarna kunde återanvändas efter reparation 

I Tabell 11 visas de bränder som skett mellan 1949 och 2001. Bränderna har i flera fall orsakat 
stora skador på människor, fordon och tunneln. De fordon som har varit inblandade i bränderna är 
i de flesta fall helt utbrända efter att branden är släckt. Skadorna på en del av tunnlarna har lett till 
att de har fått vara stängda för reparation under olika lång tid. I cirka 50 % av bränderna är det 1 – 
2 tunga fordon som lastbilar och tankbilar inblandade. I 20 % av bränderna har mer än 10 tunga 
fordon varit inblandade. Antalet involverade fordon i bränderna går från 1 fordon upp till 127 
fordon. Brandeffekten i bränderna har varierat mellan 10 och 400 MW men i de flesta fall har de 
varit ca 20 – 30 MW. [206] 

Tabell 11: Allvarliga olyckor som lett till brand i vägtunnlar mellan 1949 och 2003 [205] 
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Ytterligare bränder som har skett som inte är med i tabellen är branden i Flöfjell tunneln i Norge 
den 10 november 2003. Flöfjell tunneln är 3 100 m lång. Branden startade på grund av att en bil 
kolliderade med tunnelvägen. Branden spred sig från bilen till tunnelns isolering. I branden 
involverades en bil och en person omkom. [14] 

En brand skedde i Fréjus tunneln mellan Frankrike och Italien den 4 juni 2005. Fréjus tunneln är 
12 900 m lång. Branden startade på grund av motorbrand i en lastbil och spred sig till övriga delar 
av lastbilen. Lastbilen där branden startade transporterade däck. Totalt involverades 4 lastbilar i 
branden, 2 personer omkom, 21 personer skadades och tunnelns utrustning på en sträcka av 10 km 
behövde repareras. [14] 
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Tre stora bränder i tunnlar som har skett under de senaste åren är branden i Mont Blanc tunneln 
mellan Frankrike och Italien, Tauern-tunneln i Österrike och St. Gotthard-tunneln i Schweiz. 
Dessa tre bränder kommer att användas som exempel och beskrivs därför kortfattat i kommande 
avsnitt. 

4.3.1.1 Brandorsaker 
För att en brand ska kunna ske krävs i stort tre faktorer; bränsle, syre och en antändningskälla. I 
alla tunnlar som används är alla tre förekommande, vilket innebär att det alltid finns en risk för att 
en brand kan starta i en tunnel. I en tunnel finns olika typer av bränslen, bland annat fordon som 
passerar igenom tunneln och den last som de transporterar. I vägtunnlar är vanliga orsaker till 
bränder elektriska eller mekaniska fel i fordon. De vanligaste orsakerna till bränder i tunnlar är 
elektriska fel, överhettning av motor och överhettning av bromsar. Andra orsaker till 
tunnelbränder som inte är lika vanliga är kollisioner, tekniska fel på tunnelutrustning och 
underhållsarbete i tunneln. Kollisioner är inte någon vanlig orsak till bränder i tunnlar men när de 
sker ger de ofta upphov till större bränder. Sannolikheten för bränder är större i lastbilar än för 
vanliga fordon och när lastbilar är involverade i en tunnelbrand är sannolikheten större för att 
branden utvecklas till en allvarlig brand. [207] 

4.3.1.2 Mont Blanc (Frankrike/Italien, mars 1999) 
Mont Blanc tunneln har ett tunnelrör med trafik åt båda riktningarna. Tunneln är 11 600 m lång 
och går genom alperna mellan Frankrike och Italien. Tunneln är inte helt plan utan börjar på den 
franska sidan på 1 274 m över havet för att luta 2,4 % uppåt i 1 900 m, luta 1,8 % uppåt i 3 900 m, 
luta 0,25 % neråt för att till sist nå den italienska sidan på en höjd av 1 381 m över havet. Den 
dagliga medeltrafiken genom tunneln var 5 473 fordon. Av dessa var 1 % bussar, 60 % bilar och 
motorcyklar och 39 % lastbilar. Tunneln var utrustad med ett längsgående ventilationssystem. 
Säkerhetsutrustning som fanns i tunneln var bland annat brandsläckare, brandposter, skyddade 
tillflyktsrum, larmknappar och telefoner, två olika branddetekteringssystem (ett på den franska 
sidan och ett på den italienska sidan), trafikljus, kameraövervakning och radioutrop. Tunneln 
övervakades dygnet runt från en bemannad central. [208] 

Innan branden började flödade trafiken problemfritt genom tunneln. Branden startade i förarhytten 
på en lastbil och inträffade nästan i mitten av tunneln, 6 550 m från den franska sidan. Det är 
oklart hur lång tid det tog innan branden spred sig till fordon som befann sig i närheten. Totalt 
drabbades 34 fordon av branden varav 23 lastbilar. Brandlarmen fungerade inte tillfredsställande. 
Antingen larmade de inte eller så gav de ingen lägesinformation om branden. 
Kameraövervakningen gav ingen information då inget syntes igenom röken. Branden upptäcktes 
av detektorer som reagerar på partiklar i luften. Detta gjordes 1 – 2 minuter innan lastbilen 
stannade. När larmet väl hade givits tog det tre minuter innan tunneln stängdes för trafik. Efter 5 
minuter larmades den franska räddningstjänsten och efter 9 minuter larmades den italienska 
räddningstjänsten. Tunnelns egen räddningstjänst var på plats efter 4 minuter och den franska 
respektive italienska räddningstjänsten var på plast efter 17 minuter. De första räddningsstyrkorna 
som anlände till tunneln kunde inte ta sig fram till branden på grund av den täta röken. 
Räddningstjänstpersonal gick in i tunneln från både den franska och italienska sidan samtidigt 
utan tillräcklig information och utrustning. De fastnade i tunneln i flera timmar och utsatte sig för 
stora risker. Totalt involverades 35 fordon och 108 personer från räddningstjänsterna i 
släckarbetet samtidigt. Det tog räddningstjänsten 53 timmar att få kontroll på branden. Branden 
hade en effekt på mellan 75 och 100 MW. [208] 

Innan tunneln stängdes hann 29 fordon varav 16 lastbilar köra in från den franska sidan och 8 
lastbilar och ett flertal bilar hann köra in från den italienska sidan. Av de fordon som körde in från 
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den franska sidan passerade 4 lastbilar brandplatsen, övriga fordon fastnade i tunneln och började 
senare brinna. Av de fordon som körde in från den italienska sidan kunde alla bilar vända inne i 
tunneln och köra ut. De 8 lastbilarna fastnade i tunneln och började även de att brinna. Totalt 
omkom 39 personer i branden. Av de omkomna avled 27 i fordon, 9 utanför fordon, 2 i ett 
skyddat tillflyktsrum och 1 brandman. Alla omkomna dog av röken förutom de två som befann 
sig i tillflyktsrummet som dog av värmepåverkan. Tunneln klarade sig från att kollapsa men fick 
svåra skador av branden på en sträcka av 900 m. Tunneln fick stängas för reparationer under 3 år. 
[208] 

4.3.1.3 Tauern (Österrike, maj 1999) 
Tauern-tunneln har ett tunnelrör med trafik åt båda riktningarna. Tunneln är 6 400 m lång. 
Mynningarna ligger på 1 240 respektive 1 340 m över havet. Tunneln har en konstant lutning på 
1,5 %. Den dagliga medeltrafiken genom tunneln var 14 100 fordon varav 1 % bussar, 74 % bilar 
och motorcyklar och 25 % lastbilar. Tunneln var utrustad med ett längsgående ventilationssystem. 
Säkerhetsutrustning som fanns i tunneln var bland annat brandsläckare, brandposter, larmknappar 
och telefoner, branddetekteringssystem, trafikljus, kameraövervakning och radioutrop. Tunneln 
övervakades dygnet runt från en bemannad central. [208] 

Före branden hindrades trafiken genom tunneln på grund av reparationsarbete i den norra delen av 
tunneln. Detta innebar att trafiken endast gick i den norrgående trafikbanan. 
Hastighetsbegränsningen var 50 km/h i tunneln och 30 km/h vid reparationsarbetet. Branden 
startade på grund av en kollision mellan en lastbil och ett flertal fordon varav en lastbil som 
transporterade lack. Branden spred sig snabbt till andra fordon då kollisionen hade gett upphov till 
bränsleläckage på vägbanan. Utöver fordonen som var med i kollisonen involverades 20 bilar och 
14 lastbilar i branden. Larmsystemet fungerade tillfredsställande och larmade inom 2 minuter och 
angav en korrekt lokalisering av branden. Tunneln stängdes 3 minuter efter brandlarmet. 
Samtidigt larmades räddningstjänsten. Det tog 15 minuter innan räddningstjänsten var på plast på 
grund av missförstånd om var det brann. De första räddningsstyrkorna kunde inte närma sig 
branden på grund av den tjocka röken. Totalt involverades 76 fordon och 454 personer från 
räddningstjänsten i släckningsarbetet. Det tog räddningstjänsten 14 timmar att få kontroll på 
branden. Branden hade en effekt på närmare 120 MW. [208] 

Vid olyckstillfället befann sig totalt 140 fordon i tunneln. Cirka 70 fordon tog sig in i tunneln 
efter att olyckan hade skett. Efter olyckan tog sig 170 fordon ut ur tunneln. Totalt involverades 24 
bilar och 16 lastbilar i branden, varav 4 bilar och 2 lastbilar som var med i kollisionen. Totalt 
omkom 12 personer. Av de omkomna avled 2 i fordon på grund av branden, 1 gick 800 m från 
branden och kvävdes av röken, 1 gick tillbaka till ett fordon för att hämta dokument och avled på 
grund av branden och 8 personer avled på grund av kollisionen. Tunneln fick skador av branden 
på en sträcka av 500 m. Tunneln fick stängas för reparationer under 3 månader. [208] 

4.3.1.4 St. Gotthard (Schweiz, oktober 2001) 
St. Gotthard tunneln har ett tunnelrör med trafik åt båda riktningarna. Tunneln är 16 920 m lång. 
Mynningarna ligger på 1 081 respektive 1 145 m över havet. Tunneln lutar 1,4 % uppåt i 6 685 m, 
lutar 0,3 % uppåt i 2 035 m och lutar 0,3 % neråt i 8199 m. Den dagliga medeltrafiken genom 
tunneln var 18 700 fordon varav 84 % bussar, bilar och motorcyklar och 16 % lastbilar. Tunneln 
var utrustad med ett längsgående ventilationssystem. Säkerhetsutrustning som fanns i tunneln var 
bland annat ett separat trycksatt utrymningsrör, brandsläckare, brandposter, larmknappar och 
telefoner, branddetekteringssystem, trafikljus, kameraövervakning, radioutrop och täckning i 
tunneln för mobiltelefon (GSM täckning). Tunneln övervakades dygnet runt från en bemannad 
central. [208] 
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Innan branden började var den södra ingången till tunneln redan stängd för trafik då en lastbil som 
översteg den maximalt tillåtna höjden hade stoppats där. Branden startade på grund av en 
kollision mellan två lastbilar som färdades i vardera riktningen. Lastbilen som körde norrut kom i 
kontakt med väggen och kom sedan över på fel körbana och kom i kontakt med även den andra 
väggen. Lastbilen som körde söderut kunde inte stanna eller undvika att kollidera med lastbilen. 
Orsaken till branden var att en gnista från den ena lastbilens batteri antände bränsle som hade 
läckt ut på körbanan. Efter 4 minuter brann de båda lastbilarna. Totalt drabbades 23 fordon av 
branden varav 10 var bilar och 13 lastbilar. En minut efter att branden startade larmade en person 
i tunneln. Tre minuter efter att branden startade larmade brandlarmen och gav en exakt 
positionering på branden. Från att larmet aktiverades tog det 3 minuter innan tunnelns egen 
räddningstjänst var på plats och 5 minuter innan tunneln stängdes för trafik. Efter 10 minuter var 
även den Schweiziska räddningstjänsten på plats. De första räddningsstyrkorna kunde nå branden 
då ventilationssystemet minskade mängden rök. Totalt involverades 70 fordon, 5 helikoptrar och 
350 personer från räddningstjänsterna i släckarbetet. Det tog räddningstjänsten 4 timmar att få 
kontroll på branden. Branden hade en effekt på mellan 120 och 200 MW. [208] 

Vid brandtillfället var 23 fordon varav 13 lastbilar instängda på den norra sidan av olyckan. Cirka 
30 till 35 personer utrymde tunneln genom det extra utrymningsröret. Totalt omkom 11 personer i 
branden. Av de omkomna avled 5 i fordon medan 3 personer gick i tunneln utan att kunna ta sig 
ut och avled. Var de övriga avled är oklart. Delar av tunneltaket på en sträcka av 250 ovanför 
brandplatsen kollapsade cirka 39 minuter efter att branden startade. I övrigt skadades cirka 700 
meter av tunneln som fick stängas för reparation under 2 månader. [208] 

4.3.2 Forskning kring bränder i tunnlar, en historisk överblick 

Under de senaste decennierna har mycket forskning bedrivits kring bränder i tunnlar. Flera 
forskningsprojekt har involverat fullskaleförsök med bränder i tunnlar. Några av dessa är 
EUREKA EU 499-försöken som genomfördes 1990 till 1992, 2nd Benelux-tunnel-försöken i 
Holland 2002 och Runehamarförsöken i Norge 2003. I EUREKA-försöken uppmättes 
brandeffekter från personbilar och lastbilar. Tunneln som användes var öppen i ena änden med ett 
schakt i andra änden och en längd på 2,3 km. I försöken i 2nd Benelux-tunnel uppmättes bland 
annat brandeffekten från personbilar och lastbilar lastade med träpallar. Runehamarförsöken 
genomfördes i en före detta vägtunnel. I försöken användes inga fordon. Istället användes 
blandningar av olika material som plast, trä, wellpapp och möbler för att representera 
brandeffekter från lastbilar och deras last. I försöket studerades bland annat brandeffekt, 
gastemperatur och värmeflöden. [205] Andra försök som gjorts tidigare är försöken i Memorial 
tunneln i USA och Märsta försöken i Sverige. [206]  

Efter de stora brandkatastroferna i europeiska tunnlar mellan 1999 och 2001 har EU-
kommissionen startat upp ett flertal forskningsprojekt med syftet att sammanställa information om 
olyckor i befintliga tunnlar, riktlinjer för tunnelsäkerhet i olika länder och tunnelegenskaper. 
Forskningsprojekten ska också utveckla säkerhetskoncept vid nybyggnation av tunnlar och ta 
fram riktlinjer för att uppgradera befintliga tunnlars säkerhet. Några av dessa projekten är DARTS 
(Durable and Reliable Tunnel Structures), FIT (Fire in Tunnels), SAFE-T (Safety in Tunnels) och 
UPTUN (Upgrading Fire Safety in Existing Tunnels). [209] 

4.3.3 Kortfattad branddynamik i tunnlar 

Det är stora skillnader mellan en brand i en tunnel och t.ex. en brand i ett rum eller en brand i det 
fria. Det som skiljer en brand i en tunnel från en rumsbrand är främst effektutvecklingen (HRR – 
Heat Release Rate), möjligheten för övertändning och hur rökgaslagret beter sig. [210]  
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I rumsbränder beror effektutvecklingen främst på tillflödet av luft genom den så kallade 
ventilationsfaktorn. I en tunnelbrand beror effektutvecklingen på faktorer som brandens 
utbredning, tunnelns tvärsnittsarea, tunnelns lutning, ventilation, tunnelns längd, tunnelns 
utformning och metrologiska faktorer vid tunnelöppningarna. Alla dessa faktorer samspelar. Det 
tillgängliga luftflödet i en tunnel är mycket större än vad det är i ett rum. I en tunnel finns i de 
flesta fall också en ventilation som bidrar med ett ännu större luftflöde. Luftflödets inverkan på en 
brands effektutveckling skiljer sig mellan en tunnelbrand och en rumsbrand. Rumsbränder kan 
relativt snabbt ge upphov till övertändning. I tunnlar är sannolikheten för övertändning väldigt låg 
bland annat beroende på den höga värmeöverföringen från brandgaserna till de omgivande 
tunnelväggarna och det faktum att tunnelbranden inte är instängd i ett stängt utrymme. Däremot 
kan övertändning ske i objekt som finns inne i tunneln som lastbilshytter och liknande. Risken för 
att brandgaser från en ventilationskontrollerad brand ska antändas är lägre i en tunnel då branden 
ofta inte är ventilationskontrollerad. I en rumsbrand samlar sig röken snabbt vid taket och en 
tydlig avgränsning mellan brandgaserna och det kalla luftlagret syns. I ett tidigt skede av en 
tunnelbrand kan samma fenomen uppstå. Skillnaden är att ju längre rökgaslagret rör sig i tunneln 
ju mer kyls det av de omgivande väggarna. Efter en viss sträcka kommer rökgaslagret att ha blivit 
kallare och då börja sjunka ner mot vägbanan i tunneln. Om rökgaserna hinner sjunka ända ner till 
vägbanan beror av hur långt avståndet är mellan branden och tunnelns mynning. På vilket avstånd 
från branden som rökgaserna börjar sjunka beror på faktorer som brandens storlek, tunnelns höjd 
från vägbanan till taket, tunnelns utformning och dess omkrets. Med ökad längsgående ventilation 
kommer rökgaslagrets skiktning att upplösas. En ”back layering”-effekt med rökgaserna uppstår, 
vilket innebär att brandgaser sprids uppströms branden mot luftflödet. [210] 

Skillnaderna mellan en tunnelbrand och en brand i det fria är främst värmestrålningen tillbaka mot 
det brinnande objektet och luftflödet. Värmestrålningen från branden tillbaka mot det brinnande 
objektet är mer effektiv i en tunnel än vad den är i det fria då tunneln är ett begränsat utrymme. 
Denna ökade effektivitet kan t.ex. få fordon som inte brinner intensivt i det fria att brinna mycket 
intensivt i en tunnel. Brandens effektutveckling i en tunnel kan öka med en faktor 4 jämfört med 
motsvarande brand i det fria. Det syre som branden kräver är inte lika lättillgängligt i en tunnel 
som det är i det fria. Branden utvecklas antingen till en bränslekontrollerad brand där oanvänt syre 
passerar branden eller till en ventilationskontrollerad brand som ger upphov till stora mängder 
med skadlig rök och andra restprodukter från en ofullständig förbränning. I en tunnel interagerar 
branden med luftflödet från ventilationen och ger upphov till luftrörelser. Dessa bidrar i sin tur till 
att skapa en ”back layering” effekt, vilket innebär att röken rör sig emot luftströmmen. [210] 

4.3.4 Dimensionerande bränder 

Den dimensionerande branden är grunden för att kunna göra en bra brandteknisk dimensionering 
av tunneln. Den är nödvändig för att kunna designa en tunnel för att klara av olika typer av 
bränder under olika lång tid. I en dimensionerande brand måste hänsyn tas till hur branden startar, 
brandens utveckling och spridning, spridning av rök och andra giftiga gaser, hur branden 
upptäcks, räddningstjänstens ingripande, utrymning av de som befinner sig i tunneln samt vilka 
skador tunneln får av branden och vilka kostnader dessa leder till. Den dimensionerande branden 
är en idealisering av en potentiell verklig brand. Det dimensionerade brandscenariot visar hur 
branden interagerar med de faktorer som råder på brandplatsen. Den dimensionerande branden 
används för att dimensionera ventilationssystemet i tunneln, hur branden påverkar personer som 
befinner sig i tunneln och deras utrymningsmöjlighet, hur konstruktionen beter sig under och efter 
brandpåverkan, hur utrustning i tunneln påverkas av en eventuell brand samt för att uppskatta hur 
stora och allvarliga de skador som tunneln erhåller i en brand blir och kan kosta. [211] 
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Ett förslag [205] på dimensionerande brandscenarion som kan användas vid dimensionering av 
utrymningssäkerhet i vägtunnlar är följande:  

• Tunnlar med endast trafik bestående av personbilar, bussar, skåpbilar och inga lastbilar. 
Maximal brandeffekt 50 MW och dimensionerande brandbelastning 75 GJ. 

• Tunnlar med trafik enligt punkten ovan samt med lastbilar och en låg sannolikhet för 
köbildning. Maximal brandeffekt 100 MW och dimensionerande brandbelastning 150 GJ. 

• Tunnlar med trafik enligt punkten ovan med en hög sannolikhet för köbildning. Maximal 
brandeffekt 150 MW och dimensionerande brandbelastning 250 GJ. 

4.3.4.1 Brandkurvor 
En viktig del i att dimensionera en tunnel för brand görs genom att brandprova de ingående delar 
och detaljer som finns i tunneln. Detta görs genom att utsätta delarna för brandprov. Brandkurvor 
visar hur brandprovet ska genomföras, t.ex. vilken temperatur som ska vara den maximala, när 
olika temperaturer ska uppkomma samt hur länge respektive temperatur förekommer. Det finns 
olika kurvor med olika användningsområden. Den mest kända och använda kurvan är den så 
kallade standardbrandkurvan som finns beskriven i flera standarder: EN 1363-1, ASTM E119 och 
ISO 834. Standardbrandkurvan beskriver hur en rumsbrand utvecklar och beter sig. Denna kurva 
är inte representativ för en tunnelbrand. Därför har det tagits fram andra kurvor som 
Hydrokarbonkurvan (HC), Rijkswaterstaatkurvan (RWS) och den modifierade 
hydrokarbonkurvan (HCM). Dessa kurvor representerar en brand med högre och snabbare 
temperaturstegring än vad standardbrandkurvan gör. Hydrokarbonkurvan finns beskriven i 
standard EN 1363-2. De kurvor som används för tunnelbränder skiljer sig åt mellan olika länder 
och i t.ex. tyskland förekommer ytterligare en kurva kallad ZTV-kurvan. I Figur 19 visas de 
vanligaste brandkurvor som används vid dimensionering av tunnlar. [212] 

 
Figur 19: Vanligaste brandkurvor vid dimensionering av tunnlar [212] 

4.3.5 Brandutveckling i tunnlar 

Det finns flera faktorer som styr utvecklingen av en brand. Två faktorer som till stor del påverkar 
brandutvecklingen är brandbelastningen och ventilationen. Med ökad brandbelastning och 
ventilation påverkas andra faktorer som gastemperatur, brandens effektutveckling och brandens 
möjlighet till spridning. 
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4.3.5.1 Brandbelastning 
En av de valigaste anledningarna till att en brand går från att vara en liten brand till att bli en 
katastrofal brand är spridningen till många fordon. Detta beror på att brandbelastningen ökar när 
fler fordon är inblandade, vilket i sin tur får konsekvenser genom att brandspridningen ökar ännu 
mer och att möjligheten för räddningstjänsten att genomföra en släckinsats minskar. [14] 

När det gäller brandbelastning i en tunnel måste två aspekter beaktas. De två aspekterna är den 
avgivna effekten och brandgastemperaturen som branden kan ge upphov till samt sannolikheten 
för att en viss brandbelastning ska förekomma. Vid bränder i undermarksanläggningar och tunnlar 
utgörs brandbelastningen av de fordon, den utrustning och det konstruktionsmaterial som 
förekommer där. I tunnelbränder är det normalt fordonen och deras last som utgör 
brandbelastningen. I vissa länder har det tidigare använts brännbart material för att t.ex. 
frostskydda tunneln vilket då också utgjort brandbelastningen. Detta är idag inte särskilt vanligt 
och i de fall det används brandskyddas materialet. [206] 

Mängden fordon och vilken typ av fordon som befinner sig i en tunnel beror bland annat av 
tunnelns placering och vilken typ av tunnel det gäller. En tunnel som är placerad centralt i en 
storstad används av många olika typer av fordon, allt från bilar och bussar till lastbilar och 
tankbilar med farligt gods. I en storstad tillåter inte alltid trafikflödet fordonen att passera genom 
tunneln utan i många fall kan tunneln vara full av fordon som står still på grund av köer. 
Brandbelastningen blir stor när branden börjar spridas mellan fordon. Är det lastbilar och bussar 
bland dessa fordon blir brandbelastningen ännu större. Flera fordon tillsammans kan ge upphov 
till en stor brandbelastning, vilket gör att trafikintensiteten är en viktig faktor för att ta reda på 
vilken brandbelastning en tunnel kan utsättas för. [213]  

I mindre fordon som personbilar är det främst bilens inredning och det bränsle som finns i tanken 
som utgör brandbelastningen. Lastbilar är ofta lastade med material som är lättantändligt och 
utgör en stor brandbelastning när det brinner. Lastbilar kan transportera flera 10-tals ton med 
brännbart material. Brandbelastningen som en lastbil utgör beror också av hur dess last är 
placerad. Last som är luftigt packat med mycket utrymme mellan kollin eller liknande ger en 
snabbare brandspridning jämfört med last som packats tätt. Lasten som packats luftigt har också 
en större total yta som exponeras för en eventuell brand, vilket gör att den maximala 
brandeffekten uppkommer tidigare i brandförloppet och blir större. Det är inte enbart hur lasten är 
packad som påverkar vilken brandbelastning den utgör utan också vad den är packad i. En lastbil 
som har lasten i en sluten container ger en mindre brand än motsvarande lastbil som har lasten på 
ett flak med ett plastkapell runt. Tankbilar utgör en ännu större brandbelastning vid brand då det 
innehåller stora mängder brännbara vätskor. När tankbilar är med i bränder är ett stort problem 
läckage av brännbara vätskor från fordonets tankar. Vätskorna rinner ut på vägbanan och sprids 
över stora ytor, beroende på vilken lutning vägbanan har. När dessa sedan antänds utgör de en stor 
brandbelastning över ett stort område och underlättare brandspridningen genom att den brinnande 
vätskan rinner in under andra fordon och antänder dem. [206] 

Brandbelastningen i tunnlar kommer i framtiden att förändras och utgöras av framförallt nya 
bränslen. I en rapport [214] undersöks genom CFD simulering vad en jetflamma från ett läckande 
vätgasfordon får för effekt i en tunnel. Fordonet som drevs av vätgasen började inte brinna istället 
släpptes gasen ut genom en säkerhetsventil och antändes. Följden blev att en jetflamma bildades. 
Hur länge jetflamman brinner och hur lång den är beror av faktorer som tunnelns utformning, 
ventilation och hur mycket gas som finns i tanken. I rapporten redovisas att det förekommer 
tankar innehållande 3 till 5 kg vätgas vid ett tryck på 250, 350 eller 450 bar. Två viktiga 
parametrar för en vätgas jetflamma är dess hastighet och utsläppets källstyrka. I rapporten 
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analyserades två scenarion med realistiska utsläppsförhållanden. I det första scenariot är vätgasens 
källstyrka 0,05 kg/s och jetflammans hastighet 10 m/s. Scenariot resulterade i en vätgasbrand på 
6 MW som skulle pågå i cirka 1 minut. I det andra scenariot var källstyrka 0,25 kg/s och 
jetflammans hastighet 50 m/s. Detta resulterade i en vätgasbrand med effekten 30 MW under en 
kort tid. Skillnaden mellan scenariona var att vätgasflamman i scenario 2 spred sig efter 
tunneltaket i 45 m. Ventilationen i tunneln kunde motverka en ”back layering” effekt för scenario 
1 men inte för scenario 2. I det andra scenariot begränsades ”back layering” effekten till en längd 
av 3 gånger tunnelhöjden. Vätgas brinner med en väldigt varm låga vilket innebär att utrustning 
och liknande i tunneln som utsätts för branden skulle förstöras väldigt snabbt. Den varma 
jetflamman som spred sig efter tunneltaket kan antända bränsleångor och andra objekt som 
befinner sig under den. Vätgas behöver väldigt mycket syre när det brinner, vilket ofta får följden 
att en vätgasbrand blir beroende av tillgången på syre. I en tunnel är luftflödet begränsat genom 
att ventilationssystemet levererar en bestämd mängd luft in i tunneln. På grund av detta är det 
möjligt att få en vätgasbrand med ett underskott av syre. Vid en vätgasbrand utan tillräckligt med 
syre förbränns inte all vätgas utan en del av vätgasen sprids efter tunneltaket och utgör en risk då 
den lätt kan antändas, på grund av sin låga antändningsenergi, när den kommer i kontakt med 
tillräckliga mängder syre längre fram i tunneln eller i ventilationssystemet. [214] 

4.3.5.2 Brandeffekt (HRR – Heat Release Rate) 
Brandeffekten används ofta för att visa hur stor en brand är. Brandeffekten är en viktig parameter 
vid undersökning och definiering av säkerhet i tunnlar. Den anses vara den viktigaste parametern 
för att definiera faran med bränder. Detta då den relaterar till andra viktiga faktorer som bland 
annat ventilation, temperatur, värmestrålning, brandspridning och flamlängd. Det finns olika 
rekommendationer när det gäller brandeffekt för olika typer av fordon. Regler från PIARC (World 
Road Association), Frankrike och NFPA (National Fire Protection Association) ger 
rekommendationer enligt Tabell 12. [14] 

Tabell 12: HRR rekommendationer i MW [14] 

Fordonstyp PIARC Franska regler NFPA [215] 
1 liten bil 2,5 2,5 - 
1 stor bil 5 5 5 

2 till 3 bilar 8 8 - 
1 skåpbil 15 15 - 

Buss 20 20 20 
Lastbil 20 - 30 20 - 30 20 - 30 
Tankbil 100 100 100 

Det har gjorts många olika typer av försök för att bestämma effektutvecklingen hos olika fordon 
vid brand, både i och utanför tunnlar. I en del av dessa försök har riktiga fordon använts och i 
andra försök har vätskor eller andra typer av material använts för att simulera en brand i ett 
fordon. För att ta reda på effektutvecklingen av en brand finns ett flertal metoder. De metoder som 
främst används för detta är antingen genom att göra om värden på effektutvecklingen från test i 
det fria till tunnelförhållanden, genom att mäta förbränningshastigheten eller genom att använda 
kalorimätare och mäta t.ex. förbrukningen av syre. Alla metoderna har sina för- och nackdelar. 
[14] 

Tester som har gjorts med pölbränder i olika storlekar och med olika brännbara vätskor har gett 
resultat som visar att för små pölar av metanol eller heptan har tunneln ingen större påverkan på 
förbränningshastigheten. För större pölbränder har tunneln i vissa fall en effekt på 
förbränningshastigheten som ökar. Oavsett vilket bränsle som användes i testen minskade 
förbränningshastigheten med en ökad luftström, vilket beror på att branden och de omgivande 
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väggarna kyls av. Andra tester som har gjorts har visat på liknande resultat. Tunnelns tvärsnitt 
påverkar effekten av en brand genom att en ökad strålning mot det brinnande objektet från 
tunnelns väggar och tak ökar brandens effekt. Totalt sett är det flera faktorer som påverkar 
brandens effektutveckling; bränsletyp, bränslet utseende, strålning o.s.v. Faktorerna påverkar 
effektutveckling dels på egen hand och dels genom att interagera med andra faktorer. [14] 

Resultaten från flera av de tunnelförsök som gjorts runt om i världen, EUREKA EU 499 försöken, 
2nd Benelux-tunnel försöken och Runehamar försöken har gett olika resultat på effektutvecklingen 
i olika typer av tunnelbränder, se Tabell 13 och Figur 20. [14] 

Tabell 13: Effektutveckling hos olika typer av fordon [14] 

Fordon Antal 
test 

Energi 
(GJ) 

Maximalt 
HRR (MW) 

Genomsnittligt 
maximalt HRR (MW) 

Tid till 
maximalt 

HRR (min) 
Personbil 15 2 - 8 1,5 – 8,5 4,1 10 – 38 

2 bilar 7 5 – 10 5,6 – 10 7,6 13 – 55 
3 bilar 1 - 8,9 8,9 33 
Buss 2 41 29 – 30 29,5 7 – 8 

Lastbil 10 10 - 244 13 - 202 - 8 - 18 

Från resultaten har det dragits slutsatser att den maximala brandeffekten ökar linjärt med det 
totala energiinnehållet i ett fordon som brinner. När stora mängder data har analyserats har det 
visats sig att denna ökning är 0,7 MW/GJ. Olika studier har analyserat det totala energiinnehållet i 
fordon under flera år och kommit fram till att det finns en trend att nyare bilar kontinuerligt 
innehåller mer energi än vad äldre bilar gör. [216] 

I diagrammet i Figur 20 redovisas de resultat som har erhållits i de tidigare nämnda testerna. 
Diagrammet visar den maximala brandeffekten och hur lång tid det tar tills den uppnås. 

 
Figur 20: Diagram med brandeffekten i MW mot tiden i min [217]  
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4.3.5.3 Gastemperatur 
Temperaturen på brandgaserna är en viktig parameter då den ingår i de kurvor som används vid 
dimensionering av bränder. Den högsta temperaturen i en tunnel uppmäts vid tunneltaket. Det 
finns en teoretisk gräns för hur hög denna temperatur kan vara oberoende av vilken 
brandbelastning som förekommer. Det anses som extremt om temperaturen övertiger 1 400 ºC. 
Det är mest sannolikt att temperaturen vid tunneltaket i närheten av en bensin- eller plastbrand 
ligger mellan 900 till 1 200 ºC. I olika forskningsprojekt presenteras värden för vilka 
taktemperaturer ett fordon kan ge upphov till. I dessa redovisas att en personbil kan ge upphov till 
400 ºC, en buss 700 ºC, en lastbil lastad med brännbart material 1 000 ºC, en tankbil normalt 
1 200 ºC och i extrema fall 1 400 ºC. [206] 

I EUREKA – försöken uppnåddes maximala temperaturer som varierade mellan 200 – 500 ºC för 
personbilar och runt 800 ºC för en buss. I dessa försök ändrades vindhastigheten i tunneln, vilket 
kan ha en inverkan på temperaturen genom att en lägre vindhastighet ger en lägre temperatur på 
branden. Temperaturen beror också av tunnelns dimensioner. Är tunnelns avstånd mellan vägbana 
och tak väldigt stort uppnås lägre taktemperaturer än för en tunnel med ett kort avstånd. [206] I 
försöken som genomfördes i Runehamartunneln uppmättes temperaturer på över 1 350 ºC i det 
första försöket, vilket är extremt höga temperaturer. I de efterföljande försöken registrerades 
också höga temperaturer mellan 1 250 ºC och 1 300 ºC. De höga temperaturerna ger en stor 
påverkan på tunnelns konstruktion genom en hög värmebelastning. Temperaturerna motsvarar en 
infallande värmestrålning på mellan 300 och 400 kW/m2. I försöken mättes även 
värmestrålningen mot vägbanan på ett avstånd av 10 m från branden till 250 kW/m2. Brännbara 
material som utsätts för en så hög värmestrålning antänder inom några få minuter. Diagrammet i 
Figur 21 visar uppmätta temperaturer från de olika försök som gjordes i Runehamartunneln. [205]  

 
Figur 21: Gastemperaturer vid olika tidpunkter från Runehamar försöken [205] 
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Diagrammet i Figur 22 visar hur de registrerade temperaturerna från försöken i Runehamar-
tunneln är i förhållande till de brandkurvor som används vid dimensionering av bränder. 
Temperaturerna överstiger standardbrandkurvan, och Hydrokarbonkurvan som ofta används vid 
tunnel dimensionering. Temperaturerna följer Rijkswaterstaatkurvan bra under de första 25 
minuterna. [205]  

 
Figur 22: Jämförelse av gastemperaturer från Runehamar försöken med olika standardbrandkurvor [205] 

4.3.5.4 Brandspridning 
En brand kan spridas på flera olika sätt i en tunnel. Bland annat genom direkt påverkan från 
brandens flamma, genom att flammor sprids över olika typer av ytor, antändning pågrund av 
värmestrålning, brinnande flytande och/eller fast bränsle som förflyttas av olika anledningar eller 
genom explosion.  De flammor som sprids under taket vid en tunnelbrand är viktiga faktorer för 
spridning då de påverkar flera av de tidigare nämnda spridningssätten. Flammorna kan dels 
antända nya föremål genom att flamman kommer i kontakt med föremål, genom den höga 
värmestrålning flammorna ger eller genom att påskynda spridningen av en brand över en yta. [14] 

För att minska möjligheten för brandspridning i tunnlar är det viktigt att brandsäkerheten är hög. 
En del i denna brandsäkerhet är att genomföra brandprov på det material som används i tunneln. 
Idag förekommer inga preciserade krav på vad material som används i tunnlar ska ha för 
brandegenskaper. Det finns många olika typer av provningsmetoder som används för att verifiera 
tunnelmaterialens brandsäkerhet. Det är dock inte klarlagt hur bra dessa metoder representerar 
vad som sker vid en riktig tunnelbrand. De brandegenskaper som testas i de standardiserade 
provningsmetoderna är; hur lätt en antändning sker i materialet, hur stor effekt och energi 
utvecklas vid brand, underhåller eller sprider materialet en brand, hur påverkas materialets 
funktion av branden, bildas det mycket rök vid brand och är dessa rökgaser giftiga. [212] 

4.3.5.5 Ventilation 
För ventilation i tunnlar används antingen naturlig ventilation eller mekanisk ventilation. Naturlig 
ventilation förlitar sig t.ex. på den luftrörelse som bildas på grund av de fordon som rör sig 
igenom tunneln, den luftrörelse som normalt finns utomhus, den luftrörelse som bildas när 
tunnelöppningarna är på olika höjd eller på den luftrörelse som uppstår på grund av 
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temperaturskillnader. Luftrörelsen kan ske från mynning till mynning eller från mynning till 
ventilationsschakt. När det gäller mekanisk ventilation finns det primärt två olika system, 
längsgående eller tvärgående ventilation. Av det tvärgående ventilationssystemet finns olika 
typer, helt eller delvis tvärgående. Ett längsgående ventilationssystem skapar en genomgående 
luftström genom hela tunneln med hjälp av ett visst antal fläktar som antingen tillför eller bortför 
luft till eller från tunneln. Ett tvärgående ventilationssystem använder sig av många fler in- och 
utlopps fläktar som är jämt fördelade i tunneln. Ett helt tvärgående ventilationssystem tillför och 
bortför luft i tunneln ut med hela dess längd. Ett delvis tvärgående ventilationssystem antingen 
bortför eller tillför luft i tunneln ut med hela dess längd. [14] 

Lufthastigheten i en tunnel påverkar både brandens tillväxt och spridningen. Brandtillväxtens 
hastighet är viktig för att kunna dimensionera en tillräcklig personsäkerhet i tunneln. Det har 
gjorts fullskaleförsök och modellförsök för att ta reda på vilken inverkan lufthastigheten har på 
olika typer av bränder. Fullskaleförsök gjordes i 2nd Benelux – tunneln och modellförsök har 
genomförts på SP i Borås. Modellförsöken gjordes med staplar av träribbor och motsvarade den 
brandbelastning en långtradare kan ge upphov till. Försöken gjordes för olika lufthastigheter och 
tunneltakhöjder. Fullskaleförsöken gjordes med träpallar, som även de simulerade en verklig 
brandbelastning. Alla försöken visade att de fanns en tendens till en linjär tillväxthastighet som 
varierade beroende på vilken lufthastighet som rådde. Vid en lufthastighet på 3 m/s var 
tillväxthastigheten nästan 3 gånger större än tillväxthastigheten vid normal ventilation. Vid en 
lufthastighet på 6 m/s var ökningen 5 gånger och vid en lufthastighet av 10 m/s var ökningen 8 
gånger. [205] 

För pölbränder har forskning visat att för små och mindre pölar får en ökad ventilation följden att 
brandens effekt sänks. Det är tvärtemot vad luftströmmen ger för följd på en större pölbrand, där 
brandens effekt ökar med ett ökat luftflöde. Var gränsen går för att pölbränder ska anses som små 
eller mindre till stora i storlek beror på omgivande faktorer som tunnelns geometri, ventilationen 
och om det är en bränsle- eller ventilationskontrollerad brand. Från försöken i Runehamartunnel 
drogs slutsatsen att geometrin på det som brinner i en tunnel är en väsentlig faktor som påverkar 
ventilationen, vilken i sin tur påverkar brandens effekt. [14] 

Backlayering som tidigare tagits upp som ett fenomen som kan uppstå vid tunnelbränder innebär 
att brandgaser färdas mot den längsgående luftströmmen trots att ventilationssystemet är igång. 
Fenomenet är viktigt för tunnlar eftersom de påverkar säkerheten för de personer som befinner sig 
uppströms branden. Det förekommer en viss hastighet på luftflödet där gränsen går för om 
backlayering kan uppstå eller inte, den så kallade kritiska hastigheten. För att motverka 
backlayering krävs att hastigheten på luftströmmen från ventilationssystemet överstiger den 
kritiska hastigheten. Om tunneln lutar krävs det högre hastigheter på luftströmmen än vad som 
krävs för horisontella tunnlar. Det finns olika sätt att beräkna den kritiska hastigheten, se [14]. 
Vid försöken i Runehamartunneln gjordes beräkningar för den kritiska lufthastigheten vid olika 
brandeffekter, enligt de olika beräkningssätt som förekommer, se Figur 23. [14] 
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Figur 23: Kritiska lufthastigheter för olika brandeffekter, enligt olika beräkningssätt [14] 

Brandtest har visat att föra bort luft genom ventilationssystem i närheten av en brand förbättrar 
miljön avsevärt för de som befinner sig i tunneln och för den räddningspersonal som ska bekämpa 
branden. Det kan göras med tvärgående ventilation eller med längsgående ventilation. [14] 
Ventilationen har en stor påverkan på hur giftiga brandgaserna är samt vilka ämnen de innehåller i 
olika mängder. Ventilationen kan om den används på rätt sätt skapa en bättre miljö för de som 
befinner sig uppströms branden, vilket gör att de lättare kan rädda sig själva eller bli räddade av 
räddningstjänsten. Samtidig är det viktigt att veta att motsatsen kan ske nedströms branden. 
Nedströms branden kan miljön förvärras bland annat genom att brandens effekt ökar med ett ökat 
luftflöde. De två huvudeffekterna som en luftström från ett längsgående ventilationssystem har är 
att brandgaserna späds ut och att brandens utvecklingshastighet ökar. [14] 

4.3.6 Brandscenarion 

Det finns ett stort antal brandscenarion som kan ske i en tunnel. I en rapport av Räddningsverket 
(nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) identifierades totalt 7 olika 
brandscenarion som ansågs vara troliga att de kunde ske i en tunnel i Sverige, se Tabell 14. Dessa 
användes sedan i en analys av utrymnings- och räddningssituationen i tunnlar. [218] 

Tabell 14: Räddningsverkets brandscenarion [218] 

Brand 
scenario 

Fordonstyp Maximal 
brandeffekt 

(MW) 

Tid till 
maximal 

brandeffekt 
(min) 

Totalt 
energi-
innehåll 

(GJ) 
1 2 personbilar 8 10 14,4 
2 Buss 25 12 52,5 
3 Lastbil och en buss 75 11 75 
4 Långtradare med relativt låg fritt 

exponerad godsyta och bulkdensitet 
100 12,8 150 

5 Långtradare med relativt hög fritt 
exponerad godsyta och bulkdensitet 

150 13 225 

6 Upphinnande olycka (långtradare + 
buss + 6 personbilar) 

175 15 367 

7 Tankbil 200 8 1500 
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Brandscenario 1 innebär en kollision mellan 2 personbilar som leder till ett mindre bensinläckage 
på vägbanan som sedan antänds. Branden sprids från bränslepölen till den ena bilen och till sist 
involveras båda bilarna. Scenario 2 är brand i en buss som startar på grund av ett oljeläckage i 
motorrummet. Bussen är tom på folk och har ett snabbt brandförlopp i inledningsskedet för att 
sedan stanna vid 25 MW och börja avta. Scenario 3 är en kollision mellan en lastbil lastad med 
flyttgods och en buss som är tom på folk. Brandförloppet är långsamt men uppnår till sist 75 MW, 
då en brandspridning sker mellan fordonen. Brandscenario 4 och 5 innebär bränder i långtradare 
med olika godstyper. Branden startar i motorrummet på grund av ett oljeläckage under färd. När 
lastbilen har stannat utvecklas branden i snabbt i motorrummet och sprids till lasten. Scenario 6 är 
en kollision mellan en långtradare och en personbil. Branden som uppstår på grund av kollisonen 
sprids till 5 andra personbilar och en buss. Totalt ger branden upphov till en effektutveckling på 
175 MW. Det sista brandscenariot innebär att en tankbil välter varpå den bensin som tankbilen 
transporterar läcker ut på vägbanan och antänds. I detta scenario förekommer ingen 
brandspridning till andra fordon och en maximal brandeffekt på 200 MW. I Figur 24 visas 
brandeffekten för de olika scenariona över tiden. [218]  

 
Figur 24: Brandeffekten från Räddningsverkets brandscenarion mot tiden [218] 

4.3.7 Konsekvenser 

En brand i en tunnel kan få många konsekvenser där flera innebär fara för liv och hälsa. En brand 
gör att människor som befinner sig i tunnelns måste sättas i säkerhet, antingen genom att de 
räddar sig själva eller blir räddade av räddningstjänsten. Branden påverkar också 
tunnelkonstruktionen och dess bärförmåga. [206] 

I en rapport [206] från 1997 redovisades att det fram till dess inte fanns något fall där en tunnel 
blivit helt oanvändbar efter en brand. Vid tunnelbränder finns alltid en risk för att tunneln eller 
delar av tunneln och dess utrustning rasar ihop. Risken för att en tunnel ska rasa samman är störst 
för sänktunnlar som går under vatten på grund av risken för att ett läckage uppstår och vatten 
strömmar in i tunneln. Holland är ett land som domineras av sänktunnlar. Det är en anledning till 
varför den holländska Rijkswaterstaat (RWS) brandkurvan ställer högre krav än andra 
brandkurvor. En tunnel i vår närhet som har dimensionerats enligt RWS-brandkurvan är 
Öresundstunneln, vilket innebär att den ska klara av temperaturer på upp till 1 350 ºC i två 
timmar. [206] 
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De höga temperaturer som uppkommer vid en brand kan göra att betongen i tunneln spjälkar. Det 
innebär att delar av betongens ytskikt lossnar och blottar armeringen. Vanlig betong som är 
brandpåverkad kan få en explosiv avspjälkning av hela betongskiktet ända ner till armeringen. I 
betongen finns vatten som vid brandpåverkan förångas. När trycket från detta vatten överstiger 
betongens draghållfasthet går betongen sönder. Spjälkning kan ske i betongtyper med låg fukthalt 
men är vanligare i betong med hög fukthalt eller betong som är mycket tät. Den förångning som 
sker av vattnet i betongen förflyttas längre och längre in i betongen ju längre tid brandpåverkan 
förekommer. Det bidrar till att mer betong spjälkar och ger ett längre och längre avstånd för det 
förångade vattnet att ta sig till betongens yta, vilket i sin tur ökar betongens spjälknings 
benägenhet. De egenskaper hos betongen som till störst del påverkar om spjälkning sker är: hög 
fukthalt i betongen, uppvärmning, tät betong, tryckspänningar, asymmetrisk 
temperaturfördelning, mycket armering och betongdelens tvärsnitt. Eftersom spjälkning sker efter 
en viss brandpåverkan är det i många fall räddningstjänstens personal som råkar ut för 
konsekvenserna av denna, genom att betongdelar faller ner mot vägbanan vid släckningsarbetet. 
Spjälkning observerades i bränderna i järnvägstunnlarna under Engelska Kanalen 1996 och under 
Stora Bält 1994, se Figur 25. Idag finns det olika sätt att konstruera betong så att risken för 
spjälkning minskas. [206] 

 
Figur 25: Spjälkning av betong i Stora Bälttunneln 1994 [209] 

Det är inte bara tunneln och dess konstruktion som påverkas av värmestrålningen från 
brandgaserna. Värmestrålningen påverkar allt som finns i tunneln, speciellt människor. Det har 
bedrivits forskning om hur stor värmestrålning en människa klarar av. En människa kan klara av 
en värmestrålning på 2 kw/m2 under 1 minut innan det ger stor smärta. Den temperatur som 
rökgaslagret har när det ger upphov till denna värmestrålning är cirka 160 ºC, beroende på hur 
det beräknas. I Runehamar försöken uppmättes temperaturer på 200 ºC upp till 40 m uppströms 
från branden. [14] 

När en brand uppstår i en tunnel behöver de personer som vistas i tunneln ta sig ut ur den och 
sätta sig i säkerhet. Detta kräver en utrymning och att personerna ges möjligheten att kunna 
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utrymma på ett säkert sätt. Situationen som råder i en tunnel vid en brand innebär bland annat 
höga temperaturer, dålig sikt, hög värmestrålning och giftiga brandgaser. För att en utrymning ska 
kunna påbörjas måste personerna som vistas i tunneln få reda på att de ska utrymma. Tunneln i 
sin tur måste utformas tekniskt på ett sätt som ger en fysisk möjlighet för de kvarvarande i tunneln 
att ta sig ut. Tunneln ska samtidigt vara utformad så att utrymning kan ske under säkra 
förhållanden. Beteendet hos de personer som befinner sig i en tunnel vid en brand skiljer sig åt. 
De flesta personers beteende är förnuftigt och inte irrationellt trots att de aktiviteter de genomför, 
inte alltid är effektiva och/eller rationella. Gemensamt för beteendet hos de kvarvarande 
personerna är att de söker sig till en trygg miljö. För en bilist som inte befinner sig långt tid i 
tunneln och varje gång denne åker genom tunneln gör det i sin bil blir den trygga miljön bilen. 
Detta innebär att bilister hellre stannar kvar i sina fordon än att börja utrymma. De flesta bilister 
tror att när trafiken står still i en tunnel beror det på trafiksituationen och inte på någon olycka 
eller brand. För att en bilist ska börja utrymma tunneln krävs att denne får en signal om att något 
har hänt och att konsekvensen av detta är att utrymma tunneln. En signal som fungerar effektivt är 
om en bilist ser att andra bilister utrymmer sina fordon. Det som andra gör ses som en korrekt 
handling som man själv också vill göra. I forskningsprojekt som har genomförts testades bilisters 
utrymningsvillighet genom att delvis rökfylla en tunnel. Många bilister satt kvar i sina fordon 
trots att de observerade röken. Resultatet verifieras av bland annat branden i Mont Blanc-tunneln 
där flera av de avlidna personerna hittades i sina fordon, med säkerhetsbältet fastspänt i flera fall. 
Vid andra bränder har det observerats att personer, istället för att utrymma, går runt i tunneln och 
tittar på branden. Från det att en brand har upptäckts av bilisterna tills det att de börjar utrymma 
tunneln kan ta relativt lång tid. Denna tid kallas reaktionstid och kan i vissa fall vara flera 
minuter. [218]  

Tiden för utrymning kan enkelt beskrivas genom att addera tiden tills branden upptäcks, tiden det 
tar att ta ett beslut och reagera, tiden det tar att gå till en utrymningsväg och tiden det tar att 
passera genom öppningen i utrymningsvägen. [206]  

När utrymningen är igång tar sig de flesta personer mot utrymningsvägar i vindriktningen. I 
många fall börjar de utrymmande att samtala med varandra för att tillsammans komma fram till 
vart de ska ta vägen. De flesta utrymmande personerna försöker ta sig ut genom 
tunnelmynningarna istället för att ta sig ut genom utrymningsvägar. Detta är ett vanligt fenomen 
vid utrymning från olika typer av byggnader och innebär att människor är benägna att ta sig ut 
genom en väg de känner till, alltså den väg de kom in i tunneln. För att en effektiv utrymning ska 
kunna ske är det viktigt med information till bilisterna om att utrymning ska ske och varför det 
ska ske. Det måste också vara tydligt var utrymningsvägarna är. [218] Generellt gäller vid 
utrymning att bedömning av vägval görs enligt följande parametrar; [206] 

• Man går i första hand den väg man kom in 
• Vid vägval väljs den ljusaste vägen först 
• Vid vägval väljs i första hand den utan rök 
• Man vänder när man möter rök 
• Man väljer i första hand en väg med frisk luft 
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4.3.8 Tunnelsäkerhet 

Dagens tunnelsäkerhet syftar till att öka säkerheten genom att förebygga att kritiska händelser 
uppstår som kan hota människors liv, hälsa, miljö, tunnelns konstruktion och dess utrustning. Det 
är också viktigt att minska konsekvenserna av eventuella bränder. Detta görs för vägtunnlar bland 
annat genom att ge de som befinner sig i tunneln en möjlighet att rädda sig själva, en möjlighet att 
på egen hand göra ett försök att minska olyckans utveckling, möjlighet för räddningstjänsten att 
genomföra en effektiv släckinsats, minska konsekvenserna för miljön och minska konsekvenserna 
för tunneln och dess konstruktion. [207] Tunnelsäkerheten som helhet genomförs normalt i ett 
flertal steg, enligt Figur 26. 

 

 

 

 

 

 

Figur 26: Beskrivning av arbetet med tunnelsäkerhet [207] 

Proaktiva åtgärder är de åtgärder som genomförs i planeringsskedet för att öka tunnelns säkerhet. 
Det kan vara lagstiftning, regler, forskningsprojekt och påverkan på bilisters syn på trafiksäkerhet. 
Förebyggande åtgärder är de åtgärder som minskar sannolikheten för att en händelse ska uppstå. 
Exempel på dessa åtgärder är organisation och trafikhantering, konstruktionens säkerhet, 
säkerhetsutrustning, borttagande av tändkällor och reducering av sannolikheten att brand uppstår. 
Förmildrande åtgärder har målet att minska konsekvenserna av en av en brand när den väl har 
skett. Detta görs bland annat genom att minska möjligheten för branden att utvecklas och 
reducering av konsekvenserna för tunnelkonstruktionen och de personer som befinner sig i 
tunneln vid branden. Räddningstjänstens ingripande underlättas om det i förväg är planerat hur en 
insats ska ske och vilka som involveras i arbetet. Räddningstjänsten behöver ha tillgång till 
information om tunnelns konstruktion, säkerhetssystem, utrustning, risker, vilken roll 
tunnelhållaren har och vad denne kan bidra med för hjälp och kunskap. Det är viktigt att 
räddningstjänsten, tunnelhållaren och övriga inblandade organisationer kan samarbeta vid en 
händelse. Detta säkerställs genom att övningar genomförs i tunneln med de inblandade 
organisationerna. Efter att en brand skett i en tunnel ska tunneln öppnas för trafik igen så fort som 
möjligt. Innan det görs måste konsekvenserna av branden på konstruktionen utredas. Det måste 
verifieras att tunneln kan användas igen under säkra förhållanden. Olyckan som gav upphov till 
branden ska utredas för att ta reda på varför den skedde och varför den gav upphov till t.ex. brand. 
Efter återöppningen bör olyckan och branden utvärderas för att de inblandade ska ta lärdom om 
vad som har hänt och kunna utveckla sina respektive organisationer till att i framtiden hantera 
liknande scenarion effektivare och bättre. Denna utvärdering kan ses som en proaktiv åtgärd för 
att förhindra nya bränder i samma tunnel eller i andra tunnlar, vilket innebär att pilarna ovan 
bildar en cirkel som sluts. [207] 

I en rapport [209] redovisas de vanligaste bristerna och orsakerna vad gäller säkerhet i tunnlar. 
Informationen grundar sig på information från bränderna i Stora Bält-tunneln 1994 
(järnvägstunnel), tunneln under Engelska kanalen 1996 (järnvägstunnel), Mont Blanc-tunneln 
1999, Tauerntunneln 1999, Kapruntunneln 2000 (linbanetunnel), Gleinalmtunneln 2001 och St. 
Gotthardtunneln 2001. Nedan redovisas listan med brister och orsaker från rapporten: [209] 

Proaktiva 
åtgärder 

Förebyggande 
åtgärder 

Förmildrande 
åtgärder 

Räddningstjänstens 
ingripande 

Olycka sker och 
brand uppstår 

Utvärdering Återöppning 

Räddningsinsatsen 
avslutas 
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1. Enkelrörstunnlar utan separation av trafiken är riskfyllda  
2. Tillflyktsrum är svåra att upptäcka och ej tillräckligt skyddade mot brand  
3. Ventilationssystemet för friskluft stänger ej av vid brand och förvärrar branden  
4. Brist på och otillräcklig drillning av räddningspersonal (t ex Mont Blanc-olyckan)  
5. Dåligt underhåll av installationer och utrustning - ingen kontinuerlig inspektion  
6. Dålig eller ej fungerande brandventilation (Mont Blanc och Tauerntunneln)  
7. Otillräckliga säkerhetsåtgärder vid vägarbete i tunnel (Tauerntunneln)  
8. Säkerhetsåtgärder för bilkollisioner otillräckliga vilket ökar risken för olycka och 

brand  
9. Enkelrörstunnlar med mötande trafik saknar evakueringstunnlar  
10. Automatlarm saknas och signaleringen vid olycka är dålig  
11. Alltför mycket trafik med brandfarligt och otillåtet gods som ej regleras respektive 

kontrolleras  
12. Dålig koordination och kontroll med 2 st. kontrollcentra (Mont Blanc)  
13. Dålig övervakning av trafiken - ingen kontroll på vilka bilar som finns i tunneln  
14. Föråldrade säkerhetskrav – kan ej appliceras på dagens trafiksituation  
15. Brännbar beläggning i form av asfalt förvärrar branden  
16. Tillämpliga standarder saknas och inadekvata branddimensioneringsprocedurer 

används  

4.3.8.1 Säkerhetsutrustning 
Säkerheten i en tunnel består av säkerhetssystem och säkerhetsutrustning som är både passiv och 
aktiv. Passiv säkerhet är den som alltid finns i tunneln och inte förändras för att en brand uppstår, 
som t.ex. byggnadstekniska åtgärder, ventilation, dörrar och liknande. Aktiv säkerhet är oanvänd 
när tunneln används normalt och aktiveras först när en brand är konstaterad, som t.ex. ett 
automatiskt brandlarm, brandgasventilation, automatiska släcksystem o.s.v. [219] 
Tunnelkonstruktionens inbyggda säkerhetssystem kan utgöras av följande: [220] 

• Nödutgångar, genom: parallella utrymningstunnelrör, nödgenomgångar mellan tunnelrör, 
skyddade rum där personer kan sätta sig i säkerhet, nödutgångar direkt ut i det fria. 

• Angreppsvägar för räddningstjänsten, genom: separat tunnelrör, genomgångar mellan 
tunnelrör, speciell körbana för räddningstjänst, utgång från tunnel till det fria, vändplatser 
för räddningstjänstens fordon i tunneln, brandstationer vid tunnelmynningar. 

• Dränering av brandfarliga vätskor, genom: att tunneln lutar, separata dräneringssystem, 
uppsamling av vätskor, icke porös yta på vägbana. 

Säkerhetsutrustningen som finns i tunnlar kan bland annat utgöras av följande: 
brandgasventilation (naturlig, längsgående eller tvärgående ventilation), belysning (nödljus, 
markeringsljus), signalering (vägmärken, skyltar, ljussignaler), kommunikation och larmsystem 
(telefoner, manuella larmdon, automatiska larm, värme- och rökdetektorer, 
radioutsändningsutrustning, högtalare), trafikreglering (trafikövervakning, kameraövervakning, 
fjärrutlösta barriärer, värmedetektorer), strömförsörjning och brandbekämpning (första hjälpen 
utrustning, brandsläckare, inomhusbrandposter, fasta släcksystem). [220] 

4.4 Svenskt exempel på tunnelsäkerhet - Götatunneln [221; 222; 223; 224] 
Götatunneln är en del av Götaleden som i sin tur är en del av väg E 45. Götaleden är en viktig del 
i trafiksystemet i Göteborg och dagligen passerar cirka 65 000 fordon på leden. Av dessa är cirka 
8 % tunga fordon av olika typer. Generellt gäller att det inte är tillåtet att transportera farligt gods 
på gator och vägar i Göteborg, undantaget vissa vägar. I Götatunneln får ingen transport av farligt 
gods förekomma. I tunneln får inte heller gångtrafikanter, cyklister, mopedister eller 
långsamtgående fordon förekomma. Hastigheten för trafiken genom tunneln är 70 km/h men kan 
vid behov sänkas till 50 och 30 km/h. Götatunneln är projekterad enligt Vägverkets publikation 
Tunnel 99 (föregångaren till Tunnel 2004) och är av byggnadsteknisk klass Br 1, enligt BBR. 
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Med tidigare nämnd trafikvolym klassificeras tunneln enligt Tunnel 99 i tunnelklass TA, för att se 
de olika tunnelklasserna se Figur 14. Tunneln öppnades för trafik i juni 2006 och är den enda 
tunneln i Sverige som retroaktivt omfattas av EU-direktiv 2004/54/EG då den är en vägtunnel på 
TEN-vägnätet.  

Tillbud och olyckor som sker i Götatunneln rapporteras genom incidentrapporteringssystem. 
Dessa sammanställs sedan av tunnelhållaren som ser till att en korrekt uppföljning och 
rapportering sker till tunnelmyndigheten, säkerhetssamordnaren och räddningstjänsten. 
Säkerhetsövningar ska ske i full skala vart 4:e år enligt ett program som har upprättats av 
säkerhetssamordnaren och räddningstjänsten. Programmet är enligt följande: år 1 – 
fullskaleövning, år 2 – simuleringsövning, år 3 – partiell övning, år 4 – simuleringsövning, år 5 – 
fullskaleövning. 

4.4.1 Tunnelns utformning 

Götatunneln är en tunnel som består av två separata tunnelrör med tre körfält i vardera riktningen. 
Tunneln är 1 600 m lång varav 1 030 m utgörs av en bergtunnel. Den övriga sträckan utgörs av 
betongtunnlar. Båda mynningarna utgörs av betongtunnlar, 360 respektive 210 m långa. I tunneln 
finns tvärtunnlar mellan de båda tunnelrören som ska användas bland annat för utrymning och 
som insatsvägar för räddningstjänsten. Dessa är placerade var 100:e meter genom hela tunneln. 
Bergtunnelns bredd är 16 m. Innanför bergväggarna finns betongväggar av prefabricerade 
betongelement, vilket ger vägbanan en bredd på 13,8 m. Total takhöjd i tunneln är 7,3 m där den 
fria höjden upp till installationer och liknande är 5,1 m. Trafiken i tunneln övervakas dygnet runt 
från Vägverkets trafikinformationscentral (TIC). Från TIC kan olika system styras. På samma sätt 
är det möjligt att övervaka tunneln och styra dess funktioner från en lokalledningscentral (LLC). 

4.4.2 Säkerhetssystem 

Syftet med säkerhetssystemen är att begränsa olycksrisken så långt som möjligt, underlätta 
utrymning så att personskador minimeras, ge möjligheter till snabba och effektiva 
räddningsinsatser, ge möjligheter att informera trafikanterna och anvisa alternativa vägar och att 
ge möjligheter att begränsa de materiella skadorna.  

När tunneln projekterades var det vägledande att en mycket hög säkerhetsnivå skulle uppnås. Om 
en brand eller olycka sker är tunneln utformad så att utrymning och räddningstjänstens insats 
underlättas. Tvärtunnlarna som finns på var 100:e m fungerar som tidigare beskrivits som 
utrymningsvägar och insatsvägar för räddningstjänsten. Det finns trafikinformationssystem som 
ska informera trafikanterna om hur de ska agera vid olika händelser. När en brand inträffar i ett av 
tunnelrören ska trafiken hindras från att ta sig in i tunneln från båda hållen. De fordon som 
befinner sig framför branden antas ta sig ut genom normal trafikavveckling, vilket innebär att de 
fortsätter köra och kör ut genom mynningen. De som befinner sig i sina fordon inne i tunneln får 
information genom meddelandeskyltar, högtalarsystem och radio att de ska lämna sina fordon och 
utrymma tunneln. Uppmaningen till trafikanterna meddelar dem att de ska gå bakåt mot 
trafikriktningen och via den närmaste tvärtunneln ta sig in till det andra då tomma och icke 
brandpåverkade tunnelröret.  

Säkerhetssystemet kan på egen hand via kameror detektera stillastående fordon och detektera 
brand genom värmedetekterande kabel som går genom hela tunneln i båda tunnelrören. Vid 
branddetektering larmas TIC och räddningstjänsten larmas genom SOS-alarm. Trafiken in i 
tunneln stoppas av TIC och räddningstjänsten beräknas vara på plats inom 5 – 10 minuter.  
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När ett tunnelrör tillfälligt inte kan användas på grund av reparationer eller liknande leds trafiken 
från detta rör om till det ytliggande vägnätet. Det är endast tillåtet med dubbelriktad trafik i ett 
tunnelrör vid långvariga underhållsarbeten, som beräknas ske med 15 – 20 års mellanrum.  

Götatunneln har en hög driftsäkerhet genom att tunnelns utrustning är uppdelad i sektioner. En 
skada på en sektion ska inte påverka övriga sektioner. Alla vitala installationer har reservström 
genom UPS - system som gör att de fungerar i upp till en timme vid avbrott i den normala 
strömförsörjningen. Installationer som ses som vitala och har reservström i 60 minuter är 
belysningen i tvärtunnlar, ledbelysningen i tunnelrören, kommunikations- och alarmsystem, 
utrustning för styr-, reglage- och trafikledningssystem. Nödbelysningen i tunnelrören har endast 
reservström i 30 minuter. Den normala strömmen till tunneln levereras genom två separata 
nätstationer som övervakas av Göteborgs Energi. Om en av nätstationerna går sönder kopplas 
strömförsörjningen om till den andra inom 10 sekunder.  

Ventilationen i tunneln säkerställs genom naturlig ventilation pågrund av trafikens rörelse. När 
trafiken står still eller andra anledningar kräver ökad ventilation används ett längsgående 
ventilationssystem som består av impulsfläktar i tunneltaket. Ventilationen sker i trafikriktningen. 

I tunneln fungerar såväl allmän radiomottagning som blåljusmyndigheternas radio genom att en 
läckande koaxialkabel går genom hela tunneln. Systemet ger möjlighet för mobiltelefontäckning i 
tunneln. Det underlättar för räddningstjänsten när de kan agera utan radioproblem och störningar 
som normalt kan uppstå vid insatser i tunnlar.  

Läckage av bränsle ska begränsas till en maximal spillyta på 250 m2. Detta görs genom ett 
dräneringssystem som är dimensionerat för 80 l/s. I avloppssystemet finns flamfällor (gaslås) så 
att en brand inte kan spridas i systemet.  

4.4.2.1 Brandskydd 
Syftet med brandskyddsåtgärderna är att förhindra att brand sprider sig, skapa goda 
förutsättningar för effektiv brandbekämpning, minska följderna av en eventuell brand, underlätta 
utrymning och skydda konstruktionen från att förstöras.  

Det ventilationssystem som finns i tunneln är av typen längsgående och är dimensionerat för att 
klara av en brand på 100 MW som sker minst 100 m in i tunneln från mynningarna. Fläktarna i 
systemet ska klara av en temperatur på 250 ºC i minst två timmar och kunna åstadkomma en 
lufthastighet på 3 m/s. Vid brand tillåts att två fläktar slås ut. Ventilationssystemets syfte är att se 
till att de krav som finns på luftkvalitet vad gäller kvävedioxid och sikt upprätthålls. Vid brand 
ska ventilationssystemet se till att det finns tillräckligt med luft för att en fullständig förbränning 
ska kunna ske så att risken för en rökgasexplosion minimeras. Systemet ska hålla tunneln bakom 
branden i trafikriktningen fri från brandgaser och se till att en effektiv rök- och värmeavledning 
sker i önskad riktning. Vid behov ska ventilationssystemet kunna reverseras, vilket innebär att 
luften förs mot trafikriktningen istället för med trafikriktningen. Systemet startar inte fullt ut 
direkt vid en brand utan startar istället stegvis för att undvika att branden förvärras på grund av 
den ökade luftströmmen. Det är förprogrammerat hur ventilationssystemet ska fungera i 
inledningsskedet av en brand för att det ska göra så stor nytta som möjligt. Fläktarna kan styras 
antingen genom TIC, LCC, automatisk baserat på mätningar av trafik och luftkvalitet eller av 
räddningstjänstens insatsledare genom manöverskåp som finns placerade vid de två 
tunnelmynningarna. Från dessa manöverskåp kan insatsledaren också kommunicera med TIC. 

I alla tvärtunnlar finns brandvattenposter som är förbundna med de båda tunnelrören så att vatten 
kan tas ut direkt i tunnelröret utan att behöva dra slang genom en dörröppning som då gör att 
dörren inte kan stängas och brandgaser kan ta sig in i det icke drabbade tunnelröret. I 



 

72 
 

tvärtunnlarna finns handbrandsläckare, larmknappar och hjälptelefoner. Vid brand sker utrymning 
från det branddrabbade tunnelröret till det icke branddrabbade tunnelröret genom tvärtunnlarna. 
Tvärtunnlarna är numrerade och markerade för att vara lätta att upptäcka. I tunneln finns lågt 
placerad ledbelysning som leder till tvärtunnlarna. Utrymningsvägarna är handikappsanpassade 
vilket innebär att de är tillräckligt breda för att en rullstol enkelt ska kunna ta sig igenom dem. 
Vid en räddningsinsats använder sig räddningstjänsten av de insatsplaner som har tagits fram i 
förväg. Räddningsinsatser sker främst via de trafikplatser som finns vid respektive tunnelmynning 
men kan också ske via en servicetunnel. Räddningstjänsten ska ta sig in i tunneln genom det icke 
brandpåverkade tunnelröret och sedan använda tvärtunnlarna för att ta sig in till det 
branddrabbade tunnelröret.  

4.4.2.2 Brandtekniska krav 
Tunneln är avskiljd från ovanliggande byggnader i REI-M 90. Vägg mellan tunnelrören och tak 
mot ovanliggande byggnader eller vatten är dimensionerade i REI 180 och enligt 
hydrocarbonkurvan. Bärande pelare är dimensionerade enligt R 180 och hydrocarbonkurvan. Tak 
och väggar mot servicetunnlar är dimensionerade i REI 90. Dörrar i väggar mellan tunnelrören är 
dimensionerade i EI 90-C där inga slussar förekommer och i EI 60-C där slussar förekommer. 
Övriga dörrar och dörrar mot driftutrymmen är dimensionerade i EI 60-C. Andra väggar i tunneln 
avskiljs i EI 60 eller har en bärighet och avskiljning i REI 60. 
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5 Undermarksanläggningar 
Idag finns det undermarksanläggningar av olika typer runt om i Sverige. Där undermarksgarage är 
en stor del av dessa, då de är ett enkelt sätt att skapa parkeringsplatser för fordon utan att behöva 
uppta stora markutrymmen. Undermarksgaragen kan ligga under olika typer av byggnader som 
lägenhetsbyggnader, köpcentrum och liknande. När garage placeras under mark uppstår särskilda 
problem vad gäller möjligheten till en effektiv utrymningsstrategi och brandgasventilation. [225]  

I många av Sveriges kommuner byggs det kontinuerligt fler och fler byggnader med stor 
komplexitet. Undermarksgarage kan i många fall vara komplexa byggnader. Den idag ökande 
befolkningstätheten bidrar till att göra det trängre i städerna och ger en brist på bra byggytor. 
Detta bidrar till att andelen undermarksanläggningar förmodligen kommer att öka mer i framtiden 
och bli vanligare än vad det redan är idag. [226]  

5.1 Lagstiftning 
På samma sätt som för tunnlar regleras hanteringen, användningen och byggnationen av 
undermarksanläggningar i Sverige av flera lagstiftningar. Exempel på lagar är Lagen om skydd 
mot olyckor, Plan och bygglagen och Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. Det 
finns ingen lag som speciellt reglerar hur ett garage eller underjordiskt garage ska konstrueras och 
uppföras. Till lagstiftningarna finns förordningar som beskriver mer i detalj vad lagen avser. I 
Plan och byggförordningen och förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnader står det 
att Boverket är den myndighet som utfärdar föreskrifter i enlighet med lagen gällande tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk och utformningen av byggnader. I förordningen om skydd mot 
olyckor står det att det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som utfärdar föreskrifter 
i enlighet med lagstiftningen om skydd mot olyckor. [227; 228; 229; 230; 231; 232]  

5.1.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

När det gäller förvaring och hantering av brandfarliga och explosiva varor i olika typer av 
byggnader gäller Lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor. Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor ska inte tillämpas i fråga om sådana delar i ett fordons 
bränslesystem för vilka föreskrifter har meddelats med stöd av fordonsförordningen. Detta 
innebär att reglerna i denna lagstiftning inte gäller för olika typer av bränslen som finns i ett 
fordons tankar och förvaras i en byggnad som t.ex. ett garage. [233; 234] 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har baserat på lagen om brandfarliga och 
explosiva varor tagit fram skrifter gällande bland annat ”Gasolhantering i hem- och fritidsmiljö” 
och ”Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö”. I dessa skrifter står det att i garage under 
flerbostadshus får ingen gasol förvaras och brandfarliga vätskor får endast förvaras i en 
reservdunk till ett fordon. Gasol får inte heller förvaras i garage för flera hushåll. Dessa regler 
omfattar inte t.ex. gasol eller brandfarliga vätskor som finns i ett fordons tankar. [235; 236]  

5.2 Konstruktionsregler 
De regler som gäller för byggnation av garage är Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets 
Konstruktionsregler (BKR). Av dessa två regelverk är det BBR som innehåller kraven vad gäller 
skydd mot brand. BKR kommer i framtiden att ersättas av Eurokoderna tillsammans med 
Europeiska konstruktionsstandarder (EKS). Eurokoderna motsvarar BKR och är ett regelverk som 
gäller i hela Europa. [237]  
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5.2.1 Boverkets byggregler (BBR) 

Boverkets byggregler heter egentligen ”Regelsamling för byggande” och gäller inte för alla typer 
av byggnadsverk utan gäller enbart för byggnader, vilket bland annat innefattar garage. [238] 
BBR innehåller minimikrav på byggnader. Detta innebär att en byggnad är godkänd enligt 
lagstiftningen om den uppfyller dessa minimikrav. Det är självklart tillåtet att bygga bättre än vad 
minimikraven kräver. [239] Reglerna innehåller också allmänna råd. De allmänna råden är 
kopplade till en tvingande regel förutom vid de tillfällen då det innehåller en hänvisning eller 
upplysning. Allmänna råd innehåller generella rekommendationer om hur en byggherre kan eller 
bör handla för att uppfylla de tvingade reglerna. De ger konkreta exempel på hur en tvingande 
regel kan uppfyllas. I de fall avsteg från rekommendationerna i de allmänna råden görs, är det upp 
till byggherren att visa att den tvingade regeln trots detta uppfylls. [240] I BBR är det kapitel 5 
som behandlar brandskydd.  

Dimensionering av brandskydd kan ske på två sätt, antingen genom förenklad dimensionering 
eller genom analytisk dimensionering. Den förenklade dimensioneringen går ut på att 
dimensionera brandskyddet enligt vad som står i BBR kapitel 5. Analytisk dimensionering 
innebär att dimensionering sker genom beräkning, objektspecifika försök, provning eller en 
kombination av dessa. [241] 

I BBR tas garage upp i andra delar än kapitel 5 om brandskydd. I kapitel 8:7 om skydd mot 
förgiftning står det bland annat att förbindelser mellan lokaler där personer vistas och lokaler där 
det förekommer giftiga gaser, t.ex. garage, endast får finnas om betryggande åtgärder för att 
begränsa risken för personskador på grund av förgiftning har vidtagits. Det står också att i garage 
med en nettoarea överstigande 50 m2 ska det finnas skyltar som varnar för koloxidförgiftning och 
att de ska vara väl synliga. [242] 

5.2.1.1 Brandskyddskrav enligt BBR [241] 
I detta avsnitt tas endast de krav på brandskydd upp som redovisas i BBR och speciellt gäller för 
garage, underjordiska anläggningar eller en kombination av dessa. Byggnader där brand kan leda 
till mycket stor risk för personskador är byggnader där det vistas ett mycket stort antal personer 
eller byggnader som är komplexa. Exempel på denna typ av byggnader är komplexa anläggningar 
under mark, som t.ex. garage. För dessa byggnader ska en analytisk dimensionering göras. 

Uppvärmning av garage oavsett om det är underjordiskt eller inte får inte ske med en öppen låga, 
öppen glödspiral eller annan anordning som kan orsaka brand eller explosion. Den återluft som 
cirkulerar ska tas från en höjd av minst 2 meter över golvet.  

Brandcellsindelning av garage får omfatta mer än en våning utan att skydd genom automatisk 
vattensprinkleranläggning eller andra anordningar som normalt krävs för att tillåta detta finns. 

Personbilsgarage tillhör brandteknisk klass Br 1. Den lägsta brandtekniska klassen i avskiljande 
avseende i en byggnad i klass Br 1 är EI 60 och grundas för personbilsgarage på en 
brandbelastning av 200 MJ/m2. Den brandtekniska klassen gäller för brandcellsskiljande 
byggnadsdelar i allmänhet och för bjälklag över källare. Klassen kan användas för högre 
brandbelastningar om byggnaden skyddas med automatisk vattensprinkleranläggning eller om det 
finns förutsättningar för att räddningstjänsten har bekämpat en brand i byggnaden på under 60 
minuter från att den startade.  

På motsvarande sätt grundas den brandtekniska klassen i bärande avseende även den på en 
brandbelastning av 200 MJ/m2. Den brandtekniska klassen skiljer sig mellan olika byggnadsdelar. 
För vertikalt bärverk samt stomstabiliserande horisontellt bärverk i byggnader med högst 2 
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våningar gäller R 60, med 3 – 4 våningsplan gäller R 60 för bjälklag och övriga bärverk, med 5 – 
8 våningsplan gäller R 60 för bjälklag och R 90 för övriga bärverk, med 8 – 16 våningsplan gäller 
R 90 och under översta källarplanet gäller R 90. För horisontellt ej stomstabiliserande bärverk 
gäller R 60 och för trapplopp och trapplan i trapphus gäller R 30. Även i bärande avseende kan 
klassen användas för en högre brandbelastning om byggnaden skyddas med automatisk 
vattensprinkleranläggning eller om det finns förutsättningar för att räddningstjänsten har 
bekämpat en brand i byggnaden på under 60 minuter från att den startade. 

Garage anses vara en lokal där giftiga eller brännbara gaser kan alstras. Därför får garage endast 
stå i förbindelse med lokaler där personer vistas mer än tillfälligt eller med lokaler som innehåller 
eldstäder genom en luftsluss. Det behöver inte finnas en luftsluss mellan garage eller andra 
uppställningsplatser för motorfordon och polis- eller brandstationer eller andra liknande 
anläggningar som använder sig av garaget, angränsande utrymmen som används för smörjning, 
servicearbeten eller tvättning, kassa- eller kontrollhytter och in- eller utlastningshallar. I större 
garage anses det finnas en särskild risk för att en brand som inte direkt uppmärksammas och 
bekämpas ska uppstå. Därför får större garage endast stå i förbindelse med utrymningsvägar som 
är avsedda för fler lokaler än garaget genom en brandsluss. Det gäller alltså inte om 
utrymningsvägen endast är till för garaget. 

5.2.2 Boverkets utrymningsdimensionering [243] 

På samma sätt som i avsnittet om brandskyddskrav enligt BBR tas endast de krav på utrymning 
upp som speciellt gäller för garage, underjordiska anläggningar eller en kombination av dessa. 

Utrymning behandlas i BBR kapitel 5.3. För att förtydliga hur reglerna i BBR kan uppfyllas har 
Boverket tagit fram skriften ”Utrymningsdimensionering”. Trots denna skrift finns det fortfarande 
möjlighet att dimensionera utrymningen på annat sätt som uppfyller reglerna.  

Garage klassificeras som en lokal där människor vistas mer än tillfälligt. Grundkravet är att från 
en sådan lokal ska det finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.  

När gångvägen till de två av varandra oberoende utrymningsvägarna sammanfaller räknas den 
sammanfallande delen av gångvägen motsvara dubbla sin verkliga längd. Detta gäller inte för 
garage som endast används för uppställning av fordon. Här gäller att den sammanfallande 
gångvägen motsvarar 1,5 gånger den verkliga längden. 

I ett garage anses persontätheten vara liten samtidigt som de personer som vistas där anses ha 
tillräcklig lokalkännedom. Därför ska det maximala avståndet till en utrymningsväg i ett garage 
vara 45 m. 

Normalt sätt ska det finnas utrymningsskyltar i lokaler där utrymningsvägarna inte kan förväntas 
vara kända. Detta gäller även för garage med kompletteringen att garage är en lokal som saknar 
dagsljusinsläpp och därför ska ha utrymningsskyltar även om utrymningsvägarna kan förväntas 
vara kända. 

5.2.3 Regler gällande garagering av gasfordon [244] 

I Sverige finns det kommuner som är i framkant när det gäller hantering och parkeringen av 
gasfordon i olika typer av garage. Två sådana kommuner är Motala och Vadstena kommuner där 
räddningstjänsten i Motala kommuns ”Råd - garage och verkstad för gasfordon” tillämpas. Rådet 
gäller för alla byggnader med parkering för gasfordon och för byggnader med reparation eller 
underhåll av gasfordon. Rådet grundar sig på anvisningar som konsultföretaget SWECO VIAK 
tagit fram för AB SL i Stockholm och en Nya Zeeländsk standard med beteckningen NZS 5422: 
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Part 2: 1987. Både SWECO:s anvisningar och den Nya Zeeländska standarden är dokument som 
rekommenderas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Rådet är tänkt att användas i 
de fall en riskutredning inte görs och ska ses som ett tillägg till BBR.  

I rådet definieras två typer av byggnader för parkering av gasfordon, en sluten och en öppen 
byggnad. Kraven för att en byggnad ska anses vara öppen är att följande tre punkter uppfylls: 

• Byggnadens ventilationsöppningar skall vara jämnt fördelade runt minst 40 % av hela 
byggnadens omkrets. 

• Byggnadens ventilationsöppningar skall ha en sammanlagd area (Ytot) som uppgår till 
minst 0,5 ggr hela byggnadens omkrets (Obygg) enligt formeln (Ytot=0,5*Obygg) i m2. 

• Byggnadens inre väggar skall vardera ha ventilationsöppningar av minst 20 % av väggens 
area. Ventilationsöppningarna skall vara placerade så att en naturlig självdragsventilation 
säkerställs. 

Slutna byggnader för parkering av gasfordon är byggnader som inte uppfyller kraven för att 
klassificeras som en öppen byggnad eller en byggnad med parkering av gasfordon under mark. 
För slutna byggnader ger rådet speciella anvisningar för ventilation, klassning, byggnadsmaterial, 
brandavskiljning mot annan verksamhet och brandsläckningsutrustning. Ett utdrag från rådet 
redovisas nedan. 

Ventilation: Byggnaden skall ha fläktventilation med övervakad funktion. Är 
ventilationen ur funktion så får inte byggnaden användas för parkering av gasfordon. 
Ventilationen skall ha felindikering och felet skall åtgärdas snarast möjligt innan fordon 
flyttas. Ventilationen skall ge minst 300 liter/minut frisk luft per m2 golvarea. 
 
Klassning: Korrekt utförd ventilation medför att utrymmen för parkering av gasfordon 
inte behöver klassas som explosionsfarliga områden. 
 
Byggnadsmaterial: Golvytor för parkering av gasfordon får inte vara av brännbart 
material exempelvis asfalt. För andra ytor som gångbanor får asfalt användas. 
 
Brandavskiljning mot annan verksamhet: Väggar, tak golv i anslutning till eller inom 3 
meter från andra byggnader eller utrymmen som används för andra ändamål skall ha 
brandavskiljning av minst brandklass EI 120. Stor brandbelastning medför krav på högre 
brandbelastning. Öppningar i brandavskiljningsväggar skall ha branddörrar som uppfyller 
minst samma brandklass som väggen i övrigt. Undantag skall uppfylla Boverkets krav i 
BBR 5:6214 Vertikala schakt i byggnader som har mer än 4 våningar skall ha minst 
brandavskiljning EI 120. 
 
Brandsläckningsutrustning: Automatisk brandsläckningsutrustning skall finnas i 
utrymmen för parkering av gasfordon som uppfyller ett eller flera av följande villkor: 
-  Byggnad som har taket lägre än 1,7 meter över marknivå 
-  Byggnad som är högre än 15 meter 
-  Byggnad som innehåller parkeringsplan och lokaler för andra ändamål t.ex. bostäder, 
kontor eller industriell verksamhet 
 
Brandsläckningsutrustning skall vara sprinkler utformad enligt NFPA13, brandlarm enligt 
SBF 120:6 eller annan likvärdig lösning. Brandposter enligt SS EN 671-1 skall finnas i 
byggnader som har en höjd över 15 meter eller som har parkeringsplan under marknivå. 
Brandsläckningsutrustningen skall kontrolleras regelbundet så att dess funktion 
säkerställs. Byggnaden skall ha brandsläckare i lämpligt antal och placering. 
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5.3 Exempel på dimensionering av olika typer av garage 
I följande avsnitt behandlas tre exempel på dimensionering av garage av olika utformning och 
med olika användningsområden. Exemplen grundar sig på de regler och krav som tidigare tagits 
upp i rapporten. Det finns skillnader mellan krav i regelverk som tidigare tagits upp och de som 
redovisas i exemplen på grund av att regelverk kontinuerligt uppdateras. Alla exemplen som tas 
upp gäller inte undermarksanläggningar utan andra exempel som involverar de nya energibärarna 
tas också upp. 

5.3.1 Garage för personbilar [245] 

I detta avsnitt visas krav och eventuella åtgärder från en dimensionering av ett undermarksgarage. 
Informationen kommer från en systemhandling för ett byggprojekt. I avsnittet tas endast några 
speciellt intressanta krav upp, för att se informationen och systemhandlingen i sin helhet hänvisas 
läsaren till [245]. 

Byggnaden är ett parkeringshus med ca 360 parkeringsplatser i 3 våningar under mark. Varje 
garageplan är på 2 600 m2. I garaget beräknas det maximalt befinna sig 150 personer samtidigt. 
Dimensioneringen sker genom förenklad dimensionering enligt BBR kapitel 5 och kompletteras 
med viss analytisk dimensionering. Byggnadsklassen är Br 1 och brandbelastningen som används 
vid dimensioneringen är 200 MJ/m2. De tre garagevåningarna under mark (vardera 2 600 m2) 
tillhör samma brandcell.  

Parkeringshuset är placerat under mark nära andra byggnader vilket medför att särskild hänsyn 
måste tas till de intilliggande byggnaderna gällande vad som händer om parkeringshuset kollapsar 
till följd av en brand eller liknade påfrestning. Ett alternativ som redovisas för att göra detta är att 
en fullständig riskanalys genomförs. Den ska vara baserad på tänkbara scenarion och dess möjliga 
konsekvenser.  

För att underlätta räddningstjänstens arbete vid en eventuell insats och minska insatstiden bör 
räddningstjänstens fordon kunna ta sig tillräckligt nära byggnadens entré för att räddningstjänsten 
inte ska behöva transportera material eller dra slang mer än 50 m. Eftersom det handlar om ett 
garage som är tillgängligt för motorfordon är det även tillgängligt för räddningstjänstens fordon. I 
övrigt installeras stigarledning i byggnaden med uttag minst på våning -2 och -3, i enlighet med 
Svensk Standard SS 3112.  

För att kunna tillämpa ett längre gångavstånd för utrymningsvägar än vad som gäller för garage 
installeras ett automatiskt vattensprinklersystem, i enlighet med SBF 120:6. Åtgärden ger ett 
gångavstånd på 60 m.  

Dimensioneringen av brandgasventilationen har gjorts analytiskt genom handberäkningar och 
med datorprogram. Syftet med brandgasventilationen är att utgöra ett verktyg för 
räddningstjänsten så att de kan göra en effektivare insats. Brandgasventilationen behöver enbart 
kunna ventilera ett garageplan i taget och ska vara mekaniskt med en kapacitet på lägst 40 m3/s 
och våningsplan. De fläktar som ska användas ska klara brand, en temperatur på lägst 350 ºC i en 
timme och deras strömförsörjning ska vara säkerställd även vid brand. Det ska finnas ett fritt 
luftflöde mellan garageplanen genom en öppning av minst 12 m2. Systemet ska kunna styras från 
en plats i garaget och även aktiveras när vattensprinklersystemet löser ut.  

5.3.2 Garage för vätgasdrivna bussar [246] 

I ett EU-projekt kallat Clean Urban Transport for Europé (CUTE) var målet att driva 
bränslecellsbussar och förse dem med vätgas. I projektet var nio europeiska städer involverade, 
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däribland Stockholm. Efter projektet har de erfarenheter som erhållits sammanställts i en rapport 
för att underlätta för liknande projekt i framtiden.  

En del i projektet var att skapa en verkstad och uppställningsplats för bussarna. Detta gjordes i en 
befintlig byggnad som fick modifieras för att nå en tillräckligt hög säkerhet. Skillnaderna mellan 
ett garage för bensin eller diesel drivna fordon och ett garage för gasdrivna fordon var att det för 
ett garage för gasdrivna fordon krävdes en högre brandklassning i EI 120 och en forcerad 
ventilation. För att bussarna skulle kunna parkeras inomhus ansågs ytterligare säkerhetsutrustning 
krävas vilket gjorde att busarna istället fick parkeras utomhus, där inga särskilda 
säkerhetsåtgärder krävdes. Garaget användes för att förvara bussarna i då reparations- och 
underhållsarbete skulle genomföras på dem.  

Myndighetskraven gällande brandskyddet på garagebyggnaden var att brandklassningen skulle 
vara EI 120, att den skulle vara utrustad med ett automatiskt brandsläckningssystem i form av 
sprinkler enligt den amerikanska standarden NFPA, den skulle vara utrustad med 
handbrandsläckare och brandlarm i enlighet med SBF 120:6. Byggnader som var högre än 15 m 
eller som hade parkeringsutrymmen som låg under marknivå skulle vara utrustade med 
brandposter, i enlighet med Svensk Standard SS EN 671-1. Värmesystemet som skulle användas i 
garaget fick endast vara vattenburet. 

Ventilationskravet på byggnaden var att det skulle finnas ett system för forcerad ventilation. Ett 
krav var att systemet skulle funktionstestas med jämna mellanrum. Den luftmängd som fanns i 
utrymmet skulle bytas ut inte mindre än 4 gånger per timme. Alla utrymmen som var belägna 
under golvnivå och tillhörde verkstaden skulle ha en minsta luftomsättning på 1 m3/minut och 
kvadratmeter. Om verkstadsutrymmet låg under marknivån krävdes där en forcerad ventilation 
med luftintag ovan marknivå som bytte hela luftvolymen 5 gånger per timme. 
Ventilationstrummorna från verkstaden fick inte vara sammankopplade med trummor från några 
andra rum. Funktionen på ventilationssystemet skulle vara övervakad för att kunna utrymma 
verkstaden om systemet fallerade. Den frånluft som ventilationssystemet transporterade skulle 
ledas ut i det fria och fick inte återanvändas. Gasdetektorer skulle installeras i enlighet med 
Svensk Standard SS EN 50292. Om golvytan översteg 50 m2 skulle lokalen förses med skyltar 
som varnade för möjlig koloxidförgiftning. Dessa skyltar skulle även vara placerade på dörrar i 
byggnaden. 

Byggnaden utrustades med ett vätgaslarm vilket bestod av detektorer som var placerade vid höga 
punkter i garagets tak. Läckage detekterades antingen som mindre läckage vid en 
gaskoncentration överstigande 0,8 % eller som ett större läckage vid en gaskoncentration som 
översteg 1,6 %. Den lägre nivån motsvarar 20 % och den högre nivån motsvarar 40 % av den 
nedre brännbarhetsgränsen för vätgas. När den lägre nivån detekterades startades ett ljudlarm och 
en evakueringsventilation som fanns i garagets tak, all icke ex-klassad utrustning stängdes 
automatiskt av, dörrarna till byggnaden öppnades och utrymning skulle ske.  

Vid arbete med bussarnas bränsleceller eller andra delar av bränslesystemet skulle vätgastankarna 
först tömmas på hela sitt innehåll för att minska risken för gasläckage som annars kunde uppstå 
vid arbete med bränslesystemet. Vid andra arbeten på bussarna behövde tankarna inte tömmas. 
Tankarna skulle däremot anslutas till ett en evakueringsslang i vilken tankens innehåll på ett 
säkert sätt kunde släppas ut om något oförutsätt skulle ske. Evakueringsslangen hade sitt utlopp 
en bit upp i luften ovanför garagets tak för att minska riskerna som finns kring utsläpp av vätgas. 
Lättantändliga varor som gasflaskor eller olja fick inte förvaras i garaget. I garaget fick inga 
arbeten genomföras som ledde till gnistor eller temperaturer över 200 ºC. Den forcerade 
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ventilationen som garagebyggnaden var utrustad med startade direkt när en buss kördes in i 
garaget och om den inte startades fick ingen buss tas in i garaget 

5.3.3 Uppställningshall för naturgasdrivna bussar [247] 

I en teknisk riskanalys för en bussdepå i Stockholm gjordes en riskutredning för bland annat en 
uppställningshall för bussar drivna av naturgas (metangas). Bussdepån skulle utgöras av ett 
byggnadskomplex i flera våningar innehållande bland annat ett bilparkeringsgarage och en 
uppställningshall för ca 120 bussar. Anledningen till att det gjordes en riskutredning för 
uppställningshallen var att det rådde stor osäkerhet och mer information krävdes för att kunna 
göra en bedömning av hallens risker.  

Grundventilationen i uppställningshallen var planerad till 1,5 – 2 liter/s och m2 vid normala 
förhållanden och till 5 liter/s och m2 vid en eventuell brand eller ett eventuellt gasläckage i hallen. 
De främsta riskerna i uppställningshallen var risken för brand och risken för ett gasläckage från 
bussarna. I riskutredningen gjordes simuleringar för två scenarion. Båda scenariona grundar sig på 
ett gasläckage från en buss i uppställningshallen som tillsammans med luft bildar en brännbar 
gasblandning. I det ena scenariot sprider sig den brännbara gasblandningen till övriga 
depåutrymmen och i det andra scenariot begränsas gasblandningen till uppställningshallen. Det 
första scenariot anses som extremt och det andra scenariot anses mer realistiskt. Sannolikheten för 
att flera bussar ska börja läcka gas vid en och samma tidpunkt ansågs vara liten och därför gjordes 
simuleringarna med gasläckage från endast en buss. I övrigt användes en ventilation på 5 liter/s 
och m2 samt att hela uppställningshallens volym var tillgänglig för den brännbara gasblandningen.  

I simuleringen av det realistiska scenariot användes som ett dimensionerande fall att gasläckaget 
sker genom ett cirkulärt hål med diametern 0,5 mm. Totalt har hela tankens volym läckt ut vilket 
är 400 Nm3 (Normal kubikmeter). Med denna gasvolym och läckagehålets storlek tar det upp till 
9 timmar innan en fulltankad metangastank på en buss är helt tömd.  Resultatet av simuleringen 
visas i Figur 27 och Figur 28 och innebär att gasläckaget samlas under taket i uppställningshallen. 
Den nedre brännbarhetsgränsen för metan är 5 vol. % och uppnås i ett område under taket som är 
0,5 m tjockt, 25 m långt i luftströmmens riktning och 20 m brett, se Figur 27 och Figur 28. I 
riskanalysen anses inte gasmolnet som bildas utgöra någon större risk då molnet kan ventileras 
bort och då försvinner också risken. En eventuell kombination av gasläckage och brand ses 
däremot som en risk som kan uppstå och få konsekvenser på flera bussars tankar.  

 
Figur 27: Metangasens utbredning ovanifrån [247] 
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Figur 28: Metangasen utbredning från sidan [247] 

I riskanalysen analyserades också så kallade ”worst-case” situationer. För dessa fall beräknades 
riskerna genom att ta fram individrisken per år och tidsintervallet mellan då personer omkommer 
på grund av situationen. ”Worst-case” situationerna används inte för att dimensionera byggnaden. 
För uppställningshallen identifierades två händelser, för vilka riskerna beräknades:  

• Gasläckage som inte kan isoleras samtidigt som ventilationen är ur funktion vilket leder 
till att det bildas en brännbar gasblandning. Det finns inga avskiljande väggar så den 
brännbara gasblandningen tar sig till övriga utrymmen i depån och antänds med explosion 
och en jetflamma som följd.  

o Individrisken per år: 6,9*10-13 
o Intervallet mellan att personer omkommer: 1450*109 år 

• Motsvarande scenario endast i uppställningshallen. 
o Individrisken per år: 1,3*10-11 
o Intervallet mellan att personer omkommer: 77*109 år 

Som dimensionerande läckage i uppställningshallen valdes 90 Nm3 istället för 400 Nm3. För att 
den dimensionerade gasmängden ska kunna uppkomma krävs att läckaget pågår i 3 timmar. I 
riskanalysen har det tagits fram vilket tryck en antändning av olika mängder metangas ger upphov 
till och vilken tryckavlastningsyta som krävs för att reducera trycket till 0,2 bar som byggnaden 
anses tåla. Det har också tagits fram avstånd i meter tills brännskada uppstår och antändning av 
andra material sker, vid explosion av de olika mängderna metangas, se Tabell 15. 

Tabell 15: Maximalt tryck, avlastningsarea, gräns för brännskada och för antändning vid gasutsläpp [247] 

Gasutsläpp 
(m3) 

Maximalt 
tryck (bar) 

Avlastningsarea 
(m2) 

Gräns för 
brännskada (m) 

Gräns för 
antändning (m) 

10 0,01 0 18 8 
30 0,03 0 31 14 
90 0,10 0 53 24 

400 0,43 60 112 50 

5.4 Brand i undermarksanläggningar 
När en brand uppstår i en undermarksanläggning skapas stora mängder av rök och en hög 
temperatur. På grund av anläggningens utformning får röken svårt att ta sig ut ur byggnaden. 
Röken och de höga temperaturerna skapar dåliga förutsättningar för en utrymning av de personer 
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som befinner sig i anläggningen. Den begränsade takhöjden får effekten att lågorna från en brand 
sprider sig under taket längre sträckor med följden att de antänder objekt som befinner sig under 
dem. En brand som startar i ett fordon sprider sig relativt snabbt för att inom kort involvera flera 
fordon. Byggnadens ofta komplexa utformning och den dåliga sikt som skapas av röken försvårar 
en insats från räddningstjänsten. [248] 

Fullskaleförsök är ett bra sätt att få information om hur en brand beter sig men de är dyra att 
genomföra då det bland annat behövs en lämplig byggnad och ett antal fordon. På grund av dessa 
begränsande faktorer är den forskning som är genomförd med fullskaleförsök ofta gjord med ett 
eller ett fåtal fordon. Försök med nio bilar som parkerades bredvid varandra i formatet 3x3 med 
0,75 till 1,2 m mellanrum mellan fordon visade att en ensam bil som börjar brinna i ett garage inte 
utgör någon större risk för att skapa en okontrollerbar brand. Däremot när branden har möjlighet 
att sprida sig till fler fordon finns risken att en brand som är svår att kontrollera uppstår. Andra 
försök har visat att den första brandspridningen från ett fordon till ett närastående fordon tar cirka 
8,5 minuter. Spridning till ett tredje och fjärde fordon skedde 19 respektive 23 minuter från det att 
den första branden startade. [248] 

5.4.1 Simulering av ventilationens effekt på en brand i ett undermarksgarage 

Det har genomförts forskning kring ventilation i undermarksanläggningar vad gäller tillgången till 
lämplig luft för människor som vistas i anläggningen under normala driftsförhållanden. Däremot 
har det genomförts mindre forskning kring hur ventilationen fungerar vid brand. Som ett 
alternativ till verkliga försök av olika storlekar kan simuleringar med olika typer av datorprogram 
göras. I en rapport [248] redovisas resultaten från simuleringar som har gjorts för att ta reda på 
vilken effekt ventilationen har på brandens utveckling och rökens rörelse i ett undermarksgarage. 
[248] 

Simuleringarna gjordes för ett garage innehållande 50 fordon i två rader med en körväg mellan. 
Varje parkeringsruta hade måtten 6 x 3 m och fordonen var separerade från varandra med ett 
mellanrum på 1,2 m. Simuleringarna gjordes för tre olika scenarion. I alla scenarion började 
branden i en och samma bil, som alltid stod parkerad på samma plats. Skillnaden mellan 
simuleringarna var att i den första simuleringen fanns ingen ventilation, i den andra simuleringen 
fanns ventilation med 5 utlopp ovanför körbanan mellan raderna av parkerade fordon och i den 
tredje simuleringen fanns ventilation med 10 utlopp placerade med 5 utlopp över respektive rad 
av fordon. I simuleringen antogs varje fordon ge en brandeffekt på 4 MW. Spridning antogs ske 
när ytan på ett fordons bränsletank uppnådde temperaturen 200 ºC, då antändes fordonet som 
även det hade en brandeffekt på 4 MW. [248] 

Resultaten från försöken visade att en fordonsbrand i ett undermarksgarage kan delas in i fyra 
olika faser; en initialfas, en fas med snabb brandutveckling med hög brandeffekt, en fas där 
branden avtar och nästan dör ut samt en fas där branden återantänder igen. Initialfasen pågick 
under cirka 12 minuter och hade en relativt låg brandeffekt. Nästa fas pågick i cirka 3 minuter och 
gav upphov till en maximal brandeffekt på cirka 50 MW. Efter den höga förbränningen började 
branden avta på grund av dålig tillgång till syre och brandeffekten närmade sig noll. Efter att 
branden hade avtagit tog det olika lång tid innan det fanns tillräckligt med syre i brandens närhet 
för att den kunde återantända igen. Tiden till återantändning var cirka 10 minuter för scenariot 
utan ventilation och cirka 6 minuter för de två scenariona med ventilation. När branden 
återantändes brann den återigen med hög effekt. [248] 

Densiteten av syret i luften i garaget var 0,28 kg/m3 före branden och sjönk under branden till 
0,05 kg/m3 vilket motsvarar syremängd i luften på 4 vol. %. Denna låga syremängd och den höga 
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temperaturen som uppkom vid branden visar att det är farligt för människor att befinna sig i 
garaget när det brinner. Syremängden i luften är omvänt proportionell mot brandens effekt. På 
samma sätt upptäcktes att mängden sot som branden producerar är proportionellt mot brandens 
effekt. En ökad ventilation ökade brandens effekt men minskade inte sotbildningen. När 
koncentrationen av koloxid överstiger 700 ppm eller brandgasernas temperatur överstiger 50 ºC 
anses det vara fara för människoliv. Under simuleringen var koloxidhalten kontinuerligt lägre än 
gränsvärdet på 700 ppm. Temperaturen höll sig endast lägre än 50 ºC under de första 12 
minuterna, vilket innebär att en säker utrymning bör ske under denna tid. Ventilationen minskade 
inte sotbildningen men hade en effekt på sikten som blev bättre med en ökad ventilation. I Figur 
29, Figur 30 och Figur 31 visas temperaturfördelningen under simuleringarna efter 5, 10 och 15 
minuter. I bilderna finns temperaturangivelser i ºC. [248] 

 
Figur 29: Simulering utan ventilation, bild t.v. efter 5 min, i.m. efter 10 min och t.h. efter 15 min [248] 

 
Figur 30: Simulering med ventilation i 5 utlopp, bild t.v. efter 5 min, i.m. efter 10 min och t.h. efter 15 min [248] 

 
Figur 31: Simulering med ventilation i 10 utlopp, bild t.v. efter 5 min, i.m. efter 10 min och t.h. efter 15 min [248] 

Efter 5 minuter är det fortfarande den första bilen som brinner. En plym från bilen når taket och 
sprids under det åt två håll. Efter 10 minuter har branden spridit sig till nästa fordon för att efter 
15 minuter ha spridit sig till ytterligare ett fordon. När branden har spridit sig till tre fordon 
sjunker rökgaslagret och dess temperatur överstiger 200 ºC, vilket gör att fler fordon kommer att 
antändas i garaget. [248] 

5.4.2 Fullskaleförsök för att ta reda på brandspridningen i slutna garage 

I en rapport [249] redovisas forskning som har gjorts för att kontrollera brandspridningen i slutna 
garage och slutsatserna av denna forskning. Forskningen genomfördes i Storbritannien och 
utgjordes av en genomgång av befintlig statistik, simuleringar med datorprogram, försök med 
konkalorimeter för att identifiera hur olika material som finns i en bil beter sig vid brand och 
försök med riktiga fordon i olika typer av garage för att analysera brandspridning. [249] 

Från genomgången av statistik drogs bland annat följande slutsatser: antalet bränder i 
parkeringshus som rapporteras av räddningstjänsten i Storbritannien varje år utgör en liten del av 
det totala antalet bränder, för 2006 var det mindre än 0,1 %. Av dessa bränder startade hälften inte 
ens i ett fordon. De flesta bränder i parkeringshus sprider sig inte, varken till ett eller flera fordon. 
De flesta bränder sker i byggnader som klassificeras som parkeringshus men endast 6 % av 
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bränderna sker i parkeringshus som är en del av en bostadsbyggnad. Varje år skadas ungefär 7 
personer på grund av bränder i parkeringshus. [249]  

Försöken med att identifiera hur olika material som finns i en bil beter sig vid brand resulterade i 
att kritiska strålningsnivåer togs fram vid vilka olika delar på ett fordon antänds, se Tabell 16. För 
att kunna göra detta antogs delarna vara tunna. [249] 

Tabell 16: Kritisk strålningsnivå [249] 

Fordonsdel Kritisk strålningsnivå (kW/m2) 
Navkapslar 17,5 
Stänkskydd 10 

Grillen på stötfångaren 17,5 
Bränsletank 16,5 

Takbox 12,5 
Hjulhus 12 

Stötfångare 18,5 
Plast detaljer på stötfångaren 11,5 

Suflett av Mohair 8 
Suflett av PVC 9 

Däck 11 

Vid försöken med riktiga fordon i olika typer av garagebyggnader användes tre funktionsdugliga 
fordon som alla hade cirka 20 liter bensin i tanken. I försöken gjordes flera test. I test 1, 2 och 3 
placerades fordonen bredvid varandra på totalt 4 parkeringsrutor vilket innebar att fordon 1 och 2 
stod intill varandra och fordon 3 var separerat från de andra två med en tom parkeringsruta. 
Fordonen fick brinna fritt. Skillnaden mellan testen var att i test 2 användes ett sprinklersystem 
och i test 3 var fordonen av en större modell. I test 4 placerades ett LPG drivet fordon på den 
tomma parkeringsrutan. Test 11 gjordes för att efterlikna den nya typen av automatiserade 
parkeringsgarage där fordon placeras maskinellt tätt ovanför varandra i höjdled i speciella 
ställningar. I testet placerades två fordon i en liknande ställning ovanför varandra. Test 8 
utgjordes av en brand i ett fordons motorrum. Fordonet var placerat mitt emot ett annat fordon 
med fronterna nära varandra. Ytterligare test gjordes som endast involverade ett fordon åt gången. 
Alla bränderna startades på samma sätt genom att någon hade kastat in något brinnande som låg 
och brann i det främre passagerarsätet. Två fönsterrutor på bilen, i vilken branden anlades, 
lämnades en bit öppna. [249] 
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Figur 32: Brandeffekt (Heat release rate, kW) mot tiden (Time, min) [249] 

Testerna visade att när en allvarlig brand väl har uppstått sprider den sig lätt till andra fordon även 
om de separeras av en tom parkeringsruta. Brandeffekter som översteg 16 MW uppnåddes när tre 
fordon brann. I test 1 brann fordon 1 med en effekt på cirka 2 MW i ungefär 20 minuter och 
antände vid denna tidpunkt fordon 2 för att strax därefter antända även fordon 3. I test 3 brann alla 
tre fordonen efter cirka 10 minuter. I test 4 antändes det LPG-drivna fordonet efter 21 minuter och 
alla 4 fordonen brann efter 23 minuter. I test 8 spred sig branden till det odrabbade fordonet inom 
5 minuter. I test 11 där fordonen var placerade ovanpå varandra spred sig branden från det undre 
fordonet till det övre inom 6 minuter och inom 9 minuter var båda fordonen övertända. [249] 

 
Figur 33: Test 1 efter 6 min (t.v.), test 1 efter 21 min (i m.), test 11 efter 10 min och 10 sek (t.h.) [249] 

En bristande ventilation bidrar till att det vid brand i en sluten parkeringsbyggnad uppstår en 
väldigt varm plym upp mot taket som sprider branden genom en hög värmestrålning till andra 
närastående fordon. Brandgasernas temperatur under delar av taket uppnådde 1 100 ºC i alla test 
förutom i test 4 där en temperatur på 1 200 ºC uppnåddes. LPG-tanken i test 4 exploderade aldrig 
trots att hela fordonet brann. Detta berodde på att den säkerhetsventil som systemet är utrustad 
med fungerade som den skulle. I test 2 användes ett sprinklersystem som bidrog till att branden 
inte spred sig från startfordonet till de övriga fordonen i testet. Brandtesten, som gjordes med 
enstaka fordon, visade att en brand som startar i passagerarutrymmet med stängda fönsterrutor 
inte utvecklas till någon större brand utan avtar istället på grund av syrebrist. En brand som startar 
i motorrummet har potential att sprida sig både till andra fordon i närheten och till övriga delar av 
samma fordon. [249] 
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5.4.3 Fullskaleförsök i slutet parkeringsgarage 

Fullskaleförsök gjordes i ett slutet parkeringsgarage med totalt 4 fordon och redovisas i [250]. 
Parkeringsgaraget som användes i testet var konstruerat i betong. De öppningar i form av dörrar 
och ingångar som fanns i garaget täcktes för. Öppningar för ventilationen gjordes genom att göra 
två hål med diametern 1 m i väggarna. Avståndet mellan ventilationsöppningarnas centrum var 5 
m. I dessa öppningar placerades fläktar som skapade en inkommande luftström med frisk luft. På 
motsvarande sätt gjordes 6 hål med en diameter på 0,3 m i taket för att ventilera ut brandgaserna, 
se Figur 34. [250] 

Testet genomfördes i Holland och därför användes ventilationskraven som gällde där. Kraven 
specificerade att i ett slutet garage ska hela luftens volym bytas ut 4 gånger per timme. Garaget 
hade en yta av 140 m2 och en höjd på 2,4 m, vilket gav en total luftvolym på 337 m3. Volymen 
och reglerna gjorde att totalt 1350 m3 luft skulle bytas ut varje timme. Detta motsvarade en 
kontinuerlig luftström på 0,374 m3/s. För varje kg syre som förbrukas kan maximalt 13 MJ energi 
frigöras. Detta motsvaras av ungefär 2,6 MJ för varje kg luft. Luftflödet från ventilationssystemet 
enligt de Holländska reglerna räckte endast till att skapa en brand med maximal effekt på 1,2 
MW. En ensam bil som brinner kan ge upphov till en brandeffekt på upp till 8 MW, vilket innebär 
att 1,2 MW inte kan användas för en garagebrand innehållande 4 fordon. För att skapa bättre 
förutsättningar för en brand ökades ventilationen med hjälp av de mobila fläktarna tills en 
luftström på 3,7 m3/s uppnåddes. Luftströmmen var ca 10 gånger större än vad som krävdes enligt 
de Holländska reglerna. Den nya luftströmmen gav förutsättningar för en brand med en effekt upp 
till 11,6 MW med tidigare använd beräkningsmetod. Effekten räckte inte till en fullständig brand 
med 4 fordon men antogs räcka till en brand i 2 till 3 fordon samtidigt om hänsyn togs till att alla 
fordon inte brann med maximalt effekt samtidigt. [250] 

 
Figur 34: Placering av fordon, inlufts- och frånluftsöppningar [250] 

Fordonen som användes i försöket var 4 olika typer av personbilar. Alla fordonen hade cirka 20 
liter bensin i sina tankar. Fordonen var placerade med tre bilar i bredd och den fjärde bilen bakom 
den mittersta bilen, se Figur 34. Två olika test genomfördes på samma sätt. Branden skapades 
genom att placera ett fat med 0,5 liter bensin under ett av framsätena i den mittersta bilen som 
sedan antändes. [250] 

I det första testet hade fordonet i vilket branden anlades stängda dörrar men de bakre sidofönstren 
var öppna med 5 cm. Alla andra fönster på de 4 fordonen var stängda. När branden hade startats 
antändes fordon 1 snabbt. På några minuter sänktes visibiliteten i garaget tills att det inte längre 
gick att se branden. Testet pågick i 40 minuter innan det fick avslutas för att inte skapa bestående 
skador på byggnaden. Under den tid branden pågick spred den sig till fordon 2 och 3 men han 
aldrig sprida sig till fordon 4. [250] 
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I det andra testet lämnades den högra dörren till fordon 1, där branden anlades, öppen tillsammans 
med de öppna fönstren, som i test 1. Efter 13 minuter och 18 sekunder brann fordon 2 
fullständigt. Efter 27 minuter och 18 sekunder började även fordon 4 att brinna. Efter totalt 1 
timme, 2 minuter och 18 sekunder brann fortfarande fordon 2 vid dess baksäte och fordon 4 vid 
dess bagageutrymme. Under tiden branden pågick aktiverades byggnadens sprinklersystem en 
kort tid för att kontrollera dess funktion. Det snabba brandförloppet jämfört med test 1 berodde på 
den öppna dörren på fordon 1. [250] 

Resultatet från testerna visade att temperaturer i stål konstruktionsdetaljer i taket rakt ovanför 
fordonen var runt 800 ºC och att temperaturen på motsvarande sätt mellan fordonen var runt 500 
ºC. Temperaturen i stålpelare som fanns i garaget understeg 400 ºC. Dessa temperaturer är inte 
tillräckliga för att bidra till en kollaps av byggnaden. Det producerades stora mängder rök från 
branden som gjorde sikten i garaget så dålig att inte ens branden gick att se. Temperaturen på 
rökgaserna registrerades och jämfördes med beräknade temperaturer för samma plats, se Tabell 
17. [250] 

Tabell 17: Jämförelse mellan beräknade och uppmätta temperaturer [250] 

Position Maximal temperatur (ºC) 
Beräknade värden Uppmätta värden 

Ovanför fordon 1 1049 1082 
Ovanför fordon 2 1056 999 
Ovanför fordon 3 907 808 

Mellan fordon 1 och 3 795 1033 
Mellan fordon 1 och 2 905 894 

Rökproduktionen var större än vad som kunde ventileras ut med ventilationssystemet. Det visar 
att brandspridningen sker lättare i ett slutet än i ett öppet garage, då de varma brandgaserna blir 
kvar i byggnaden. En släckning av branden bör ske inom 40 minuter trots den dåliga sikten annars 
riskerar branden att involvera ännu fler fordon än 4. Den tryckökning som byggdes upp i 
byggnaden av branden kunde inte utjämnas genom ventilationens utlopp då den totala 
utloppsarean var för liten. Detta fick effekten att fläktarna som skapade luftströmmen i 
tilluftsöppningarna inte kunde stå emot trycket och rök trycktes ut även genom 
inloppsöppningarna. [250] 

Slutsatserna från testen är att trots att garagets dimensioner är små är inte temperaturfördelningen 
lika i hela garaget. De högsta temperaturerna uppmättes i närheten av branden. Tiden det tar för 
branden att sprida sig mellan två fordon i ett slutet garage skiljer sig inte särskilt mycket från 
motsvarande tid i öppna garage. Den största skillnaden mellan öppna och slutna garage är 
brandens utveckling och svårigheterna att ventilera bort rökgaser. Effekten hos en fordonsbrand är 
lägre i ett slutet garage än i ett öppet garage och beror på ventilationens förmåga att tillhandahålla 
frisk luft med syre till branden. Det är därför inte realistiskt att anta en viss brandeffekt för ett 
fordon oberoende av var det befinner sig. Den begränsade ventilationen gör också att en brand i 
ett slutet garage pågår under längre tid än i ett öppet garage. [250] 
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5.5 Olyckor i undermarksanläggningar i andra länder 

Brand i 7 vånings byggnad, Rovigno, Italien 
Den 19 september 2008 klockan 14.30 startade en brand i ett underjordiskt garage. Garaget låg 
under en bostadsbyggnad med totalt 7 våningar. I garaget brann ett fordon som drevs med LPG. 
Fordonsbranden spred sig till andra objekt i garaget, till intilliggande garage och hotade hela 
byggnaden. Räddningstjänsten kom snabbt till platsen med flera styrkor och utrymde ett 50-tal 
familjer från byggnaden. Det tog räddningstjänsten mer än 2 timmar att få kontroll på branden. 
När branden väl var släckt fick de utrymda familjerna inte återvända till sina hem innan 
byggnaden kontrollerats för att säkerställa att konstruktionen var hållbar. [251] 

Brand i underjordiskt garage, Soletta, Schweiz 
En brand startade i ett underjordiskt garage i staden Gretzenbach i kantonen Soletta. Ägaren till en 
bil i garaget var på väg att hämta sin bil och såg då att tre fordon brann. Räddningstjänsten 
larmades och var inom kort på plats med 3 fordon och 11 man. Insatsen påbörjades strax efter 
klockan 6 och uppfattades av räddningstjänsten som en rutininsats. Klockan 7.10 hände det 
otänkbara: taket till garaget med dimensionerna 30 x 32 m rasade ner över räddningstjänstens 
personal. Tre brandmän lyckades att rädda sig själva och en fjärde brandman räddades av sina 
kollegor. Sju brandmän blev kvar under rasmassorna. Ett stort räddningspådrag påbörjades med 
över 200 personer för att undsätta brandmännen. Till en början hade räddningspersonalen kontakt 
med brandmännen men strax efter klockan 11 förlorades kontakten helt. Det var ett svårt 
räddningspådrag där de var tvungna att gräva bort rasmassorna långsamt för att inte skada de 
kvarvarande brandmännen. För att minska risken för ytterligare ras utrymdes 33 lägenheter i två 
närliggande bostadshus. Räddningsarbetet tog långt tid och fortsatte under natten tills alla de 7 
brandmännen hade hittats. De 7 brandmännen var alla avlidna. Det finns igen information om det 
fanns fordon drivna med LPG eller andra nya energibärare i garaget. [252] 

Explosion i garage av gas som läckt från LPG-drivet fordon, Salerno, Italien 
Den 16 december 2007 klockan 6 i staden Vietri sul Mare i Italien blev ett 3-våningshus totalt 
urblåst vid en explosion. Orsaken till explosionen är troligtvis att gas har läckt ut från ett LPG-
drivet fordon som har stått parkerat i en underjordisk garagebox under byggnaden. När 
räddningstjänsten kom till platsen möttes de av en svår skadeplats. Byggnadens konstruktion hade 
förstörts och de bärande väggarna lutade på sina ställen upp till tio grader. Kraften i explosionen 
skadade också fem andra byggnader i närheten. Alla boende i de sex byggnaderna utrymdes på 
grund av risken för ras. Dessa fick återgå till sina boenden då det hade verifierats att 
byggnadernas konstruktion inte var negativt påverkade. [253] 
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6 Räddningstjänstens arbete 
Räddningstjänstens arbete vid räddningsinsatser mot bränder och olyckor i vägtunnlar och andra 
typer av undermarksanläggningar är ofta svårt och kräver större resurser än liknande olyckor på 
andra platser. Forskning kring räddningsinsatser i vägtunnlar förekommer i större omfattning än 
motsvarande forskning för räddningsinsatser i undermarksgarage. På grund av detta koncentreras 
följande kapitel till räddningsinsatser vid bränder i vägtunnlar och tar inte upp räddningsinsatser i 
undermarksgarage. Det finns likheter mellan insatserna och dessa tas upp i avsnitt 7.5. I kapitlet 
behandlas också räddningsinsatser mot fordon som drivs av de nya energibärarna. Avsnittet om 
räddningsinsatser mot fordon som drivs av nya energibärare är inte specifikt för tunnlar och 
undermarksanläggningar utan för bränder i allmänhet i denna typ av fordon. Kapitlet beskriver 
inte räddningstjänstens fullständiga arbete utan behandlar vissa delar som är problematiska vid 
insatser i vägtunnlar och insatser mot fordon som drivs av de nya energibärarna.  

6.1 Räddningsinsatser vid bränder i vägtunnlar 
Idag finns det ett stort antal tunnlar runt om i Sverige och fler är under byggnation eller 
projektering. [218] Tunnelsäkerheten har förbättrats på många sätt och kunskaper har 
införskaffats om bränder och säkerheten i tunnlar genom olika forskningsprojekt. Forskningen är 
mer inriktad på bränderna och tunneln i sig och mindre inriktad på räddningstjänstens arbete. 
Räddningstjänsten är delaktig i säkerheten i tunnlar från att tunneln projekteras tills att en olycka 
eller brand uppstår och måste tas om hand. [254] I sitt arbete agerar räddningstjänsten dels 
myndighet genom att kontrollera att tunnelns utformning ger en tillräckligt hög säkerhetsnivå och 
dels den organisation som ska hantera räddningsinsatser mot olyckor och bränder. När en tunnels 
säkerhetssystem utformas och dimensioneras genomförs bland annat riskanalyser, beräkningar 
och analyser av människors beteende vid utrymning. I arbetet saknas ofta en beskrivning av de 
aktiva och konsekvensreducerande åtgärderna som räddningstjänsten ska göra när en brand eller 
olycka inträffar. De som projekterar och utformar tunnlar förutsätter att en olycka eller brand ska 
hanteras säkert, effektivt och snabbt av räddningstjänsten. Räddningstjänsten är inte alltid 
tillräkligt tydliga mot de säkerhetsansvariga för tunneln med att räddningstjänsten inte är 
dimensionerad för denna typ av bränder. [218] 

Under de senaste åren har det skett ett flertal olyckor i tunnlar med bränder som följd runt om i 
Europa. Bränderna har i många fall varit långvariga och skapat en svår miljö för 
räddningstjänstens insats. Räddningstjänsten arbete är större vid tunnelbränder än vid många 
andra typer av bränder. Det beror på att de som befinner sig i tunneln inte har samma möjligheter 
att göra ett första ingripande mot branden och att ta sig ut ur tunneln på egen hand som de har vid 
t.ex. bränder i olika typer av byggnader. När en brand eller olycka sker i en tunnel är 
räddningstjänsten huvudsakliga mål med insatsen att rädda liv. Livräddning kan ske på olika sätt, 
bland annat genom att hjälpa till att utrymma personer som befinner sig i tunneln. [218] 

En räddningsinsats består normalt av en taktik med syftet att uppnå de i förväg bestämda målen 
med insatsen, åtgärder och arbetsmetoder som genomförs av räddningsstyrkorna samt en 
koordinering och samordning av metoderna till en helhet som utgör räddningsinsatsen. [218]  

En räddningsinsats i en vägtunnel kännetecknas av att tunneln är ett komplicerat objekt vilket gör 
det svårt att få en bra helhetsbild av situationen. Det befinner sig ofta mycket människor i tunneln 
och från tunneln finns det begränsade möjligheter till utrymning. Räddningsinsatser i en tunnel 
ger i många fall långa inträngningsvägar som samtidigt kan vara komplicerade. På grund av 
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tunnelns utseende kan kommunikationen mellan de inblandade vara svår att hantera. Radiosystem 
fungerar inte på samma sätt i en tunnel under mark som det gör ovan mark. Det är svårt för 
räddningsledaren på plats att göra en korrekt riskbedömning då han har svårt att skaffa sig en bra 
bild av situationen och för att det är svårt att veta hur tunnelns stabilitet och hållfasthet påverkas 
av den rådande brandbelastningen och släckförsöken. Tillgången till släckvatten för 
räddningstjänsten kan vara svårt att ordna om inte tunneln är förberedd för det, genom 
brandposter i eller utanför tunneln. Det är svårt för räddningstjänsten att veta vilka 
ventilationsmöjligheter som finns tillgängliga och hur brandgaserna beter sig vid brand i en 
specifik tunnel med den ventilation som råder. [255] 

6.1.1 Taktik 

Taktik är viktigt vid alla typer av räddningsinsatser. När en räddningsinsats har ett tydligt mål och 
en bra taktik ökar möjligheterna för att insatsen ska fungera väl och ge ett bra resultat. En bra 
taktik och ett bra ledningssystem bidrar till att det ska gå att hantera stora och komplexa 
räddningsinsatser och få ett gott resultat av dessa. Idag förekommer det många definitioner av 
taktik. Taktik handlar om att resurser ska utnyttjas på bästa sätt oavsett hur resurserna ser ut. 
Målet är att göra det bästa av situationen med de förutsättningar som råder och ägna sig åt rätt 
saker vid rätt tillfälle. Nedan följer två definitioner på taktik. [256] 

Taktik kan definieras som de faktiska åtgärder som ska utföras vid rätt tidpunkt och på rätt 
plats. Utmaningen består här i att identifiera de erforderliga åtgärderna och att initiera, 
koordinera och genomföra dessa. 

Taktiken är länken mellan de in satta resurserna och olyckan, där för hållandet mellan 
resurserna och olyckan skapar ett orsak – verkan förhållande som dessutom är dynamiskt. 

Vilken taktisk inriktning som används vid en olycka påverkas av den miljö olyckan sker i, vad det 
handlar om för typ av olycka, vilka konsekvenser olyckan har gett eller kommer att ge, de 
tillgängliga resurserna samt vilket mål räddningsinsatsen har. För att hantera bränder har 
räddningstjänsten tillgång till ett antal olika taktiska inriktningar. De taktiska inriktningarna 
innehåller i sin tur olika metoder för hur arbetet ska genomföras för att insatsens mål ska uppnås. 
Det finns flera exempel på taktiska inriktningar vid räddningsinsatser mot bränder i tunnlar, se 
följande punkter. [218] 

1. Underlätta för att de drabbade snabbt ska komma ut ur tunneln. 
2. Livrädda de drabbade människorna genom att aktivt ta ut dem ur farlig miljö. 
3. Släcka branden och på så sätt undanröja hotet mot de drabbade människorna i 

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

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

6.1.2 Metoder 

De metoder som används av räddningstjänsten vid en insats mot en tunnelbrand är som de är för 
alla typer av insatser, offensiva eller defensiva. De olika metoderna kan kombineras. Ofta 
genomförs defensiva åtgärder parallellt med offensiva åtgärder, beroende på resurstillgång. Om 
metoderna som väljs är offensiva eller defensiva styrs av situationen som råder på brandplatsen. 
De första av räddningstjänstens resurser som anländer till en större tunnelbrand prioriterar 
defensiva åtgärder då de inte har någon möjlighet att på ett säkert och effektivt sätt genomföra 
offensiva åtgärder mot branden. Är branden av mindre storlek kan även mindre resurser användas 
för att genomföra offensiva åtgärder. Vid större bränder påbörjas de offensiva åtgärderna när mer 
resurser finns tillgängliga på plats. Offensiva åtgärder fokuserar på att angripa branden för att 
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hindra dess spridning och påverkan på de som befinner sig i tunneln och tunnelns konstruktion. 
De defensiva åtgärderna handlar om att minska brandens spridning, utveckling och påverkan på 
tunneln och de som vistas i tunneln genom andra åtgärder än att direkt ge sig på branden och 
försöka släcka den. [254] 

Inom de tidigare nämnda taktiska inriktningarna för räddningstjänsten vid bränder i tunnlar finns 
ett antal tänkbara arbetsmetoder som räddningstjänsten kan använda sig av när de genomför en 
räddningsinsats mot en tunnelbrand, se följande punkter. Metoderna syftar alla till att rädda 
människors liv på olika sätt. Både livräddning och brandsläckning kräver i de flesta fall att 
räddningspersonalen genomför rökdykning. [218] 

1. Insatser i den rökfria tunneln i syfte att orientera sig om läget och skapa underlag för 
beslut. Denna insats måste genomföras omgående, vara snabb och effektiv, då den 
inte bör fördröja övriga delar av räddningsinsatsen. 

2. Rökdykarinsats in i den rökfyllda delen av tunneln. 
3. Brandsläckning. Brandsläckningen kommer troligen att ställa till ett stort problem 

och kan troligen genomföras på en rad olika sätt, varav punkterna nedan är exempel 
på möjliga och tänkbara tekniker. 

a. Brandsläckning med ordinära brandsläckningsstrålrör. 
b. Brandsläckning med bärbara vattenkanoner.  
c. Brandsläckning med fordonsmonterade vattenkanoner. 
d. Brandsläckning med fläktar med vatteninjektering i luftströmmen. 
e. Brandsläckning genom att det brinnande föremålet förflyttas ut ur tunneln. 
f. Brandsläckning med fjärrstyrd obemannad släckutrustning. 

4. En insats in i tunneln för att vägvisa människor, det vill säga att de drabbade kan 
förflytta sig själva ut ur tunneln. 

5. En insats in i tunneln för att bära ut människor ur tunneln, det som normalt kallas 
livräddning. 

6. En insats in i tunneln för att undsätta människor och underlätta överlevnad på plats i 
tunneln. 

7. Ventilation av tunneln för att kontrollera flödet och riktningen på röken i tunneln. 
Ventilationen kan genomföras med antingen fast monterade fläktar i tunneln eller 
mobila fläktar som placeras på avsedd plats. Avsikten med ventilationen kan vara 
att: 

a. Ventilera för att säkerställa befintligt flöde i tunnelröret och därmed 
underlätta utrymningen och räddningsinsatsen. 

b. Ventilera för att starta ett flöde i tunneln så att man kan skapa en möjlig 
utrymningssituation och en möjlig angreppsväg för räddningspersonalen. 

c. Ventilera för att vända flödet av röken i tunneln och underlätta en 
livräddning för människor som befinner sig i röken nedströms brandplatsen.  

d. En släckinsats från säker miljö för att begränsa konsekvenserna av branden 
8. Avancerat akut omhändertagande i säker miljö vid olycksplatsen. Denna metod 

kommer troligen att vara mycket resurskrävande om antalet skadade människor är 
stort. 

Rökdykning 
I de fall tunneln är fylld av brandrök krävs att räddningstjänstens personal tar sig in i tunneln med 
skyddsutrustning genom rökdykning. [218] Innan rökdykning genomförs måste den som är 
räddningsledare på platsen ha genomfört en riskbedömning av situationen enligt AFS 2007:7. I 
riskbedömningen ska räddningsledaren ha kommit fram till att säkerheten är tillräcklig för den 
personal som genomför rökdykningen. Anses säkerheten inte tillräcklig ska rökdykning inte 
påbörjas och avslutas om den redan påbörjats. Istället ska andra åtgärder vidtas för att avhjälpa 
branden och dess konsekvenser på bästa sätt. [257] 

Rökdykning sker alltid i grupper om två rökdykare som genomför inträngningen i det 
branddrabbade objektet. Förflyttningen av en rökdykargrupp i ett objekt som är rökfyllt innebär 
ofta problem. Hastigheten som rökdykarna har vid sitt avancemang är inte lika snabb som den 
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hade varit ute i det fria. Det som påverkar rökdykarnas förflyttningsförmåga är bland annat den 
dåliga sikten, den tid de kan vara i röken innan deras luft tar slut, branden och dess konsekvenser i 
form av värmestrålning från röken och branden. Under tiden rökdykarna förflyttar sig ska de 
samtidigt söka av de delar av objektet som de passerar för att säkerställa att där inte finns någon 
brand eller person kvar. Ytterligare en faktor som påverkar förflyttningen negativt är belastningen 
som den tunga utrustningen utgör. Både den personliga säkerhetsutrustningen och vattenslangen 
är tunga att bära med sig. [258] 

Vid rökdykning används vanligen andningsutrustning bestående av stålflaskor eller 
kompositflaskor. De vanligaste stålflaskorna har en luftkapacitet på 4 liter vid ett tryck av 300 
bar, vilket ger en total luftmängd på cirka 2 400 liter. De vanligaste kompositflaskorna har en 
luftkapacitet på 3,4 liter vid ett tryck av 300 bar, vilket ger en total luftmängd på cirka 2040 liter. 
[259] En luftförbrukning för rökdykning vid en tunnelbrand kan vara ca 62 liter/min [258]. Det 
ger rökdykarna en aktionstid på 33 minuter för kompositflaskorna och 39 minuter för 
stålflaskorna. 

Den forskning som har genomförts gällande rökdykargruppers aktionstid har visat att 
rökdykarinsatsens räckvidd kan begränsas av hög värme. Det är inte särskilt vanligt i tunnlar. 
Istället påverkas räckvidden av rökdykarnas utmattning på grund av tung fysisk belastning och 
förhöjd kroppstemperatur, begränsningen av den tillgängliga andningsluften, slangdragning och 
den dåliga sikten. [258] Vid rökdykning utan brandrök med simulerad dålig sikt och med 
vattenfylld slang i industrilokaler varierade hastigheten hos rökdykarpar mellan 1-30 m/min. 
[218] 

Det har gjorts försök för att ta reda på räckvidden hos en rökdykarinsats även i tunnelmiljöer. Vid 
ett försök genomfördes tre olika övningar: övning 1 – rökdykning i övningsrök med en icke 
vattenfylld slang, övning 2 – rökdykarinsats utan rök med vattenfylld slang, övning 3 – 
rökdykarinsats utan rök och utan slangutläggning. Resultaten visas i Tabell 18. [218] 

Tabell 18: Resultat av rökdykarinsatsövningar i tunnelmiljöer [218] 

Övning Förutsättningar Genomsnittlig 
förflyttnings- 

hastighet (m/min) 

Teoretisk maximal 
inträngningssträcka 

(m)a 
1 Rökfylld tunnel, ej vattenfylld slang 5 – 8 58 
2 Ej rökfylld tunnel, slangdragning med 

vattenfylld slang 
60 243 

3 Ej rökfylld tunnel, ej slangdragning 80 1080 
 Tester i industrimiljö 6b 80 

a Luftförråd med 1 600 liter luft, en luftförbrukning på 62 liter per minut och reträttmöjlighet 
b Slankopplingsmomentet genomfördes inte 

Den höga temperatur som råder i ett brandutsatt objekt påverkar rökdykarnas möjligheter till 
insats. Värmeutmattning bedöms ske när kroppstemperaturen överstiger sin normala temperatur 
med 2,5 ºC. Värmeutmattning sker främst när rökdykarna utsätts för en lägre värmestrålning som 
inte bidrar till någon smärta hos dem. För att beräkna värmeutmattning har en beräkningsmodell 
tagits fram, se [218]. Vid hög värmestrålning påverkas rökdykarna genom smärta på grund av den 
höga värmen. Den minsta värmestrålning som leder till smärta har uppskattats till 5 kW/m2. Vid 
försök med en strålningsnivå på 17 kW/m2 uppstod smärta efter knappt två minuter. Vid försöken 
i Runehamar tunneln registrerades värmestrålningen vid olika avstånd från branden för fyra tester 
med brandeffekter på 70, 125, 158 respektive 203 MW. För att beräkna på vilket avstånd 
gränsvärdet för värmestrålningen på 5 kW/m2 uppnås från branden har en beräkningsmodell tagits 
fram, se [218]. I Figur 35 visas den kritiska strålningsnivån för en rökdykare innan denne 
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upplever smärta eller värmeutmattning. I Figur 36 visas på vilket avstånd från brandens centrum 
gränsvärdet för värmestrålning uppnås. [218] 

 
Figur 35: Kritisk strålningsnivå för rökdykare [218] 

 
Figur 36: Avstånd till kritisk strålningsnivå [218] 

Brandsläckning 
Vid all typ av brandsläckning krävs att släckmedlet når fram till det som brinner för att kunna 
släcka det. De olika munstycken som används av räddningstjänsten har en begränsad kastlängd på 
släckmedlet vilket gör att rökdykaren som håller i munstycket måste komma nära branden för att 
släckmedlet ska nå fram. [258] Enligt resonemanget från föregående avsnitt kan det i många fall 
vara svårt för rökdykarna att komma nära branden, på grund av den höga värmestrålningen. 
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Möjligheterna för rökdykarna att ta sig fram i en tunnel där det brinner kan förbättras om tunneln 
är utrustad med ett ventilationssystem som ventilerar ut de varma brandgaserna eller om det finns 
flera angreppsvägar än tunnelmynningarna för att nå branden. Finns inget ventilationssystem utan 
tunneln förlitar sig på naturlig ventilation får det konsekvenser genom att röken sprider sig mot 
tunnelns båda mynningar, vilket gör att ingen av mynningarna blir lämplig för räddningstjänsten 
att använda som angreppsväg. I detta fall är det viktigt att det finns alternativa vägar som kan 
användas av räddningstjänsten för att ta sig in i tunneln. [218] 

Vid brandsläckning av bränder i tunnlar är det vanligaste släckmedlet vatten. Det beror på att 
andra släckmetoder inte är utvecklade för tunnelbränder och att vatten är det släckmedel som är 
lättast att få tag i och att transportera. Vattnet appliceras på branden genom strålrör. Varje 
rökdykargrupp har normalt minst ett strålrör med sig vid rökdykning. Det gör att mängden 
tillgängligt släckvatten påverkar hur många strålrör som kan användas samtidigt och det påverkar 
i sin tur hur många rökdykargrupper som kan arbeta samtidigt i tunneln. För att få in flera 
rökdykargrupper krävs en stor tillgång på vatten samt ett enkelt sätt att transportera vattnet in till 
rökdykargrupperna. Vattentillgången kan skapa problem för räddningsinsatsen om det inte finns i 
tillräckliga mängder. Vatten kan normalt tas från det kommunala brandpostnätet som finns både i 
och utanför de flesta tunnlar. Om det inte går får vatten transporteras till platsen med 
räddningstjänstens tankbilar. Hur mycket vatten som krävs för en släckinsats beror bland annat på 
vad det är som brinner och storleken på den totala ytan som brinner. Vid fordonsbränder är 
branden inne i ett objekt, vilket gör det svårare att nå brandhärden med vattenstrålen. Därför 
måste räddningstjänstens personal komma väldigt nära ett fordon som brinner för att kunna 
genomföra en effektiv släckinsats. Fordonsbränder är mer svårsläckta än andra bränder i samma 
storlek vilket gör att en släckinsats mot ett fordon tar längre tid. I Tabell 19 visas vilken mängd 
släckmedel som krävs för att släcka olika typer av fordonsbränder och vilken tid det tar tills att 
branden är under kontroll. [218] 

Tabell 19: Minsta släckvattenbehov och tid tills brand är under kontroll [218] 

Fordonstyp Bränsleyta 
(m2) 

Brandeffekt 
(MW) 

Minsta släck- 
vattenbehov 

(l/min) 

Tid tills att branden är 
under kontroll (min) 

Personbil 10 5 226 6 
Skåpbil 35 15 462 12 

Buss 35 25 462 12 
Lastbil 200 100 1 250 30 
Lastbil 200 150 1 250 30 

Räddningstjänsten använder sig av olika typer av strålrör vid brandsläckning. Vilket strålrör som 
används beror på vad som finns tillgängligt inom organisationen och vad det är för typ av brand 
som ska släckas. De olika munstyckena använder olika mängder vatten, ger olika flöden i strålen 
och kräver olika avstånd till branden för att kunna genomföra en släckning, se Tabell 20. [218] 

Tabell 20: Vattenflöde i stråle och maximalt avstånd till branden för olika strålrör vid olika tryck [218] 

Strålrör Pumptryck 
(bar) 

Vattenflöde i 
slang (l/min) 

Maximalt 
avstånd till 
brand (m) 

Vattenflöde 
i strålen 
(l/min) 

Fogfighter (300 l/min) 5 320 27 40 
Fogfighter (300 l/min) 10 431 32 17 

TFT- strålrör (1 300 l/min) 5 702 20 26 
TFT- strålrör (1 300 l/min) 10 946 35 58 
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Det är av stor vikt att räddningstjänstens personal släcker branden från ett lämpligt avstånd där 
mesta möjliga mängd vatten når brandhärden för att insatsen ska vara effektiv och snabb. Den 
teoretiskt beräknade mängd vatten som når brandhärden vid olika avstånd för olika typer av 
strålrör visas i Tabell 21. [218] 

Tabell 21: Teoretiskt beräknade vattenmängder som når branden med olika strålrör vid olika avstånd [218] 

Strålrör Teoretisk vattenmängd som träffar branden vid olika avstånd (l/min) 
10 meter 15 meter 20 meter 25 meter 30 meter 

Fogfighter  
(10 bars tryck) 

302 237 173 108 44 

TFT- strålrör 
(10 bars tryck) 

696 571 446 321 196 

Baserat på resultaten i Tabell 19, Tabell 20 och Tabell 21 har det tagits fram vilket antal strålrör, 
av de två olika typerna fogfighter och TFT-strålrör, som krävs för att definitivt släcka en brand i 
olika typer av fordon på olika avstånd, se Tabell 22. [218] 

Tabell 22:Antalet strålrör som krävs för att effektivt bekämpa olika typer av bränder vid olika avstånd [218] 

Strålrör Avstånd till brand 
(m) 

Personbil Skåpbil eller 
buss 

Lastbil eller 
långtradare 

Fogfighter 10 1 2 5 
15 1 2 6 
20 2 3 8 
25 3 5 12 
30 6 11 29 

TFT- strålrör 10 1 1 2 
20 1 2 3 
30 2 3 7 

Angreppssätt 
Det är vanligast att tunnlar har antingen ett tunnelrör med trafik i två riktningar eller två tunnelrör 
med en trafikriktning i vardera rör. I tunnlar med dubbla tunnelrör kan det vara en eller flera 
körbanor i varje rör. [254] 

Vid räddningsinsatser i tunnlar med ett tunnelrör får räddningstjänsten ta sig in till branden 
genom tunnelmynningarna eller genom eventuella speciellt avsedda utrymnings- och 
angreppsvägar, se Figur 37. I tunneln finns någon form av ventilation antingen mekanisk eller 
naturlig vilket gör att vid mindre bränder följer röken luftströmmen ut genom en av mynningarna. 
Är branden större och ett system för brandgasventilation saknas finns risken att röken även söker 
sig till tunnelmynningen mot vindriktningen. Beroende på brandens storlek och tunnelns 
säkerhetssystem kan räddningstjänsten ta sig in i en rökfrimiljö med vinden i ryggen. Vid 
upptäckten av en brand eller en olycka är det viktigt att trafiken stängs av tidigt för att underlätta 
möjligheterna för räddningstjänsten att ta sig in i tunneln och för att minimera antalet personer 
som befinner sig i tunneln. Är tunneln helt rökfylld åt båda riktningarna blir räddningstjänsten 
tvungna att genomföra rökdykning från mynningarna eller någon annan angreppsväg in i tunneln. 
Angrepp från tunnelns mynningar kan ge långa inträngningsvägar. När räddningsstyrkorna 
anländer till en brand i en tunnel med ett tunnelrör bör de säkerställa att ventilationsriktningen är 
åt det mest fördelaktiga hållet. De första styrkorna på plats bör försöka att släcka branden och om 
det inte går retirerar de för att istället hjälpa till att utrymma de som befinner sig i tunneln. När 
fler styrkor anländer till platsen kan ett nytt släckförsök genomföras samtidigt som det säkerställs 
att de som befinner sig i tunneln har utrymts. [254] 
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Figur 37: Räddningsinsats i tunnel med ett tunnelrör [254] 

Vid räddningsinsatser i tunnlar med två tunnelrör kan räddningstjänsten ta sig in i tunneln genom 
det odrabbade tunnelröret, se Figur 38. För att detta ska ha någon funktion krävs att tunneln har 
tvärtunnlar som förbinder de två tunnelrören. Räddningstjänsten kan ta sig in i tunneln i det 
odrabbade tunnelröret till en plats som är nära branden och sedan angripa branden via 
tvärtunnlarna mellan tunnelrören. Det är viktigt att trafiken snabbt stoppas i båda tunnelrören för 
att det odrabbade röret ska vara tomt på trafik, dels för att kunna användas av räddningstjänsten 
som angreppsväg och dels för att kunna användas av de som befinner sig i det branddrabbade 
tunnelröret som utrymningsväg. Beroende på brandens storlek kan rök spridas uppströms branden 
trots att det finns ett ventilationssystem. När räddningsstyrkorna anländer till en brand i en tunnel 
med dubbla tunnelrör bör den första styrkan försöka släcka branden och på så sätt förbättra 
situationen för de som befinner sig i tunneln. Samtidigt bör personer som befinner sig uppströms 
branden utrymmas. När fler styrkor anländer hjälper de till att släcka branden och säkerställa att 
personer både uppströms och nedströms branden har utrymts. [254] 

 
Figur 38: Räddningsinsats i tunnel med två tunnelrör [254] 

Oavsett om en tunnel har trafikriktning åt ett eller två håll förmodas bilar som är framför olyckan 
i respektive riktning ta sig ut ur tunneln genom att de fortsätter att köra och kör ut ur tunneln. Det 
kan antas ske i tunnlar där trafikmängden är låg. I tunnlar i städer där trafikmängden ofta är hög 
och samtidigt påverkas av trafiksituationen utanför tunneln finns det en risk för köbildning i 
tunneln, vilket gör att de trafikanter som befinner sig nedströms branden inte kan antas ta sig ut 
genom att de forstsätter att köra. [260] Istället kommer det att finnas personer som befinner sig 
mitt i brandröken och snabbt måste utrymmas.  

I de tunnlar där det finns tillgång till brandgasventilation ska denna användas för att underlätta 
räddningstjänstens arbete och för att förbättra miljön i tunneln för de personer som befinner sig i 
den. Finns det inget system för brandgasventilation i tunneln kan mobila fläktar användas istället. 
[254] 

Luftströmmens riktning 

Luftströmmens riktning 
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6.1.3 Erfarenheter från bränder i vägtunnlar 

Från de tre bränderna som har tagits upp tidigare i rapporten, branden i Mont Blanc-tunneln, 
Tauern-tunneln och St. Gotthard-tunneln, har det erhållits erfarenheter av hur räddningstjänstens 
arbete vid släckning av bränder i tunnlar fungerar, vilka brister och problem som uppstår o.s.v. I 
följande avsnitt redovisas information om räddningstjänstens arbete och lärdomar som har 
erhållits från dessa bränder. [254] 

Mont Blanc-tunneln 
Vid branden i Mont Blanc tunneln fanns det endast en chans att släcka branden. En person som 
befann sig i tunneln lyckades att komma 10 m från branden och genomförde ett släckförsök med 
den utrustning han hade tillgång till, en handbrandsläckare, innan han fick retirera på grund av 
värmestrålningen. Hade han haft tillgång till mer brandbekämpningsutrustning som fler 
brandsläckare eller en inomhusbrandpost hade hans insats kunnat vara mer effektiv och kanske till 
och med bidragit till att branden inte hade utvecklats som den gjorde. Mont Blanc-tunneln hade 
en egen räddningsstyrka som var positionerad på den franska sidan av tunneln. Vid branden 
blockerades styrkan på sin sida av tunneln av röken och värmen. De kunde inte ta sig in i tunneln 
förrän branden hade avtagit i omfattning. På den italienska sidan fanns endast den kommunala 
räddningstjänsten, vilken det tog tid för att komma till platsen. När den italienska 
räddningstjänsten anlände var det redan försent för att kunna angripa branden. Tunnelns egen 
räddningsstyrka hade bristfällig utrustning och flera personer i personalen saknade 
andningsapparater. Det var en av anledningarna till att de fastnade i tunneln och en person i 
styrkan omkom. Vid branden hanterades inte ventilationssystemet på ett korrekt sätt. Den 
felaktiga hanteringen bidrog till den ökade rökspridningen och brandeffekten. [254] 

Tauerntunneln 
Branden i Tauern tunneln ökade i omfattning snabbt och hade en snabb brandspridning. 
Räddningstjänstens möjligheter att angripa branden var små och de fick vänta tills brandens 
omfattning hade avtagit. När räddningsstyrkorna kom till platsen var deras inledande uppgift att 
rädda ett antal personer som befann sig i tunneln och inte kunde ta sig ut på egen hand. Eftersom 
alla resurser användes för att leta efter dessa personer fanns det inga resurser kvar som kunde 
angripa branden. [254] 

St. Gotthard-tunneln 
Räddningstjänstens insatser vid branden St. Gotthard-tunneln genomfördes på ett bra sätt från 
båda håll av tunneln. De lyckades hindra branden från att sprida sig norrut. Trots att 
räddningstjänsten gjorde en bra och tidig insats mot branden lyckades de inte hindra branden från 
att fortsatta utvecklas snabbt. I St. Gotthard-tunneln var det förutbestämt hur ventilationen skulle 
fungera vid en brand. Ventilationen skulle vara konstant genom att den ventilation som rådde när 
branden startade även skulle användas under branden. [254]  

Slutsatser 
Det är viktigt att den organisation som driver tunneln snabbt kan få information om vad som sker 
i tunneln och var i tunneln det sker någonstans. Informationen måste sedan förmedlas vidare till 
de organisationer som ska hantera olyckan. För räddningstjänsten är det viktigt att få information 
om hur många personer som befinner sig i tunneln, var olyckan är i tunneln, vad det är som har 
hänt, vilken typ av fordon som är inblandade i olyckan o.s.v. Tunnelbränder bör angripas i ett 
tidigt skede innan de utvecklas tillräckligt mycket för att inte gå att angripa utan att utsätta 
personal och kvarvarande personer för stora risker. Alla bränder ska angripas så tidigt som möjligt 
men det är speciellt viktigt vid tunnelbränder på grund av den snabba brandutvecklingen. I 
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branden i St. Gotthard-tunneln antas det i efterhand att redan 7 minuter efter kollisonen som gav 
upphov till branden var branden för stor för att kunna bekämpas. De tre bränderna pågick alla 
under lång tid. När det första släckförsöket misslyckas blev räddningstjänsterna tvungna att vänta 
med nästa släckförsök tills att branden hade minskat i omfattning. Räddningstjänsten måste kunna 
ta sig in till branden på ett enkelt och säkert sätt. Vid de tre tunnelbränderna var det omöjligt för 
räddningstjänsten att ta sig in i tunnlarna nedströms branden. Det var inte möjligt att närma sig 
branden med luftströmmen från ventilationssystemet i ryggen. När räddningsarbete sker från två 
håll i en tunnel är det viktigt att arbetet samordnas för att inte insatserna ska få negativa 
konsekvenser för varandra. En effektiv kommunikation mellan de inblandade bidrar till att 
insatsen blir effektiv och riskerna för de som befinner sig i tunneln och den egna personalen 
minskar. Det är speciellt viktigt när en tunnel går mellan två länder, där olika språk gör att 
kommunikationen försämras ytterligare. Det är viktigt att ventilationens kapacitet att påverka 
branden är känd av räddningstjänsten och att de vet hur de ska hantera den. En korrekt hanterad 
ventilation kan vara det som avgör om en räddningsinsats mot en tunnelbrand går bra eller dåligt. 
En dåligt hanterad ventilation kan göra miljön i tunneln svår för de som ska arbeta i den eller för 
de som ska ta sig ut ur den. Det är viktigt att det finns tillgängliga räddningsstyrkor som kan ta sig 
fram till tunneln från båda håll på en ungefär lika lång tid. Det krävs inte mycket för att branden 
ska vara för stor för att ett angrepp ska kunna genomföras från en av tunnelmynningarna. [254] 

6.2 Brandsläckning av fordon drivna av de nya energibärarna 
Hur en fordonsbrand ska hanteras och släckas skiljer sig åt beroende på vilket drivmedel fordonet 
drivs av. Det är därför viktigt för räddningspersonalen att veta vilka risker fordonet utgör och om 
det krävs andra typer av skyddsutrustning och arbetsmetoder för att hantera fordonet. Idag finns 
inget enkelt sätt att identifiera fordon som drivs av de nya energibärarna då det inte finns några 
krav på att fordonen ska vara märkta. Det finns inte heller några krav eller standarder på hur en 
eventuell frivillig märkning ska se ut. Många fordonstillverkare märker sina fordon. Märkningens 
placering, utformning, innehåll o.s.v. skiljer sig åt. Det är därför viktigt att noggrant studera det 
aktuella fordonet för att se om det finns någon form av märkning. Vanliga ställen för märkning är 
på bagageluckan, på fordonets sidor eller vid fordonets front. En del fordon märks med små 
etiketter där det står vad fordonet drivs av, andra märks endast med en modellbeteckning där en 
viss del av denna eller hela visar vad fordonet drivs av och en del fordon märks med stora texter 
över fordonets sidor vad det drivs av i reklamsyfte. [261; 262] I USA är det krav på att fordon 
som drivs av LPG eller CNG måste vara tydligt märkta med vilket drivmedel de drivs av. [263] I 
Sverige finns system som räddningstjänsten kan använda sig av för att via ett fordons 
registreringsnummer ta reda på information om fordonet, som t.ex. vilket bränsle fordonet drivs 
av. [260] 

6.2.1 Gasformiga bränslen 

Vid brandsläckning av gasformiga energibärare är det viktigt att en brand inte släcks innan 
utflödet har stoppats. Om branden släcks utan att utflödet har stoppats flödar gas ut i det fria och 
kan bilda en brännbar miljö. Gasen kan sedan antändas av de många potentiella tändkällor som 
normalt finns i och i närheten av ett fordon. Är det möjligt kan gasen låtas brinna under 
kontrollerade former. Genom att göra det kan riskområden minskas och insatsen blir mindre 
komplicerad. Värmepåverkade behållare eller tankar bör kylas med vatten för att minska risken 
för ökat tryck i flaskan, vilket annars kan leda till BLEVE eller kärlsprängning. Om gasutsläppet 
sker i vätskeform och samlas på marken ska vatten inte appliceras på pölen då vattnet ökar 
temperaturen på den vätskeformiga gasen och på så sätt ökar avångningen. [7; 6] Vid 
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släckinsatser där det förekommer värmepåverkade gasflaskor används normalt ett riskavstånd på 
300 m på grund av risken för splitter. [18] Vid räddningsinsatser mot fordon som drivs av 
gasformiga energibärare används inte alltid ett riskavstånd utan räddningstjänstens personal 
närmar sig fordonet som de hade gjort vid en vanlig fordonsbrand. De anser att 
säkerhetsfunktionerna i fordonet fungerar och kommer släppa ut ett eventuellt övertryck. [260; 
264] Med den insatstid räddningstjänsten har räknar de med att de anländer till platsen efter att 
flaskan har varit brandutsatt tillräkligt länge för att en BLEVE eller en kärlsprängning ska ha 
skett, om inte säkerhetsfunktionerna fungerat. Eventuell gas som släppts ut på grund av det ökade 
trycket antas ha antänts innan räddningstjänsten kommer fram. [260] 

Vid släckning av bränder i metangas, propangas, vätgas eller dimetyleter kan alla kända 
släckmedel användas vilket innebär att bland annat pulver, skum, vattendimma och koldioxid kan 
användas. [64; 265; 266; 267] 

I Figur 39, Figur 40 och Figur 41 visas bildrutor från ett filmat brandförsök med ett bensindrivet 
fordon och två LPG-drivna fordon. Ett av de LPG drivna fordonen har en fungerande 
säkerhetsventil och ett av fordonen har det inte. När säkerhetsventilen fungerar uppstår det en 
gasmolnsbrand som snabbt är över tillskillnad mot när säkerhetsventilen inte fungerar och det blir 
en BLEVE. [268] 

 
Figur 39: Brand i fordon som drivs av bensin, vid tiden 0 och 3,5 min [268] 

 
Figur 40: Brand i fordon som drivs av LPG med fungerande säkerhetsventil, vid tiden 0 och 12 min [268] 

 
Figur 41: Brand i fordon som drivs av LPG med ej fungerande säkerhetsventil, vid tiden 0, 14 och 14 min [268] 

6.2.2 Vätskeformiga bränslen 

Vid brandsläckning av vätskeformiga bränslen är det viktigt att använda sig av ett släckmedel 
som kan släcka det brinnande bränslet. Bränslepölbränder måste släckas med ett släckmedel som 
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är lättare än vad bränslet är annars flyter det brinnande bränslet ovanpå släckmedlet och branden 
fortsätter. Mindre bränder av bensin och diesel kan släckas med koldioxid, pulver eller skum. I 
fall med mycket små bränder kan även spridda vattenstrålar användas. Stora diesel- eller 
bensinbränder bör släckas med skum. För bensin bör ett alkoholresistent skum användas. Metanol 
och etanol är två typer av alkoholer. Dessa kan inte släckas med vanligt detergent skum utan 
måste släckas med alkoholbeständigt skum. Mindre bränder kan släckas med koldioxid, pulver 
eller vatten. Alkoholerna är lätt blandbara med vatten vilket gör att släckning med vatten endast 
spär ut alkoholen utan att branden släcks. Branden släcks först när alkoholhalten i blandningen är 
för låg för att den ska kunna brinna. E85 innehåller både etanol och bensin och större bränder ska 
släckas med alkoholresistent skum. Mindre bränder kan på samma sätt som för bensin och etanol 
släckas med koldioxid, pulver eller spridda vattenstrålar. Biodiesel som RME kan släckas med 
koldioxid, skum, pulver eller spridda vattenstrålar. För bränslena bensin, diesel, RME och E85 är 
det olämpligt att använda en direkt vattenstråle då den enbart rör om i bränslet och sprider ut 
branden. Icke alkoholresistent skum ska inte heller användas då detta bryts ner av bränslet. 
Behållare med bränsle som är brandpåverkade kan med fördel kylas med vatten. [7; 6; 269; 270; 
271; 272; 273] 

6.2.3 Batterier 

Vid brandsläckning av batteridrivna bilar är vatten ett lämpligt släckmedel. Många av de 
batterisyror som används i batteridrivna fordon är basiska och är farliga att få på huden. Detta 
innebär att även släckvattnet i viss mån kan vara basiskt och inte bra att få på sig eller sprida ut 
för mycket av i naturen. Brandsläckning kan ske med defensiv eller offensiv metod. Den 
defensiva metoden går ut på att låta batteripacken på fordonet brinna ut av sig själva utan att 
genomföra några släckförsök. Battericellerna brinner snabbt ut och det enda som återstår av 
batteriet efter brand är aska och dess inneslutning av metall. Den offensiva metoden går ut på att 
använda stora mängder vatten för att släcka branden och fylla batteripacket med vatten. Om 
batteripacket är fyllt med vatten minskas risken för att fler celler i batteriet ska börja brinna 
genom att de kyls till en temperatur under dess antändningstemperatur. De celler som redan 
brinner släcks antingen av vattnet eller genom att de brinner ut. En del tillverkare rekommenderar 
den defensiva metoden då det är svårt att få in vattnet på ett bra sätt i batteripacket. [111; 274] 

6.2.4 Svenska räddningstjänsters arbete med de nya energibärarna [260; 264] 

Vid intervjuer med olika räddningstjänster i Sverige har det kommit fram att arbetet kring nya 
energibärare skiljer sig mellan olika räddningstjänstorganisationer. På många håll anses de nya 
energibärarna inte ge någon större påverkan eftersom de inte är särkilt representerade i dagens 
insatsstatistik. Där arbete pågår utgörs detta bland annat av att personalen utbildas både 
gemensamt inom organisationen och på egen hand genom självstudier.  

Räddningstjänsten ser riskerna för BLEVE eller kärlsprängning som små då systemen är utrustade 
med säkerhetsåtgärder för att motverka detta, bland annat i form av säkerhetsventiler. 
Räddningstjänsterna förlitar sig på att systemen fungerar och släpper ut ett eventuellt övertryck. 
Eftersom det alltid tar en viss tid för räddningstjänsten att ta sig till en olycka eller brand anser en 
del räddningstjänster att antändning av eventuell gas som släppts ut genom säkerhetsventiler 
redan har skett innan de kommer till platsen och då inte sker när räddningspersonalen befinner sig 
i eller vid fordonet. Risker kring höga spänningar ses som ett problem och det har hanterats 
genom utbildning om hur fordonen fungerar och genom att räddningstjänster har kompletterat sin 
utrustning med bland annat speciella handskar för att minska risken för att få spänning genom 
kroppen. I vissa räddningstjänstorganisationer finns speciella fordon för trafikolyckor som 
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antingen redan är eller kommer att utrustas med system för att ta reda på information om ett 
fordon baserat på fordonets registreringsnummer. Det senaste som räddningstjänsterna har börjat 
komma i kontakt med bland annat i Göteborg och Stockholm är olyckor i form av explosioner på 
grund av att fordon avsedda för ett bränsle tankas med ett annat bränsle genom användning av 
olika typer av adaptrar. Explosionen behöver inte bero på brand utan kan bero på att olika system 
är anpassade för olika tryck, vilket gör att för höga tryck leder till kärlsprängning.  

I de flesta räddningstjänster hanteras bränder i fordon som drivs av de nya energibärarna på 
samma sätt som om fordonet hade varit drivet av de vanliga drivmedlen bensin eller diesel. Vissa 
räddningstjänster har redan eller håller på att implementera system och utrustning för att 
underlätta och minska riskerna i samband med denna typ av insatser. 

En del räddningstjänster bedriver inget övergripande utvecklingsarbete inom organisationen för 
att öka förmågan till att hantera olyckor med fordon drivna av nya energibärare samt för att 
minska riskerna för räddningstjänstpersonalen vid denna typ av olyckor. Andra räddningstjänster 
arbetar med utbildning av personalen och viss utveckling av utrustning som ska underlätta och 
minska riskerna vid insatser mot denna typ av fordon. 

Räddningstjänsterna såg inte enbart risker kring fordonen som drivs av nya energibärare. Vid ett 
ökat antal fordon blir det fler transporter av de nya energibärarna som i många fall klassas som 
farligt god och utgör risker i sig. Den ökade användningen av energibärarna bidrar till att nya 
produktionsanläggningar och lageranläggningar för energibärarna måste byggas upp. Företagen 
som driver dessa vill placera dem i närheten av användarna för att minska transporterna, vilket 
innebär att riskfyllda objekt kan placeras i närheten av tätbefolkade områden. 

6.2.5 Amerikanska rekommendationer för räddningstjänsten [261] 

I USA har det tagits fram rekommendationer för hur räddningstjänsten ska agera i samband med 
en olycka eller brand i ett fordon som drivs av nya energibärare. Detta har gjorts eftersom 
räddningspersonal måste inneha kunskap om hur de ska identifiera vilket bränsle ett fordon drivs 
av för att kunna genomföra en effektiv och säker insats. 

LPG- och CNG-drivna fordon 
De flesta LPG- eller CNG-tankar finns placerade på olika ställen i fordonet beroende på vilken 
typ av fordon det gäller. Personbilar har normalt tankarna i bilens bakre del, t.ex. synligt i bagaget 
eller under bagagets golv.   

Om fordonet inte brinner och det inte finns något uppenbart läckage av gas ska fordonet 
stabiliseras och säkras. Stabilisering och säkring sker genom att dra åt handbromsen och i övrigt 
säkra fordonet med den utrustning som räddningstjänsten har tillgång till. Tändningen och 
eventuella gaskranar ska stängas. Om fordonet brinner eller om det finns ett läckage av gas ska 
personal inte närma sig fordonet. Säkra istället platsen så att andra människor inte kommer för 
nära genom avspärrning. Om ljussignaler används för att spärra av området ska dessa inte kunna 
ge upphov till en antändning av gasen. Ett närmande av ett fordon som brinner eller läcker gas ska 
endast ske med en för uppgiften lämplig skyddsutrustning i form av skyddskläder och 
andningsapparat.  

Den största risken med LPG- och CNG-behållare som utsätts för brand är risken för BLEVE eller 
kärlsprängning om de säkerhetssystem tanken är utrustad med fallerar. Om flaskorna skadas eller 
hettas upp kan de börja läcka gas som antingen antänds eller inte antänds beroende på om det 
finns tändkällor i omgivningen. 
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Metanol- och etanoldrivna fordon 
Fordon som drivs av metanol eller etanol använder sig normalt av en tank av samma modell som 
för bensin eller dieselfordon med en liknande placering i fordonet.  

Om fordonet inte brinner och det inte finns något läckage kan räddningstjänstpersonalen närma 
sig fordonet. Fordonet ska säkras på samma sätt som för övriga fordonstyper och tändningen ska 
stängas av. Om fordonet brinner ska personal inte närma sig fordonet utan korrekt 
skyddsutrustning. En metanol- eller etanolbrand brinner med en klar låga som är svår att upptäcka 
under ljusa dagar. Om fordonet läcker kan personalen närma sig fordonet under samma 
förutsättningar och med samma säkerhet som om det hade varit ett bensindrivet fordon som 
läckte. Viktigt är att se till att det inte finns några tändkällor i närområdet som kan antända 
bränslet. 

Elektriska fordon 
Elektriska fordon drivs av batterier som normalt ger spänningar på över 300 volt, ibland upp till 
650 volt. Vilken spänning som fordonet använder sig av skiljer sig mellan olika fordonstyper och 
tillverkare. Ett fordon kan ha ett eller flera batterier beroende på om fordonet helt eller delvis 
drivs av elektricitet. Batteriernas placering i fordonen är ofta låg på grund av deras tunga vikt. 
Batterierna är ofta placerade i motorrummet, i bagaget eller under fordonet. I denna typ av fordon 
finns utöver högspänningssystemet för motorn även ett 12 voltssystem på samma sätt som i 
övriga fordonstyper.  

Om det inte förekommer någon brand i fordonet eller något synligt läckage av batterivätska kan 
räddningstjänstpersonalen närma sig fordonet. Väl framme vid fordonet ska det säkras genom att 
handbromsen dras åt samt att tidigare nämnda åtgärder genomförs. Det är viktigt att fordonet 
stängs av. Vid brand i fordonet kan personalen närma sig fordonet med skyddsutrustning. 
Batterier som har påverkats av brand eller skadats på andra sätt kan ge upphov till giftiga gaser. 
De giftiga gaserna sprids i eventuell brandrök och kan förekomma även efter att en brand har 
släckts. Om ett eldrivet fordon har varit inblandat i en allvarlig olycka finns det risk för att 
fordonets säkerhetssystem har satts ur spel, vilket kräver en ökad försiktighet. Om det 
förekommer synliga ljusbågar från elsystemet bör ett närmande mot fordonet inte ske. Vid 
klippning av fordon ska klippning aldrig ske i batterierna eller i kablar med den höga spänningen. 
Batterierna kan innehålla hög spänning trots att fordonet är avstängt.  
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6.2.6 Exempel på märkning av svenska fordon drivna av nya energibärare 

I detta avsnitt visas bilder på hur olika typer av fordon som drivs av de nya energibärarna, i 
Sverige, kan vara märkta. Syftet är att visa skillnaden i märkning på olika typer av fordon därför 
redovisas inte vad respektive benämning står för eller vilken tillverkare som använder 
benämningen.  

 
Figur 42: Fordonsbeteckningar som anger att ett fordon drivs med nya energibärare 
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7 Analys av resultat 

7.1 Energibärare för fordon 
Idag förekommer ett flertal energibärare på marknaden och fler är under utveckling för att i 
framtiden komma ut på marknaden. Lagstiftarna såväl på EU-nivå som nationellt inom Sverige 
förespråkar inte en eller ett fåtal energibärare utan istället ges en stor variation av alternativ till 
framtida energibärare. Istället för att utreda och sedan besluta om vilka energibärare som ska 
användas i framtiden blir det upp till marknaden att styra det. Det finns både för- och nackdelar 
med det. Fördelar är att inget bränsle eller bränsletillverkare missgynnas mer än andra. Nackdelar 
är att lagstiftaren förlitar sig på tillverkarnas och konsumenternas miljömedvetenhet. Det kan vara 
bra att göra men risken finns att bränslen som kostar minst att tillverka och minst att använda 
favoriseras framför andra energibärare med mindre miljöpåverkan. På detta sätt tas inte heller 
samma hänsyn till vilka risker energibäraren utgör i samhället vid transport, tillverkning, lagring 
och vid användning. Den svenska lagen om att en säljare av bränslen måste tillhandahålla minst 
ett förnybart bränsle uppnår sitt syfte, vilket är att se till att det finns endast ett förnybart bränsle 
på varje tankstation. Vilket bränsle som införs beror av kostnaderna för handlaren att införa 
bränslet och vilka inkomster bränslet ger. Inkomsterna styrs av marknaden vilket gör att bränslen 
som redan är utbredda favoriseras. Kostnaderna är mindre för en handlare att införa ett bränsle 
som kan använda den befintliga utrustningen vilket favoriserar vätskeformiga bränslen framför 
andra typer.  

Vid genomgång av statistiken kring antalet fordon som drivs med olika energibärare i dag är det 
tydligt att fordon drivna av nya energibärarna ökar på bekostnad av fordon drivna av bensin. Av 
de konventionella energibärarna minskar inte dieselanvändningen utan även den ökar. En del 
energibärare varken ökar eller minskar beroende på att fordon som använder energibäraren inte 
finns i någon större utsträckning på marknaden än. Ett exempel på detta är eldrivna fordon. Det 
förekommer eldrivna fordon på marknaden idag men de utgör endast cirka 0,003 % av den totala 
svenska fordonsparken, se Tabell 23. De flesta tillverkare kommer inom en snar framtid att 
lansera elfordon på bred front, vilket kommer bidra till att el som energibärare kommer att börja 
öka i användning.  

Tabell 23: Procentuell fördelning av fordon med respektive energibärare, enhet % [Tabell 4] 

 Årtal 2004 2005 2006 2007 2008 
Medel för 2004 - 

2008 
Bensin 94,66693 94,01540 92,31761 89,35137 86,45095 91,36045 

Hybridteknologi 0,02458 0,07911 0,14565 0,22212 0,31510 0,15731 
Etanol (E85) 0,23200 0,51309 1,10754 1,90055 3,20639 1,39191 

LPG (Motorgas, 
Gasol) 0,01707 0,00602 0,00407 0,00343 0,00332 0,00678 

Metangas (Biogas, 
Naturgas) 0,08027 0,13646 0,21728 0,25587 0,27983 0,19394 

Diesel 4,97546 5,24679 6,20487 8,26349 9,74114 6,88635 
El 0,00353 0,00296 0,00281 0,00296 0,00301 0,00305 

Övriga 0,00017 0,00017 0,00017 0,00021 0,00026 0,00019 
Totalt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,000 
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På samma sätt minskar användningen av energibärare som inte finns tillgängliga ute i samhället i 
någon större utsträckning, t.ex. LPG där antalet tankstationer är begränsat. Det bränsle som ökat 
mest under de senaste åren är etanol (E85), vilket kan bero på att bränslet finns tillgängligt på 
många tankstationer, kan användas i fordon som har bensin som sekundärt bränsle och att bränslet 
under delar av året är billigare att använda än bensin. Trots att de flesta nya energibärare har haft 
en ökad användning över de senaste åren har ökningen minskat för varje år som gått, se Tabell 24. 
Denna tendens kan bero på en mättad marknad eller att tillgången till bränslet inte är lika stort 
som efterfrågan. 

Tabell 24: Förändring av antalet fordon med respektive energibärare, enhet % [Tabell 4] 

Årtal 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 Medelförändring 
Bensin 0,28 -0,65 -1,92 -2,78 -1,27 

Hybridteknologi 225,02 86,28 54,53 42,54 102,09 
Etanol (E85) 123,33 118,39 73,89 69,52 96,28 

LPG (Motorgas, 
Gasol) -64,39 -31,60 -14,62 -2,74 -28,34 

Metangas (Biogas, 
Naturgas) 71,65 61,10 19,33 9,89 40,49 

Diesel 6,49 19,65 34,95 18,45 19,88 
El -15,17 -4,07 6,78 2,38 -2,52 

Övriga 0,00 0,00 28,57 22,22 12,70 
Totalt antal fordon 0,98 1,17 1,33 0,48 0,99 

För att ta reda på hur många av de cirka 3 000 till 4 000 personbilsbränder, som sker varje år i 
Sverige, som sker i fordon drivna av de nya energibärarna kan statistik över antalet 
fordonsbränder och statistik över antalet fordon med nya energibärare analyseras tillsammans. 
Resultatet visar att det statistiskt sett borde ske flera personbilsbränder i fordon som drivs av de 
nya energibärarna varje år, se Tabell 25. Med ett ökat antal fordon i samhället kommer antalet 
olyckor med fordonstypen också att öka i ungefär lika stor omfattning. Tas hänsyn till att 
fordonen som använder nya energibärare är nya och att det inte finns en lika stor kunskap och 
erfarenhet om hur de fungerar och ska hanteras för att vara så säkra som möjligt skulle 
olycksfrekvensen för denna typ av fordon kunna vara högre än vad statistiken säger. 

Tabell 25: Statistiskt antal bränder 2004 till 2008 i fordon med olika energibärare [Figur 5; Tabell 25] 

Årtal  2004 2005 2006 2007 2008 
Bensin 3 416,53 3 212,51 3 182,19 2 818,14 2 918,58 

Hybridteknologi 0,89 2,70 5,02 7,01 10,64 
Etanol (E85) 8,37 17,53 38,18 59,94 108,25 

LPG (Motorgas, Gasol) 0,62 0,21 0,14 0,11 0,11 
Metangas (Biogas, Naturgas) 2,90 4,66 7,49 8,07 9,45 

Diesel 179,56 179,28 213,88 260,63 328,86 
El 0,13 0,10 0,10 0,09 0,10 

Övriga 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Totalt 3 609,00 3 417,00 3 447,00 3 154,00 3 376,00 

Fordonsbränder till följd av olyckor skiljer sig redan idag i stor utsträckning mellan olika typer av 
fordon. Vissa personbilar kan ge upphov till bränder med en brandeffekt som är mindre än 1/5 av 
vad andra personbilar kan ge upphov till. Det kommer förmodligen att förändras ytterligare i 
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framtiden med en ökad användning av nya energibärare med högt energiinnehåll och skillnader i 
andra brandegenskaper.  

Bland de nya energibärarna som har tagits upp i rapporten är det främst de gasformiga 
energibärarna som har nya risker som inte liknar de hos befintliga bränslen. Dessa risker skiljer 
sig åt beroende på gasens egenskaper, främst om den är lättare eller tyngre än luft. De 
vätskeformiga energibärarnas risker är relativt likvärdiga med de risker som normalt förknippas 
med bensin och diesel. Riskerna med batterier är främst hög spänning och en möjlig brandorsak.  

Viktiga egenskaper hos energibärarna vad gäller brand är bland annat dess energiinnehåll, 
antändningsenergi, flampunkt, termisk tändpunkt och brännbarhetsområde. Egenskaperna 
redovisas för de olika energibärarna i Figur 43 till Figur 46 för att på ett enkelt sätt kunna 
jämföras. Vissa av de vätskeformiga energibärarna har en förmåga att bilda brännbara 
blandningar i slutna behållare, vilket visas i Figur 47.  

En jämförelse mellan energiinnehållet hos de olika energibärare som tas upp i rapporten visar att 
det finns skillnader mellan energibärarna, se Figur 43. Vätgas är den energibärare med störst 
energiinnehåll. Energiinnehållet i vätgas är mer än tre gånger så stort som det är för de 
konventionella bränslena bensin och diesel. De övriga energibärarna har ett energiinnehåll som 
inte skiljer sig särskilt mycket från varandra. 

 
Figur 43: Energiinnehåll för energibärarna [Tabell 1; Tabell 6; Tabell 7; Tabell 8] 

En annan faktor som påverkar hur en energibärare beter sig vid t.ex. en olycka är vilken 
antändningsenergi som krävs för att antända bränslet. Även i detta fall är det vätgasen som skiljer 
sig mest från de övriga energibäraren, se Figur 44. Vätgasen har en antändningsenergi som är 
mycket liten och kan utgöras av den energi som uppkommer vid en urladdning av statisk energi. 
Statiska urladdningar är vanligt förekommande vid hantering av fordon. Det skapar risker 
framförallt i samband med att bränslet ska tankas i ett fordon. Om ett läckage förekommer kan det 
lätt antändas vid en statisk urladdning.  
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Figur 44: Antändningsenergi för energibärarna [Tabell 1; Tabell 6; Tabell 7; Tabell 8] 

Vilken flampunkt energibärarna har visar om de är möjliga att antända i de temperaturer som 
normalt råder utomhus. Alla energibärarna har flampunkter under 0 ºC förutom etanol, metanol, 
diesel och RME som alla har sina flampunkter över 0 ºC, se Figur 45. Flampunkten för metanol 
och etanol ligger på 11 ºC respektive 13 ºC. Diesel och RME har flampunkter på cirka 40 ºC (23-
60 ºC) respektive 140 ºC. Det innebär att etanol och metanol är antändbara vid temperaturer som 
normalt råder under en mindre del av året och att diesel och RME nästan aldrig är antändbara vid 
de temperaturer som normalt råder i Sverige under ett år. De övriga energibärarna med låga 
flampunkter är alltid antändbara vid de temperaturer som råder i Sverige under året. Brandrisken 
är mindre för diesel och RME än vad den är för de övriga energibärarna.  

Den termiska tändpunkten är hög och överstiger 150 ºC för alla energibärare, se Figur 45. Vid den 
termiska tändpunkten antänds bränslena utan inverkan av en tändkälla. De temperaturer som 
krävs för att detta kan förekomma vid bränder i tunnlar eller undermarksanläggningar och ger en 
risk för att utströmmande bränsleångor kan antändas när de är i brännbara mängder även utan 
direkt påverkan från en tändkälla. 
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Figur 45: Flampunkt och termisk tändpunkt för energibärarna [Tabell 1; Tabell 6; Tabell 7; Tabell 8] 

En viktig faktor för att veta om ett bränsle kan brinna är dess brännbarhetsområde. Under 
brännbarhetsområdets nedre gräns innehåller blandningen mellan bränslet och luften för lite 
bränsle för att antändning ska kunna ske. På motsvarande sätt innehåller blandningen för mycket 
bränsle över brännbarhetsområdets högre gräns. Bland de nya energibärarna är det vätgas som har 
det bredaste brännbarhetsområdet följt av metanol och DME, se Figur 46. Det innebär att ämnena 
kan bilda brännbarblandning med luft vid fler koncentrationer än övriga energibärare. Ett bredare 
brännbarhetsområde innebär en större risk för att energibäraren ska kunna börja brinna om en 
antändningskälla finns tillgänglig. Om det finns mellan 4 och 75 % vätgas i blandningen med luft 
kan blandningen antändas.  

 
Figur 46: Brännbarhetsområde för energibärare [Tabell 1; Tabell 6; Tabell 7; Tabell 8] 

För att ett bränsle ska kunna brinna krävs att det förekommer ångor från ämnet, eftersom det är 
dessa som brinner. Hur mycket ångor som finns styr av ämnets ångtryck, vilket beror av 
temperaturen. E85 är ett av de bränslen som kan ge upphov till brännbara bränsle- och 
luftblandningar i en sluten tank beroende på vilken temperatur som råder, se Figur 47. Både 
sommar och vinter blandningen av E85 kan göra detta i olika hög grad. Sannolikheten för detta 
ökar med ett minskat bränsleinnehåll i tanken. Resultaten av den forskning som har bedrivits 
kring detta visar att risken för att bränsle- och luftblandningen ska antändas inte är särkilt hög när 
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det finns säkerhetssystem som gasåterföringssystem. Det är risken för antändning i samband med 
tankning som har bidragit till att tankpistolen för E85 inte har något automatiskt läge utan istället 
alltid måste hållas intryck med handen. Utan detta hade de funnits en risk för att personer som 
tankar sina fordon kopplar in pistolen för att sedan sätta sig i bilen och omedvetet ladda upp sig 
med statisk elektricitet. Urladdningen som skapas när personen sedan tar i tankpistolen för att 
avsluta tankningen kan antända gaserna vid påfyllningsröret som sedan brinner ner i tanken.  

 
Figur 47: Brännbar blandning i sluten behållare för några energibärare [Avsnitt 2.4.2 E85, Förvaring] 

De regelverk som styr över fordon som drivs av olika typer av energibärare är inte komplett då 
det inte inkluderar alla de nya energibärarna fullt ut. De europeiska regelverken verkar enbart ta 
hänsyn till LPG och CNG utöver bensin och diesel. Det svenska regelverket täcker in bränslen 
som bensin, diesel, LPG, CNG och etanol. De övriga energibärarna tas inte upp i regelverken. Det 
kan bero på att dessa inte har blivit tillgängliga på marknaden i någon större utsträckning än och 
att det då inte behövs några regelverk för dem. Resonemanget kan bekräftas med att det inte finns 
några vätgasfordon i någon större utsträckning på marknaden än och att regler kring hanteringen 
av dessa precis har börjat komma. Däremot för elfordon som har funnits på marknaden en längre 
tid verkar det saknas regelverk. Det kan bero på att hybridfordon som är den i nuläget mest 
frekvent förekommande typen av elfordon till viss del omfattas av reglerna för det sekundära 
bränsle fordonet använder sig av. De regelverk som bestämmer vad som är bensin och diesel 
borde uppdateras så att en större mängd av andra energibärare kan blandas med dessa utan att 
definitionen av bränslet förändras, speciellt när det enligt fordonstillverkarna inte skapar några 
problem för fordonen att hantera en högre inblandning. Eftersom bensin och diesel idag är de 
mest frekvent använda energibärarna skulle en ökning från dagens inblandning av nya 
energibärare på 5 % till 10 % göra stor skillnad. Genom en ökad inblandning kan användningen 
av de fossila energibärarna minskas mer än vad det kan göras genom att stimulera människor till 
att köpa fordon som helt eller delvis drivs med de nya energibärarna. För att ge störst effekt bör 
en stimulering för att öka andelen fordon som drivs av nya energibärare kombineras med en ökad 
inblandning av de nya energibärarna i de befintliga. 

Det finns regelverk som säger hur anslutningar mellan ett fordon för t.ex. LPG eller CNG och 
tankstationen ska se ut. Dessa skiljer sig mellan olika länder inom bland annat Europa, vilket inte 
är bra då det minskar möjligheten för dessa fordon att röra sig mellan olika länder. Det har också 
visat sig att det tillverkas adaptrar för att motverka problemet. Dessa säljs med syftet att ett 
utländskt fordon ska kunna tanka LPG även i t.ex. Sverige. På grund av oklarheter och svårigheter 
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för människor att ibland förstå vad de olika gaserna heter och har för egenskaper har adaptrar 
börjat tillverkas och användas som gör det möjligt att koppla ihop system för LPG och CNG, 
vilket redan har lett till olyckor. Otydliga regler som inte är gemensamma mellan länder inom 
t.ex. EU får konsekvenser. I Sverige har det skett två olyckor av denna typ under januari 2010, 
vilket är en hög olycksfrekvens. Denna typ av olyckor kommer förmodligen att öka i framtiden 
med ett ökat antal fordon som drivs av olika typer av gasformiga energibärare både här i Sverige 
och i resten av Europa och världen. Den ökade rörligheten inom EU gör att fordon av olika typer 
rör sig relativt fritt mellan medlemsländerna. På grund av detta blir det viktigt att det finns 
tillräcklig information på t.ex. tankstationerna om de risker ett felaktigt handhavande kan ge 
upphov till. Informationen måste ges på fler språk för att säkerställa att så många som möjligt 
förstår den. 

De brandtester som har gjorts med olika typer av fordon som drivs av nya energibärare som LPG, 
CNG och vätgas har visat att en brand i fordonet inte behöver leda till att någon BLEVE eller 
kärlsprängning sker. Detta under förutsättning att säkerhetssystemen som finns i fordonen 
fungerar. Att testa ett relativt nytt fordon visar hur dessa typer av fordon klarar testerna men det 
visar inte hur ett äldre fordon klarar testerna. Om ett fordon inte hanteras korrekt under sin livstid 
genom att det servas och kontrolleras kontinuerligt finns risken att säkerhetssystem inte fungerar 
när en brand uppstår. Fungerar inte säkerhetssystemen på ett fordon som drivs av gas eller en 
innesluten brandfarlig vätska kan det få konsekvenser som BLEVE eller kärlsprängning, vilket i 
sin tur får allvarliga konsekvenser på det som finns i fordonets närområde. De olyckor som har 
tagits upp i rapporten visar att tankar till gasdrivna fordon kan explodera och att det har hänt. 
Tankar har exploderat även om de har haft en säkerhetsventil. Säkerhetsventilen kan vara satt ur 
funktion av olika anledningar eller så är uppvärmningen och tryckökning för snabb för att 
säkerhetsventilen ska hinna med att släppa ut det tryck som byggs upp i tanken. Olyckorna visar 
att konsekvenserna av en BELVE eller kärlsprängning är stora för andra fordon, byggnader eller 
människor som befinner sig i närheten av det brinnande fordonet. Konsekvenser har varit direkta 
skador på objekt och byggnader vilka kan kräva stora kostnader att reparera. Andra konsekvenser 
som kan förekomma är de som uppstår pågrund av en avspärrning. Avspärrningar vid de olyckor 
med gasdrivna fordon som har tagits upp i rapporten har varat under en längre tid. En avspärrning 
av en större väg kan ge stora samhällskostnader när människor hindras från att nå sina 
arbetsplatser eller sina hem. Bilar som står stilla i köer på grund av avspärrningar ger onödiga 
miljökonsekvenser och kan leda till följdolyckor på grund av en ökad stress bland trafikanterna 
eller på grund av kö situationen som sådan. 

Alla bränslesystem som används i fordon är inte monterade i fabrik. En del monteras av 
verkstäder i efterhand och en del görs till och med av personer hemma i sitt eget garage. I Sverige 
besiktigas fordon för att deras säkerhet ska vara under kontroll, dels efter att de har modifierats 
och dels under deras användningstid. Det är däremot inte säkert att utländska fordon som befinner 
sig i Sverige är kontrollerade i sina respektive hemland. Det innebär att äldre fordon som inte har 
blivit kontrollerade vad gäller säkerhetssystem, läckage och liknande kan trafikera svenska vägnät 
och tunnlar och parkeras i garage runt om i Sverige. Tidigare var det inte krav på någon 
säkerhetsutrustning i denna typ av fordon i länder runt om i Europa och det är inte helt kartlagt 
vad som gäller i delar av Europa som precis anslutit sig till EU eller inte är ansluta i dagsläget. 
Även dessa fordon utan säkerhetssystem kan tas in och användas i Sverige. En brand i ett fordon 
som drivs av t.ex. LPG eller CNG och inte har ett fungerande säkerhetssystem kan få förödande 
konsekvenser för personer i närheten av fordonet, konstruktioner som omsluter eller finns i 
närheten av fordonet och för räddningstjänstens personal som ska släcka branden i fordonet. 
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Propan- och metangas förvaras under tryck i gasflaskor. Propangas förvaras tryckkondenserad och 
metangas förvaras tryckkomprimerad. När gasen släpps ut ur flaskan tar den upp en volym som är 
flera gånger större än flaskans volym. Nedan följer beräkningar som visar respektive gasvolym i 
det fria. I beräkningarna används trycket 101,3 kPa, vilket är 1 atmosfär, och temperaturen 293,15 
K, vilken är 20 ºC. Propan i vätskeform har densiteten 500 kg/m3 i vätskeform och förvaras i 
gasflaskor med en volym på 20-60 dm3, vid ett tryck av cirka 10 bar. En gasflaska med propan 
fylls av säkerhetsskäl normalt endast till 80 %. I beräkningarna antas att all vätskeformig 
propangas övergår till gasfas när den släpps ut. 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑖𝑘𝑡 = 0,8 ∗ 20𝑑𝑚3 ∗ 500𝑘𝑔 𝑚⁄ 3 = 8 𝑘𝑔 = 8 000 𝑔 

𝑀𝑜𝑙𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛,𝐶3𝐻8 = 12,0107 ∗ 3 + 1,00794 ∗ 8 ≈ 44,1 𝑔/𝑚𝑜𝑙 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑙 =
8 000 𝑔

44,1𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄ = 181,4 𝑚𝑜𝑙 

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 =  
𝑛 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇

𝑝
=

181,4 ∗ 8,3144 ∗ 293,15
101300

≈ 4,36 𝑚3 

Den propangas som ryms i en 20 liters tank motsvarar 4,36 m3 liter gas i det fria. motsvarande 
beräkningar för en 60 liters tank ger resultatet 13,1 m3 gas i det fria. Den beräknade gasmängden 
är ren gas. Propangas kan antändas redan vid den nedre brännbarhetsgränsen på 2,3 vol. %. Nedan 
beräknas vilken volym bränsle- och luftblandning som de olika mängderna gas kan ge upphov till. 

0,023 ∗ 𝑥1 = 4,36 𝑚3 ⟹  𝑥1 =
4,36

0,023
≈ 190 𝑚3 

0,023 ∗ 𝑥2 = 13,1 𝑚3 ⟹  𝑥2 =
13,1

0,023
≈ 570 𝑚3 

Propangasen som ryms i en gasflaska med volymen 20-60 dm3 kan ge upphov till mellan 190 och 
570 m3 brännbar gas- och luftblandning. För att beräkna motsvarande värden för metangas kan 
den allmänna gaslagen förenklas då metangasen förvaras i gasform i gasflaskan. Det enda som 
skiljer mellan gasen i gasflaskan och gasen i det fria är trycket och volymen. Gaskonstanten, 
antalet mol och temperaturen är samma för gasen om den befinner sig i flaskan eller utanför 
flaskan. 

𝐹ö𝑟𝑒𝑛𝑘𝑙𝑎𝑑 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑎𝑣 𝑎𝑙𝑙𝑚ä𝑛𝑛𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛:  𝑉1 ∗ 𝑝1 = 𝑉2 ∗ 𝑝2 ⟹ 𝑉2 =
𝑉1 ∗ 𝑝1
𝑝2

 

Volymen för en gastank för CNG är mellan 12,6 och 216,9 dm3 vid ett tryck av 207 bar. Trycket 1 
bar motsvaras av 100 kPa. 

𝑉2 =
𝑉1 ∗ 𝑝1
𝑝2

=
12,6 ∗ 207 ∗ 100000

101300
≈ 2,6 𝑚3 

𝑉2 =
𝑉1 ∗ 𝑝1
𝑝2

=
216,9 ∗ 207 ∗ 100000

101300
≈ 44 𝑚3 

Den beräknade gasmängden är ren gas och måste som tidigare räknas om för att motsvara 
volymen brännbar gas och luftblandning som den ger upphov till. Metangasens nedre 
brännbarhetsgräns är 5 %. 

0,05 ∗ 𝑥1 = 2,6 𝑚3  ⟹  𝑥1 =
2,6

0,05
≈ 52 𝑚3 
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0,05 ∗ 𝑥2 = 44 𝑚3  ⟹  𝑥2 =
44

0,05
≈ 880 𝑚3 

Metangasen som ryms i en tank för CNG med volymen 12,6-216,9 dm3 kan ge upphov till mellan 
52 och 880 m3 brännbar gas- och luftblandning 

7.2 Restriktioner mot fordon drivna av nya energibärare 
Det förekommer restriktioner mot var fordon som drivs av de olika energibärarna får framföras 
och parkeras. Restriktionerna skiljer sig mellan länder och gäller i de flesta fall för fordon som 
drivs av gasformiga energibärare som LPG. Anledningen till att restriktionerna i de flesta fall 
gäller för fordon som drivs av LPG är för att gasen har en densitet som är större än vad densiteten 
för luft är och för att LPG är ett vanligt förekommande drivmedel i många länder runt om i 
Europa och världen. Det förekommer restriktioner även mot andra typer av gasformiga 
energibärare, som CNG. Att restriktioner finns visar att myndigheterna i respektive land ser en 
risk med denna typ av fordon. De flesta länder som har restriktioner har dem mot bränsletyper 
som är tyngre än luft, vilket gör att även framtida bränslen som DME automatiskt kan inkluderas i 
befintliga restriktioner. Det beror förmodligen på att de antar att gaser som är lättare än luft 
försvinner ut med luftbytet. I vissa länder har restriktioner mot t.ex. CNG tagits borts samtidigt 
som restriktionerna mot LPG kvarstår.  

Restriktionerna har förändrats när nya säkerhetsutrustningar införts. Många länder förändrade sina 
restriktioner efter införandet av kravet att alla fordon som drivs av gas ska ha en säkerhetsventil. 
Restriktioner i form av förbud gäller oftast för parkering av fordon i slutna garage och mer sällan 
för genomfart i tunnlar. Restriktionerna vid tunnelgenomfart är i de flesta fall inga förbud utan 
regler som syftar till att den som driver tunneln ska veta om att det finns fordon med en förhöjd 
risk i tunneln. Det sker genom att de som framför fordon som drivs av t.ex. LPG ska uppge detta 
innan fordonet körs in i tunneln. Fordonet märks med en etikett där det står att fordonet drivs av 
LPG. Märkningen underlättar även för räddningstjänsten i händelse av en olycka. Förbud mot att 
parkera i undermarksgarage grundar sig i att det finns en risk att bränslesystem i fordon kan börja 
läcka av olika anledningar. Om det sker ska garaget kunna hantera läckaget utan att fara för liv, 
hälsa eller egendom uppstår. I flera av länderna som har analyserats är det tillåtet att parkera t.ex. 
LPG-drivna fordon i ett garage trots restriktioner, om fordonet är utrustat med en säkerhetsventil 
eller om garaget är konstruerat för att kunna hantera ett gasutsläpp. Ett läckage kan uppstå även 
om systemet har en säkerhetsventil. En säkerhetsventil kan utöver att vara en säkerhetshöjande 
åtgärd också anses vara ytterligare en möjlighet varifrån ett läckage kan ske. 

7.3 Vägtunnlar 
Idag finns det många vägtunnlar i Sverige och fler är under byggnation och projektering. I 
framtiden kommer det att finnas många tunnlar som är längre än de som finns idag. Detta ställer 
höga krav på säkerheten och kapaciteten att hantera de olyckor som kan tänkas uppkomma. 
Lagstiftningens grundkrav är gemensamma i hela EU, vilket bidrar till att skapa en hög basnivå 
för säkerheten på alla tunnlar i alla länder oavsett landets egen förmåga att upprätthålla 
säkerheten. I EU-direktivet regleras grundkrav på säkerheten vilket är positivt då det ger 
medlemsländerna en möjlighet att vara i framkant och ha en högre säkerhet och implementera 
reglerna på fler tunnlar än vad direktivet kräver. Detta har gjorts i Sverige där reglerna som finns i 
den svenska lagstiftningen gäller för alla tunnlar som överstiger 500 m. Lagstiftningen ser till att 
det finns olika ansvarsområden som inte handhas av samma organisation eller person, vilket 
minskar risken för att säkerheten fallerar eller att åtgärder för att höja eller bibehålla säkerheten 
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åsidosätts av olika skäl. I lagstiftningen läggs det tyngd på att övningar genomförs under 
realistiska förhållanden tillsammans med de organisationer som kan tänkas vara inblandade när en 
verklig olycka sker. Övningar ska utvärderas och rapporteras. Detta kan bidra till att övningar 
genomförs i större utsträckning än tidigare. Det är ofta svårt att genomföra övningar med flera 
olika organisationer för att alla har ont om tid, olika scheman o.s.v. Genom att lagstiftningen 
ställer krav säkerställs på ett bättre sätt att övningar genomförs. Eventuella olyckor ska 
rapporteras till EU med jämna mellanrum vilket är ett bra sätt för att se om lagstiftningen fungerar 
eller om det behöver genomföras ytterligare åtgärder. Rapporteringssystemet ger en möjlighet att 
identifiera tunnlar som behöver en ökad säkerhet för att det t.ex. sker fler olyckor där eller för att 
alla olyckor som sker där är av allvarligare karaktär. 

Vid konstruktion av tunnlar i Sverige måste Boverkets föreskrifter och allmänna råd följas. Dessa 
hänvisar i många fall till Tunnel 2004. Tunnel 2004 är ett internt styrdokument inom vägverket 
men verkar användas som en manual för hur tunnlar ska byggas. Genom att det finns en skrift 
som Tunnel 2004 behöver de som projekterar och konstruerar en tunnel inte tolka Boverkets 
regler på nytt vid varje bygge, istället används samma regler varje gång. Fördelen med detta är att 
kostnaderna för projekteringen kan minskas. En nackdel med detta kan vara att nya 
säkerhetskoncept, funktioner o.s.v. inte utvecklas på samma sätt som om reglerna hade tolkats för 
varje byggnation. Istället utvecklas sättet tunnlar byggs på i samband med att skriften uppdateras. 
Tunnel 2004 ersatte tunnel 99 och är för tillfället under revidering, vilket gör att reglerna förnyas 
med 5-6 års mellanrum. 

Det finns skillnader i vad konstruktionsreglerna ställer för krav på t.ex. brandbelastning och 
gastemperatur och de verkliga förhållanden som forskningen visat genom olika typer av försök. 
Vid tunneldimensionering säger kraven att brandkurvan som ska användas är 
Hydrocarbonkurvan. Denna brandkurva ger en snabb temperaturhöjning och en maximal 
temperatur på 1 100 ºC efter cirka 20 minuter. Vid dimensionering av ventilationssystem är 
rekommendationerna bränder med en maximal brandbelastning på 100 MW. Vid bränder med 
högre effekt krävs en särskild utredning. Resultaten från försök som har gjorts med olika typer av 
brandbelastning, motsvarande fordon som normalt trafikerar tunnlar, har visat på 
brandbelastningar långt över 100 MW och på temperaturer som överstiger 1 100 ºC. I forskningen 
har brandbelastningar på upp till 202 MW uppmätts efter 8 till 18 minuters brand i en vanlig 
lastbil som inte är lastad med någon typ av farligt gods utan med gods som normalt kan 
transporteras i alla typer av tunnlar. I liknande försök har temperaturer på mellan 1 250 ºC och 
1 300 ºC uppmätts. Temperaturerna är högre än vad Hydrocarbonkurvan ger upphov till. Det 
borde leda till att tiden, tills en del i tunneln som är dimensionerad enligt Hydrocarbonkurvan 
fallerar, minskar något i förhållande till vad den är dimensionerad för. 

I de konstruktionsregler som finns för tunnlar tas ingen hänsyn till typen av fordonsbränsle mer än 
att eventuella läckage ska kunna rinna undan och inte utgöra någon större risk för brand. Detta 
gäller för vätskeformiga bränslen och kan möjligtvis fungera för tunga gaser, om än inte lika 
effektivt. Var ett eventuellt utsläpp av brännbara gaser som är lättare än luft ska ta vägen är oklart. 
Koncentrationen av dessa gaser kommer förmodligen att spädas ut med luftströmmarna som finns 
i tunneln, men hur lång tid det tar är svårt att veta. Fläktarna som utgör ventilationssystemet i en 
tunnel, lampor och liknande är normalt elektriskt drivna och inte klassade för någon brännbar 
atmosfär. Det innebär att denna typ av utrustning skulle kunna antända ett utsläpp av t.ex. vätgas 
eller metangas. Tunnelns fördel vid antändning av ett gasutsläpp oavsett om gasen är tyngre eller 
lättare än luft är att den är öppen i båda ändarna. Det ger tryckökningen som bildas när gasen 
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antänds en möjlighet att ta sig ut utan att påverka tunnelns konstruktion och de som befinner sig i 
tunneln allt för mycket. 

Inte heller de brandscenarion som tas upp i rapporten, som är hämtade från en rapport av 
Räddningsverket, tar någon hänsyn till nya bränslen som kan bli vanliga i framtiden. Några av 
scenariona innehåller bränsleutsläpp som sedan antänds men utsläppen är alltid av bensin. Varför 
inget scenario med någon ny energibärare är med kan bero på att användningen av dessa har ökat 
under de senaste åren och att det vid rapportens publicering ansågs mer troligt med ett utsläpp av 
bensin vid en olycka i en tunnel.  

Nedan görs beräkningar för att ta reda på hur tjockt gaslager ett gasutsläpp av en tung gas, som 
propan, kan ge upphov till i en tunnel. Figur 49 visar vägbanan i en vägtunnel med lutningen 5 % 
vid en genomskärning i tunnelns lägsta punkt. Lutningen på 5 % är den maximalt tillåtna 
lutningen att använda i en tunnel utan att genomföra en särskild utredning. Vägbanan i exemplet 
har bredden 13,8 m. 

 
Figur 48: Vägbana i tunnel, genomskuren vid dess lägsta punkt 

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚:  𝑉 =
𝑥 ∗ 𝑦 ∗ 𝑧

2
 

𝐿𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 5 % ⟹ 𝑦 = 0,05 ∗ 𝑥  

⟹𝑉 =
𝑥 ∗ (0,05 ∗ 𝑥) ∗ 𝑧

2
⟹ 𝑥 = �

2 ∗ 𝑉
𝑧 ∗ 0,05

 

Beräkningen görs för ett gasutsläpp från en gastank med volym på 60 dm3, vilket ger en brännbar 
gas- och luftblandning med volymen V = 570 m3, vägbanans bredd z = 13,8 m och vägbanans 
lutning är 5 %.  

𝑥 = �
2 ∗ 570

13,8 ∗ 0,05
= 40,6 𝑚⟹ 𝑦 = 0,05 ∗ 40,6 = 2,03 𝑚 

Resultatet är att ett homogent lager av brännbar gas- och luftblandning maximalt kan uppnå en 
höjd vid tunnelns lägsta punkt på 2,03 m. Om beräkningen görs för ett homogent lager med ren 
propangas blir den maximala höjden på gaslagret vid tunnelns lägsta punkt ca 0,31 m. Båda 
resultaten kräver att gasen inte kan rinna till andra utrymmen utan stannar kvar på vägbanan. 
Andra utrymmen kan bl.a. vara schakt för kablar eller för uppsamling av vatten från vägbanan. 
Schakten kan gå vid sidan om eller under vägbanan. Kan den utsläppta gasen rinna ner i dessa 
minskar den maximala höjd över vägbanan som gaslagret kan nå. 

Resonemanget ovan är ett värsta tänkbara scenario som går ut på att ett fulltankat fordon släpper 
ut alla sin gas i en tunnel och att gasen samlas vid tunnelns lägsta punkt. Tas hänsyn till att antalet 
fordon som drivs av propan är 0,00678 % av det totala fordonsbeståndet är sannolikheten för att 
scenariot ska ske väldigt liten. För att scenariot ska kunna ske krävs att den utsläppta gasen är 

y 

x 

z 
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tyngre än luft. En gas som är lättare än luft hade stigit upp mot tunneltaket och förflyttat sig mot 
mynningarna på egen hand och ännu snabbare om det finns en luftström i tunneln. Kan den tunga 
gasen rinna undan på något sätt och tas om hand eller ventileras ut blir konsekvenserna mindre. 
Om gasen inte kan ta vägen någonstans söker den sig till låga punkter och kan fylla upp dessa 
beroende på hur mycket gas som finns tillgängligt. En del av den utsläppta gasen kommer att 
rinna ner i dräneringssystem för vätskeformiga utsläpp eller ta sig in i andra utrymmen som finns 
i tunneln, vilket gör att nivån på lagret sjunker ytterligare. På dessa platser där gasen rinner in kan 
det finnas tändkällor som bidrar till att gasen antänds. Andra tänkbara tändkällor är utrustningen 
och fordonen som finns i tunneln. Propangas som används i exemplet ovan är tung och kommer 
pressa undan luften vilket resulterar i att brännbar gas- och luftblandning endast bör förekomma 
vid gasvolymens yta. Även om gaslagret består av propan utan någon luft kan luftströmmar i 
tunneln bidra till att gasen rörs runt och blandas med luft. Det gör att volymen ökar och att 
blandningen kan närma sig den övre brännbarhetsgränsen. En ökad volym av gas- och 
luftblandningen kan leda till att den pressar undan luft till en höjd, vilken gör att människor inte 
får tillgång till någon luft och kvävs. Även i mindre mängder och mer utspädda former är gasen 
skadlig att inandas.  

En lätt gas som vätgas hade stigit upp till tunneltaket och ventilerats ut med luftströmmen. Nedan 
görs en beräkning av vilken hastighet på luftströmmen som krävs i en tunnel för att hålla ett 
utsläpp av vätgas under dess nedre brännbarhetsgräns. Tunneln har tvärsnittsarean 100 m2, vilket 
motsvarar ett normalstort tunnelrör med tre körbannor. Utsläppets källstyrka antas vara 0,05 kg/s, 
vilket har använts tidigare i rapporten och är ett relativt litet utsläpp. I beräkningen används vätgas 
då det har det bredaste brännbarhetsområdet. Den undre brännbarhetsgränsen för vätgas är 4 %. 
Eftersom vätgasen är väldigt lätt och snabbt kommer stiga blir beräkningen inte relevant om hela 
tvärsnittet används, se Figur 50. För att kompensera för detta antas tvärsnittets area vara en 
femtedel av den verkliga arean, vilket är 20 m2.  

 
Figur 49: Vätgas i vägtunnel 

Densitetstalet för vätgas = 0,1                   Densiteten för luft (ρluft) = 1,239 kg m3⁄  

Densiteten för vätgas �ρvätgas� = 0,1 ∗ 1,239 ≈ 0,124 kg m3⁄  

Källstyrkan i m3 s⁄ =
Källstyrkan i kg s⁄

ρvätgas
=

0,05 kg s⁄
0,124 kg m3⁄ ≈ 0,40 m3 s⁄   

Andel vätgas i luften =
Källstyrkavätgas

Volymförändringluft
< 0,04 ⟹ 

⟹ Volymförändringluft =
Källstyrkavätgas

0,04
=

0,40
0,04

≈ 10 m3 s⁄  

Hastighetluft =
Volymförändringluft

Tvärsnittsarea
=

10
20

≈ 0,5 m s⁄  

En lufthastighet på 0,5 m/s eller högre bör ha en tillräklig hastighet för att spä ut ett vätgasutsläpp 
tillräckligt mycket för att det inte längre ska kunna antändas. Motsvarande beräkning med en 
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källstyrka på 0,25 kg/s kräver en lägsta hastighet på luftströmmen på ca 2,5 m/s. Hastigheterna 
som krävs kan uppnås av en naturlig ventilation beroende på vilka väderförutsättningar som råder. 
Ventilationssystem som används vid brand kan anpassas till att ha en hastighet på luftströmmen 
som överstiger de tidigare beräknade hastigheterna, vilket gör att en gasdetektor kombinerad med 
ett ventilationssystem skulle kunna vara ett effektivt sätt att förhindra uppkomsten av brännbara 
gas- och luftblandningar i en tunnel. Självklart behöver mer noggranna analyser göras om det ska 
användas i verkligheten. Mekanisk ventilation är normalt placerad i tunneltaket dit vätgasen 
kommer att förflytta sig, vilket gör att det kan antas att även en lägre hastighet på luftströmmen 
kan klara av att späda vätgasen till en koncentration som understiger dess nedre 
brännbarhetsområde. 

Erfarenheter från bränder som har skett i tunnlar under de senaste åren visar att insatser mot 
tunnelbränder tar lång tid att både starta upp och att genomföra på grund av svårigheter med att 
bland annat veta exakt position på branden samt svårigheter för räddningstjänsten att genomföra 
insatser i komplexa objekt. Tunnelbränder ger ofta upphov till dålig sikt och stora mängder varma 
brandgaser, vilka båda gör att ett effektivt ventilationssystem är en viktig faktor för att människor 
ska kunna räddas ur tunneln och för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en effektiv och 
säker insats.  En annan väsentlig faktor för att öka möjligheten till att personer som finns i tunneln 
ska kunna räddas är att korrekt information snabbt kommer ut till de som vistas i tunneln. 
Informationen måste vara tydlig med vad människor ska göra och den måste nå alla som finns i 
tunneln så snabbt som möjligt. 

Statistik visar att antalet fordonsbränder som sker i tunnlar är ungefär lika många som dem som 
sker på det ytliggande vägnätet. Det bekräftar att det inte är tunneln i sig som bidrar till att 
bränder uppstår till följd av olyckor i tunnlar. Bränder startar även vid olyckor som inte sker i 
tunnlar. Tunneln inverkar däremot på hur branden utvecklas, vad den får för konsekvenser och 
hur den hanteras. En brand som sker i ett fordon i det fria utgör i de flesta fall endast en fara för 
de personer som eventuellt vistas i fordonet. Branden utgör inte någon större svårighet för 
räddningstjänsten att ta hand om. När branden sker i en tunnel innebär den i de flesta fall livsfara 
för mycket mer folk än de som vistas i det drabbade fordonet. I en tunnel blir branden 
komplicerad att ta hand om för räddningstjänsten och kräver resurser som är många gånger större 
än för motsvarande brand i det fria.  

I de allvarliga olyckor som lett till bränder mellan 1949 och 2005 omkom det människor i 15 av 
31 bränder. Totalt antal omkomna på dessa bränder var 103 personer vilket gör att det i medeltal 
omkommer 3,3 personer i varje större tunnelbrand. Motsvarande antal skadade, oberoende av 
skadetyp, var minst 201 personer. Denna siffra är lågt räknad då alla skadade vid bränderna inte 
har redovisats i statistiken. I 24 av de 31 bränderna var det en eller flera typer av lastbilar 
involverade i bränderna och i 24 av de 31 bränderna var en lastbil det fordon i vilken branden 
startade. I bränderna där det omkom människor var det lastbilar inblandade i 12 av 15 bränder. I 
en av de 15 bränderna förekom enbart en personbil och i de övriga 2 är det oklart vilken typ av 
fordon som var involverade. I bränderna med omkomna var lastbilen det fordon i vilken branden 
startade i 12 av 15 bränder och i 10 av bränderna var det mer än en lastbil involverad. Det visar att 
det främst är bränder där lastbilar är inblandade som leder till att människor omkommer. När 
lastbilar är inblandade i bränder sprider sig branden snabbare, den blir större med en högre effekt 
och involverar ofta flera fordon. Det gör att miljön i tunneln försämras snabbt och mycket, vilket 
leder till att de som befinner sig i tunneln i många fall skadas eller omkommer. 

Bränderna i Mont Blanc-tunneln, Tauern-tunneln och St. Gotthard-tunneln har gett flera 
erfarenheter kring tunnelbränder och vad som sker i samband med dessa. Vid flera av bränderna 
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tog sig fordon in i tunneln efter att branden hade startat. I Mont Blanc-tunneln involverades totalt 
20 lastbilar i branden. 24 lastbilar körde in i tunneln efter att branden startade och av dessa 24 är 
det klarlagt att minst 8 fastnade inne i tunnel och involverades i branden. Hade tunneln stängts av 
för trafik snabbare än vad den gjordes hade branden involverat 12 lastbilar eller färre, vilket hade 
lett till en mindre brand som lättare hade kunnat tas om hand av räddningstjänsten. Liknande 
skedde i Tauerntunneln men där är det oklart hur många fordon av de som körde in i tunneln efter 
att branden startat som involverades i branden. Det visar att det är viktigt att så fort en brand 
upptäcks ska tunneln stängas. En snabb upptäckt av brand kräver ett bra säkerhetssystem som 
t.ex. kan detektera fordon som är varmare än normalt redan utanför tunneln och hindra dem från 
att köra in i tunneln. Erfarenheterna från bränderna är också tydliga i att ju tidigare en brand 
upptäcks ju snabbare kan tunneln stängas och räddningstjänsten larmas. Det gäller att 
räddningstjänsten larmas så tidigt som möjligt eftersom de alltid tar en viss tid innan de kommer 
till platsen. Tunneln är ett stort objekt med flera möjligheter att ta sig in på. Därför är det viktigt 
att det tidigt tas reda på var branden är så att även denna information finns räddningstjänsten 
tillhanda, annars fördröjs och försvåras insatsen. 

Alla de tre bränderna visar att människor tenderar att stanna kvar på platser som de anser vara 
trygga. När utrymning ska ske och människor ska ta sig ut ur ett objekt görs det helst genom en 
väg som de känner till. I alla bränderna hittades omkomna människor i sina fordon. De hade inte 
hunnit eller försökt att ta sig från fordonet utan ansett det som en trygg plats att vara kvar på. I en 
av bränderna fanns det till och med en person som efter att ha förflyttat sig från sitt fordon gick 
tillbaka till det igen för att hämta något. Antingen har personerna som befinner sig i tunneln inte 
uppfattat vad som har hänt och vilken fara det kan innebära för dem eller så har de värderat faran 
för lågt och inte gjort sig någon brådska att utrymma. Anledningen till att det görs kan vara att det 
är svårt för de som befinner sig i tunneln att få reda på vad som har hänt och vad som förväntas att 
de ska göra som en följd av händelsen. Det mänskliga beteendet kombinerat med dålig 
information var en faktor till att människor omkom i bränderna. Den dåliga informationen gör att 
personerna inte vet vad som har hänt, vad de ska göra eller vart de ska ta vägen och istället gör det 
som känns tryggast. Det visar vikten av att det finns informationssystem i tunnlar och att de 
fungerar. Det är viktigt är att systemen tidigt informerar om vad som har hänt och vad de 
kvarvarande personerna ska göra för att sätta sig själva i säkerhet. Informationen som ges ska vara 
tydlig och inte innehålla för mycket anvisningar, endast de nödvändigaste, annars kan det bli svårt 
för människor att ta in det som är viktigast i informationen.  

En tunnel som har undersökts i rapporten är Götatunneln i Göteborg. I denna tunnel är det inte 
tillåtet med farligt gods och ventilationssystemet är dimensionerat för en brand på 100 MW. 
Tunneln är dimensionerad enligt Tunnel 99 med samma krav som Tunnel 2004 på vilken 
brandkurva som ska följas vid dimensioneringen. Trots detta passerar det varje dag lastbilar av 
olika typer genom tunneln där flera av dessa på egen hand vid brand skulle kunna ge upphov till 
en brandbelastning på upp emot 200 MW och temperaturer på upp till 1 300 ºC. Vid en händelse i 
tunneln antas att de fordon som befinner sig framför branden i körbanans riktning ska ta sig ut 
genom normal trafikavveckling. Detta antas trots att tunneln har ett högt trafikflöde och ligger 
centralt i en större stad. Det finns en risk för att det av olika anledningar uppstår köer i eller 
utanför tunneln som stannar trafiken inne i tunneln. Trafik som står still och då och då rör sig 
långsamt framåt med många starter och stopp kan ge upphov till överhettade motorer eller 
sammanstötningar mellan fordon, vilka alla kan vara grunden till en olycka med brand som följd.  

Eftersom ventilationens funktion är viktig för utgången av en tunnelbrand är det konstigt att den 
kan tillåtas att vara dimensionerad för en brand på 100 MW i en tunnel som ligger centralt i en 
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stor stad och har ett högt trafikflöde. En stor del av det höga trafikflödet utgörs av lastbilar som på 
egen hand kan ge upphov till höga brandbelastningar, som överstiger vad ventilationssystemet är 
dimensionerat för. Med tanke på hur lätt det är för en brand att sprida sig från ett fordon till ett 
annat i en tunnel är det troligt att brandbelastningen antingen blir högre än vad den hade blivit för 
ett ensamt fordon eller att den håller sig hög under en längre tid.  

7.4 Undermarksanläggningar 
Antalet undermarksanläggningar ökar kontinuerligt på grund av den ökade befolkningstillväxten 
och befolkningstätheten. I takt med att det blir fler fordon och mindre utrymmen för dem i 
städerna är en möjlighet att bygga underjordiska garage. Denna typ av garage ger upphov till en 
annorlunda riskbild. En bilbrand som utomhus inte hade varit ett större problem vad gäller 
brandspridningen eller skadeavhjälpande åtgärder från räddningstjänstens kan i ett underjordiskt 
garage vara början till en stor brand som ger stora svårigheter för räddningstjänstens arbete. 

Gasformiga bränslen får inte förvaras i underjordiska garage i lösa gasflaskor men de får förvaras 
där om de utgör en del av ett fordon. Säkerheten kring en gasflaska som är inmonterad i ett fordon 
är högre då den bland annat är fastmonterad och inte riskerar att vältas och på sätt skadads. Den 
utrustning som används i ett gasfordon bidrar också till en ökad säkerhet för gasflaskan. Om 
gastanken eller bränslesystemet i ett fordon börjar läcka ger läckaget upphov till liknande 
händelseförlopp som om det hade varit en lös gasflaska som hade börjat läcka.  

Läckage av en lätt gas stiger mot garagets tak om inte det finns någon ventilation som ventilerar 
ut den. Om garaget har fler garageplan kommer en lätt gas att ta sig upp till våningen ovanför och 
där fortsätta att stiga på samma sätt som på våningen under. I ett garage med många våningsplan 
kan utströmmande gas på sin väg uppåt möta flera fordon och mycket utrustning som kan antända 
den. En tung gas sjunker neråt mot garagets golv om det inte finns någon ventilation som vädrar 
ut den. Står det läckande fordonet på garagets nedre plan finns en risk för att våningsplanet fylls 
med gasen om den inte vädras ut. Fylls planet med gas trycker den undan luften och syret som 
lägger sig ovanför gaslagret. Om det läckande fordonet står på ett våningsplan som inte är det 
nedersta planet kommer gasen att rinna efter golvet och söka sig till låga punkter. En låg punkt är 
vägbanan som tar fordon neråt i garagebyggnaden. Gasen kommer att rinna neråt i 
garagebyggnaden och kan fylla upp det nedersta eller de nedre våningsplanen om gasen inte 
ventileras ut. På samma sätt som för en lätt gas kommer den tunga gasen på sin väg neråt i 
garagebyggnaden att komma i kontakt med fordon och utrustning som kan antända den.  

I konstruktionsreglerna som gäller för garage tas ingen hänsyn till utsläpp av bränsle mer än att 
byggnaden ska dimensioneras vad gäller t.ex. hållfasthet och utrymningssäkerhet för de bränder 
som kan tänkas uppstå i byggnaden. När detta görs används vanligast det lägsta dimensionerande 
energiinnehållet på 200 MJ/m2. I kapitlet om vägtunnlar redovisades den maximala brandeffekten 
och energiinnehållet för olika typer av fordon. Energiinnehållet i en personbil varierade mellan 2 
till 8 GJ. En parkeringsplats kan antas ha måtten 6 m * 3 m, vilket ger en area på 18 m2. På denna 
area finns ett fordon som har ett energiinnehåll på mellan 2 och 8 GJ beroende på fordonets 
storlek. Detta ger ett energiinnehåll på 0,11 till 0,44 GJ/m2, vilket är 111 – 444 MJ/m2. 
Medelvärdet är 277,5 MJ/m2 vilket är relativt nära det dimensionerande krav på 200 MJ/m2 som 
finns i konstruktionsreglerna. Tas hänsyn till att garage inte är helt fulla med fordon då stora ytor 
utgörs av transportvägar är konstruktionsreglernas lägsta krav rimliga.   

I konstruktionsreglerna står det att garage anses vara en plats där brandfarliga eller giftiga gaser 
kan alstras. På grund av detta krävs bland annat luftslussar till utrymningsvägar och att 
uppvärmningsanordningen inte bidrar till en ökad risk för att antändning av eventuella brännbara 
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gaser ska ske. Ventilationssystem skulle kunna vara ytterligare en åtgärd för att minska risken och 
konsekvensen vid ett gasutsläpp. Det finns krav på att återluft ska tas från en höjd av minst 2 m 
över golvet. Genom att återluften tas från denna höjd kan utsläpp av lätta gaser ventileras från en 
del av ett garage till ett annat, vilket gör att gasutsläpp sprider sig snabbare än vad de hade gjort 
om ingen återluft tilläts. Anledningen till att höjden är minst 2 m beror förmodligen på att tunga 
gaser som koloxid och koldioxid inte ska spridas runt i garaget. Höjden ger en fördel vid utsläpp 
av tunga gaser som i de flesta fall inte kan nå höjden 2 m vid ett utsläpp från en normalstor tank i 
ett fordon, se beräkningar i nedan. Med hänsyn till utsläpp av tunga och lätta gaser i ett garage 
vore det lämpligare att all luft ventilerades ut i det fria samtidigt som frisk luft ventilerades in i 
garaget, alltså ingen återluft. 

Med ett parkeringsplats mått på 3 * 6 m och antagandet att det mellan en dubbel rad med 
parkeringsplatser finns en körbana med bredden 6 m fås en area per parkeringsplats på 27 m2.  

�(6 2⁄ ) + 6� ∗ 3 = 27 𝑚2 

Ett gasutsläpp av en tung gas som propan kan ge upphov till 13,1 m3 ren gas eller 570 m3 brännbar 
gas- och luftblandning, enligt beräkning i tidigare kapitel. Ett garageplan med 100 
parkeringsplatser har en total yta på 2 700 m2. Om ett utsläpp av ren propangas sker på detta 
garageplan kommer gaslagret maximalt bli 0,0049 m högt. Gasutsläppet kommer att blanda sig 
med luft och kan då ge upphov till ett lager av brännbar gas- och luftblandning med en maximal 
höjd på 0,21 m.  

13,1 2700 ⁄ ≈ 0,0049 𝑚 

570 2700 ⁄ ≈ 0,21 𝑚 

Antalet fordon som drivs av en tung gas som propan i Sverige är 0,00678 % vilket gör att det inte 
är särskilt sannolikt att ett sådant utsläpp ska ske. För en lätt gas som metan är sannolikheten 0,19 
%, vilket är större än för den tunga gasen. Den lätta gasen utgör inte samma risk som den tunga då 
den naturligt vill söka sig uppåt och då kan ta sig ut genom garagets öppningar. Den lätta gasen 
späds också ut med hjälp av ventilationen i garaget. Öppningarna ut i det fria, genom vilka fordon 
tar sig in i ett garage är inte alltid lika höga som takhöjden på våningsplanet vilket gör att det 
finns en möjlighet för en lätt gas att samlas under taket utan att fortsätta vidare ut i det fria. Den 
ansamlade gasen kan antändas av olika tändkällor som armaturer och liknande som normalt sitter 
monterade i taket. 

Gas som antänds ger upphov till en tryckökning i byggnaden och en värmestrålning. Ett litet 
utsläpp på 10 m3 gas ger vid brand en mindre tryckökning i byggnaden som inte ger någon större 
påverkan på konstruktionen. Samma mängd gas kan när den antänds skapa sådan värme att den 
kan antända föremål som befinner sig upp till 8 m från gasmolnet och ge människor brännskador 
på ett avstånd av upp till 18 m från gasmolnet. I ett garage är avståndet mellan fordon normalt 
mindre än 8 m, även om alla parkeringsplatser inte används. Avståndet mellan ett fordon och 
garagetaket, där gasmolnet samlas, är kortare än 8 m, normalt mellan 2 – 3 m. Ett gasmoln som 
samlas under garagetaket och sedan antänds kommer att utgöra en stor fara för människor som 
befinner sig i garaget. Det brinnande gasmolnet kommer med stor sannolikhet leda till att branden 
sprids till fler fordon snabbare än vad motsvarande fordonsbrand utan gasutsläpp hade gjort. En 
fulltankad gastank i ett fordon som drivs av metangas kan ge upphov till ca 880 m3 brännbar gas- 
och luftblandning. Det gör det troligt att ett läckage av gas från ett fordon snabbt överstiger 10 m3 
och då också ger större konsekvenser. Motsvarande beräkningar som gjordes för den tunga gasen 
tidigare kan användas för att ta fram vilken tjocklek ett gaslager av en lätt gas kan bilda under ett 
tak. 
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Vid dimensionering av ett undermarksgarage är det viktigt att ta i beaktande vad som händer om 
garaget kollapsar, speciellt då byggnaden är i ett område med andra byggnader runt om. En 
eventuell kollaps kan bidra till att närliggande byggnader också kollapsar. Trots detta görs inga 
speciella åtgärder för att minska konsekvensen av ett gasutsläpp vid byggnation av ett 
undermarksgarage. Den tryckökning som skapas vid en gasmolnsexplosion i ett utrymme som är 
relativt slutet kan ge stor påverkan på byggnadens konstruktion. Ett värsta scenario kan vara att 
byggnaden eller delar av den kollapsar. Det har skett olyckor med gasformiga energibärare i 
undermarksgarage i andra länder som har fått byggnadens konstruktion att nästan kollapsa. I 
andra olyckor har garage kollapsat av enbart brandpåverkan från en brand i ett antal fordon. Vid 
dimensionering av garage speciellt utformade för fordon som drivs av olika typer av gaser görs 
särskilda utredningar om vilka risker och konsekvenser gasen kan ge. Det har också tagits fram 
vilken utrusning som kan användas för att minska sannolikheten eller konsekvensen av ett 
utsläpp. Inget av detta verkar göras för ett fordonsgarage där det kan parkeras fordon som drivs 
med vilken energibärare som helst. 

I delar av Sverige har räddningstjänsten som ett komplement till konstruktionsreglerna tagit fram 
egna regler för garagering av gasfordon. I informationsinsamlingen till rapporten har det 
framkommit att sådana regler endast finns för två kommuner. Reglerna definierar ett öppet 
respektive ett slutet garage och ger ett antal extra krav som krävs för att gasfordon ska få parkeras 
i slutna garage. Reglerna minskar sannolikheten och konsekvensen för att ett gasutsläpp ska ske. 
Att reglerna finns kan tyda på att det finns en risk med gasformiga energibärare i slutna garage. 
Reglerna lägger stor vikt vid ventilation och automatiska släcksystem. Båda har en funktion som 
förbättrar miljön vid en brand genom att brandens effekt kan hållas låg samtidigt som de farliga 
brandgaserna kan ventileras ut. Ventilationen bidrar till att ett gasutsläpp kan ventileras ut i det 
fria istället för att stanna kvar i garaget och riskera att antändas. Kraven på ventilationen är hårda 
då gasdrivna fordon inte får parkeras i garaget om systemet inte fungerar. Reglerna säger att ett 
garage för gasdrivna fordon som inte har någon ventilation måste vara klassat som ett 
explosionsfarligt område med allt vad det innebär gällande explosionssäker utrustning och 
liknande. Om reglerna följs borde det finnas garage som nu har ett förbud mot att gasdrivna 
fordon får parkera där för att kraven inte uppnås. 

När en brand sker i ett slutet garage med fordon i ger den bland annat upphov till hög 
brandbelastning, stor rökutveckling och svårigheter för räddningstjänstens personal att genomföra 
en insats. Simuleringar som har redovisats i rapporten har visat att bränder i slutna garage kan nå 
brandeffekter på upp till 50 MW och att ventilationen har en stor påverkan på brandens förlopp. 
Bristande ventilation ger större rökutveckling på grund av dålig förbränning. I ett slutet garage 
kan rökutvecklingen vara så tät att inte ens branden går att se. En ökad rökutveckling gör det svårt 
för personer i garaget att orientera sig vid utrymning av byggnaden. Om garaget utrustas med 
brandgasventilation ökas möjligheterna till att kunna genomföra en säker utrymning.  

Även om utrymningsmöjligheterna förbättras av ventilationssystemet gör samma system att tiden 
från att en brand har avtagit tills den återantänder igen är kortare än om systemet inte hade 
funnits. Det beror på den ökade tillförseln av syre till branden och gör att tiden för att utrymma 
byggnaden förkortas. Sammantaget bör utrymningen trots allt förbättras med ett 
ventilationssystem då det är lättare att utrymma på kort tid med god sikt än vad det är att utrymma 
på lång tid utan sikt. I simuleringar som gjorts i garage var syreinnehållet i luften väldigt lågt efter 
att branden hade pågått ett tag, vilket bidrar till en kvävande effekt för människor dels genom en 
låg syrenivå och dels genom en ökad produktion av koloxid. Produktionen av koloxid ökar när 
branden har en dålig syretillförsel och den kan minskas med en ökad ventilation. Vid dålig 
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ventilation blir brandens plym större och varmare än vad den hade varit med en fungerande 
ventilation. Det beror förmodligen på att med en dålig ventilation blir förbränningen sämre och 
mängden varma rökgaser ökar. De varma rökgaserna värmer upp omgivningen och brandens 
bränsle genom strålning. En brand i ett slutet garage med en dålig ventilation pågår under en 
längre tid än vad motsvarande brand hade gjort i ett öppet garage eller ett ventilerat garage. Den 
dåliga ventilationen ger branden en lägre effekt men kan ändå ge konsekvenser på 
garagebyggnadens konstruktion, då den är värmepåverkad under en längre tid än om ventilationen 
varit fullgod. Det är stor skillnad på ett ventilationssystem som är anpassat för att endast byta ut 
luften och de som är anpassade för att ta hand om brandgaser. Vanliga ventilationssystem har 
svårt att få in luft i byggnaden när brandröken trycks ut genom friskluftsintagen på grund av det 
höga tryck som branden ger upphov till i ett slutet garage. 

I flera av de försök som har gjorts uppmättes brandgastemperaturer på mellan 800 ºC och 1 200 
ºC. Dessa temperaturer är väldigt höga och kan ge påverkan på en byggnads konstruktion 
beroende på under hur lång tid de förekommer. De höga temperaturerna bidrar till 
brandspridningen som går snabbare med en högre temperatur på brandgaserna. De personer som 
vistas i garaget måste utrymmas tidigt innan de höga temperaturerna uppstår annars finns risken 
att de omkommer på grund av den höga värmestrålningen. 

Brandspridningen i ett slutet garage är relativt snabb. På 15 minuter har branden spridit sig till de 
två fordon som står bredvid fordonet där branden hade sitt ursprung. Branden sprider sig lätt 
mellan fordon även om det finns tomma parkeringsrutor mellan dem. Tiden innan 
räddningstjänsten är på plats och har startat en insats är i de flesta fall 5-10 minuter eller mer. När 
räddningstjänsten anländer är branden redan minst 2-3 gånger större än vad den var från början. 
Det är därför viktigt att det finns en möjlighet för människor som vistas i garaget att snabbt 
genomföra en insats mot branden. Även om denna insats inte lyckas släcka branden, bidrar den 
till att branden är mindre när räddningstjänsten kommer fram och då lättare kan släcka den. De 
bränder som sker i garage och som har potential att utvecklas till en stor brand är de som startat 
utanför ett fordon eller t.ex. i ett fordons motorrum. Bränder som startar i kupén av olika 
anledningar kvävs snabbt av syrebrist och leder sällan till en större brand. Den svenska statistiken 
som görs av MSB för brand i olika typer av byggnader innehåller inte objektstypen garage eller 
undermarksgarage. Det gör det svårt att ta reda på hur många bränder som sker på dessa ställen, 
vilka som är de vanligaste brandorsakerna och hur bränderna utvecklas. Den utländska statistiken, 
från Storbritannien, som finns tillgänglig gällande bränder i garage visar att antalet bränder som 
sker i garage är väldigt lågt. Det exakta resultatet kan skilja sig mot vad som gäller i Sverige men 
det kan antas att antalet bränder i garage och speciellt undermarksgarage borde var väldigt lågt 
även här.  

7.5 Räddningstjänstens arbete 
Räddningstjänstens arbete utgörs inte enbart av den skadeavhjälpande funktionen när en brand 
eller en olycka har uppstått. Räddningstjänsten är en del i planeringen vid byggnationer av 
vägtunnlar och andra byggnader som undermarksgarage. Det är lättare och billigare att låta 
räddningstjänsten vara med tidigt i planeringsskedet så att säkerheten tas på allvar och 
säkerhetsåtgärder kan genomföras från början istället för att genomföras i efterhand till en ofta 
högre kostnad. När räddningstjänsten är med tidigt i planeringsprocessen är det viktigt att de 
förmedlar vilken funktion, kapacitet, insatstid o.s.v. de har vid en eventuell olycka. Om det är 
tydligt kan säkerheten planeras med detta i beaktande. Den som projekterar en tunneln eller en 
byggnad förväntar sig att räddningstjänsten ska vara snabbt på plats och ta hand om en olycka. 
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Räddningstjänsterna måste vara tydliga med att de inte är dimensionerade för denna typ av 
olyckor och att det är bra med säkerhetshöjande åtgärder i objektet, trots att de kan vara snabbt på 
plats och ta hand om olyckan.  

Bränder i tunnlar och undermarksgarage har likheter som snabbt brandförlopp, snabb 
brandspridning, dålig sikt, komplicerade objekt o.s.v. Det finns samtidigt många skillnader mellan 
bränderna. I tunnlar finns det alltid minst en person i varje fordon, ofta fler än så. Ett garage kan 
vara fullt av fordon utan att en enda person befinner sig i byggnaden. För räddningstjänsten 
innebär det att vid en tunnelbrand vet de redan från början att det finns mycket folk i objektet till 
skillnad från garagebranden där det inte är säkert att det finns någon information om hur många 
personer som befinner sig i byggnaden. Likheter mellan bränder i tunnlar och garage är bland 
annat att båda typerna av objekt ofta kräver en insats genom rökdykning vid brand, objekten är 
tillgängliga för räddningstjänstens fordon och att objekten ofta har långa inträngningsvägar för 
rökdykarna. Ventilationens funktion skiljer sig mellan objekten men är i båda fallen något som 
påverkar branden och räddningstjänstens arbete stort. 

Räddningstjänstens arbete, oavsett objekt och olycka, går alltid ut på att i första hand rädda liv. 
Livräddning kan genomföras på olika sätt bland annat genom att hjälpa människor med 
utrymning, ventilera ut brandgaser o.s.v. Dessa åtgärder är defensiva jämfört med en offensiv 
åtgärd som att rädda liv genom att släcka branden. Genom att släcka branden underlättas 
utrymningen, produktionen av varma brandgaser upphör och miljön i objektet blir bättre. För att 
kunna genomföra en insats mot en brand i en vägtunnel eller ett undermarksgarage krävs i de 
flesta fall att det genomförs rökdykning. Rökdykning utgörs av stora risker för personalen och 
därför krävs alltid en viss minsta personalstyrka för att kunna genomföra arbetet.  

Rökdykningen är påfrestande för personalen vilket gör att det inte kan genomföras under särskilt 
lång tid. Den utrustning som används för rökdykningen begränsar insatsen ytterligare genom att 
den har en begränsad användningstid. Luften som rökdykarna använder sig av räcker ungefär 
mellan 33 och 39 minuter, beroende på vilket luftpaket som används och den aktuella 
arbetsbelastningen. Det finns större typer av luftpaket att använda sig av men de är inte lika 
vanliga och i början av en insats kommer de vanliga luftpaketen användas då det är de som finns 
placerade i räddningstjänstens fordon. I tiden som rökdykarna har tillgänglig för rökdykning ska 
en förflyttning in i objektet ske och luft ska finnas kvar för att kunna ta sig ut ur objektet. Det gör 
att den tillgängliga tiden för rökdykning är relativt kort, beroende på hur långa inträngningsvägar 
som finns i objektet. Rökdykningen måste ske med minst ett strålrör med vatten per 
rökdykargrupp. Därför går det åt både energi och tid till att lägga ut ett slangsystem i objektet. De 
försök som har gjorts med avseende på rökdykning har visat att förflyttningshastigheten är låg 
och att den maximala inträngningssträckan är kort. För att en rökdykning ska vara effektiv krävs 
att räddningstjänsten har tillgång till tillräckliga personalresurser och att objektet är förberett för 
att underlätta räddningstjänstens arbete. Förberedelser kan bland annat vara många 
inträngningsvägar som ger rökdykarna korta avstånd att förflytta sig i rök, brandposter i objektet 
som gör att långa slangsystem inte behöver läggas ut, ventilationssystem som ventilerar ut röken 
så att inte rökdykning måste genomföras i hela objektet.  

Vid rökdykningen genomförs brandsläckning som i sin tur skapar fler problem och kräver olika 
mycket resurser. För att släcka en brand krävs att en tillräcklig mängd släckmedel träffar det som 
brinner. Det krävs relativt stora mängder vatten för att släcka en brand. Mängden släckmedel som 
krävs beror av brandens storlek och effekt. Forskningen visar att det för att släcka en lastbilsbrand 
på 150 MW går åt ca 1 250 liter vatten per minut. Med tanke på att brandeffekter över 200 MW 
har uppmätts i fullskaleförsök kan det gå åt mycket mer vatten än 1 250 l/min. Ett normalt strålrör 
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som används av rökdykargrupperna levererar maximalt 300 l/min. För att leverera en 
vattenmängd på minst 1 250 l/min krävs 5 strålrör, vilket i sin tur kräver minst 3 rökdykargrupper 
med 5 slangar. För att vattnet ska kunna träffa branden krävs att rökdykarna tar sig tillräckligt 
nära branden. Forskningen visar att mer vatten träffar branden ju närmare branden rökdykarna och 
strålröret är. En stor brand som inte tillåter rökdykarna att komma tillräckligt nära gör att det 
krävs större resurser för att släcka branden. Forskning har visat att det för att släcka en 
lastbilsbrand på ett avstånd av 30 m kan gå åt så mycket som 29 strålrör samtidigt. Detta innebär 
att det kan krävas upp till 15 rökdykargrupper i tunneln samtidigt. Det går att montera upp fasta 
strålrör av olika typer som gör att det inte krävs lika många rökdykargrupper i tunneln samtidigt. 
På grund av detta är det viktigt att genomföra en tidig insats. En tidig insats kan göras av någon 
som befinner sig i tunneln eller av räddningstjänsten när de är på plats. För att räddningstjänstens 
insats ska bli snabbare krävs att de har fått tidig information om branden och var den är i objektet. 
Har räddningstjänsten övat liknande händelser kommer insatsen att gå ännu snabbare då 
personalen vet vad som ska göras och vet hur de olika systemen som finns i t.ex. en tunnel 
fungerar och var de är placerade. 

Både rökdykning och brandsläckning kan underlättas genom att det införs en hög säkerhet i 
objektet redan från början. Många och korta angreppsvägar ger mindre tid som utgörs av 
rökdykning och gör att resurser kan komma nära branden utan att genomföra rökdykning. Fasta 
brandposter eller inomhusbrandposter gör att det inte krävs ett lika omfattande slangsystem. Ett 
system för brandgasventilation förbättrar miljön för de som befinner sig i tunneln så att de på 
lättare sätt kan utrymma tunneln utan räddningstjänstens hjälp. Brandgasventilationen förbättrar 
miljön även för räddningstjänstens personal som då i bästa fall kan slippa att genomföra 
rökdykning för att komma nära branden. Ett fast släcksystem skulle kunna minska risken för 
brandspridning och hålla brandeffekten lägre, vilket underlättar både räddningstjänstens arbete 
och utrymningen av de personer som befinner sig i objektet. Ett viktigt sätt att ha en hög säkerhet 
är genom att ge personer som befinner sig i ett objekt möjlighet att dels göra ett första släckförsök 
och dels utrymma sig själva utan hjälp av räddningstjänsten. Detta bekräftas av de olyckor som 
har skett i tunnlar. I Mont Blanc-tunneln gavs en möjlighet för en person att genomföra ett 
släckförsök men på grund av bristande och otillräcklig utrustning lyckades denne inte att släcka 
branden. Hade han lyckats hade branden kanske fått ett helt annorlunda slut med mindre allvarliga 
konsekvenser. 

Det finns risker både i tunnlar och i undermarksanläggningar att konstruktionen eller delar av 
konstruktionen ska kollapsa efter en brand. Är en konstruktion konstruerad enligt regelverken ska 
normalt inte en total kollaps inträffa förrän efter en viss tid, som beror av vad konstruktionen är 
dimensionerad för. Det finns en risk att delar av konstruktionen eller den utrustning som finns i 
konstruktionen kan kollapsa och falla ner på de människor som vistas i objektet redan efter ca 40 
minuter. Om räddningstjänstens insats har gått bra bör det vid denna tid inte vara några människor 
kvar i objektet förutom räddningstjänstens personal, vilket gör att det är främst räddningstjänsten 
personal som kan utsättas för skador på grund av nedfallande byggnadsdelar. Kollaps av 
byggnadsdelar och utrustning kan i vissa fall påskyndas av räddningstjänstens insats då 
upphettade detaljer snabbt kyls av släckvattnet. Det är viktigt både för den som leder insatsen och 
för de som genomför rökdykningen att ta risken för detta i beaktande. 

Vid en räddningsinsats är det viktigt för den som leder insatsen att snabbt få en korrekt lägesbild 
av situationen. För att det ska gå krävs en bra kommunikation med andra organisationer som finns 
representerade på skadeplatsen. Den som driver t.ex. en tunnel har nödvändig information om 
tunnelns konstruktion och information från kameror inne i tunneln. Kameror är ett bra sätt för att 
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bland annat få reda på var personer befinner sig, hur många de är och vad det är som brinner. För 
att insatsen inte ska utvecklas och bli omfattande krävs en snabb och effektiv insats. Ju längre tid 
som går från att en brand har startat ju större har den möjlighet att bli. En stor brand är svårare att 
hantera än en liten brand. Räddningstjänsten begränsas av vilka resurser de har tillgång till. En 
stor räddningstjänstorganisation har större resurser än en liten, både gällande utrustning och 
personal. När resurserna inte räcker till förlitar räddningstjänsten sig på att få hjälp från andra 
räddningstjänster i grannkommuner. När bränder som har skett i t.ex. tunnlar i utlandet har 
analyserats visar de att de flesta insatser tar lång tid att genomföra, att de kräver stora resurser och 
att när olika räddningstjänstorganisationer är inblandade i insatsen uppstår ofta problem gällande 
kommunikationen mellan organisationerna. Kommuner som förlitar sig på hjälp från 
grannkommuner bör integrera dessa räddningstjänster även i sin övningsverksamhet. Det finns 
normalt förutbestämt vilka styrkor som ska larmas till en speciell händelse i ett objekt. När det 
finns styrkor från grannkommunerna bland dessa är det en fördel om de kan delta även i 
övningsverksamheten på objektet. Görs det har alla som kan komma att vara delaktiga i en insats 
en viss kunskap och erfarenhet om objektet. Organisationerna känner till varandra bättre och vet 
hur den andra organisationen arbetar, vilket gör att sannolikheten för att kommunikationsproblem 
ska uppstå minskas och insatsen blir effektivare. 

Brandsläckning av bränder i fordon som drivs av de nya energibärarna är både nytt och gammalt 
för räddningstjänsten. Räddningstjänsterna har ofta kunskap eller kan relativt snabbt få tag på 
information om hur de olika energibärarna ska hanteras. Därför är det inte särskilt svårt för dem 
att genomföra en insats mot fordonet. Det som däremot gör det svårt är möjligheterna att ta reda 
på vilket bränsle fordonet drivs av. Hur mycket kunskap och information som finns tillgängligt 
om energibärarna gör ingen skillnad om det inte går att säkerställa vilken energibärare fordonet 
använder sig av. Idag är det upp till tillverkaren att avgöra om denne vill märka sina fordon med 
drivmedlet och hur märkningen ser ut. I takt med att antalet fordon ökar kommer olyckorna med 
denna typ av fordon också att öka. Det underlättar för räddningstjänsten om de på ett enkelt sätt 
kan få reda på vilken energibärare ett fordon drivs av och då anpassa sitt arbete efter dess risker 
och egenskaper. En märkning av fordon är inte bara en fördel utan kan även vara en nackdel då 
fordonen kan identifieras lättare av de som vill anlägga en brand. I olyckorna som har tagits upp i 
rapporten har det i några fall anlagts bränder i LPG-fordon för att få större konsekvenser av 
branden.  

Det finns hjälpmedel som räddningstjänsten kan använda sig av för att identifiera vilket drivmedel 
ett fordon använder sig av. Därför är det inte bara upp till fordonstillverkarna, utan även upp till 
räddningstjänsterna att skaffa sig den utrustning och kunskap som krävs. De flesta tillverkare av 
eldrivna fordon har tagit fram manualer om hur fordonen ska hanteras. I dessa finns information 
till räddningstjänsten om vad de ska tänka på vid en insats och vad olika delar av fordonet är 
placerade någonstans. Det är upp till fordonets ägare att se till att denna manual finns i fordonet. 
Tillverkarna rekommenderar att den placeras i handskfacket. Därför bör räddningstjänsten vid en 
insats mot ett eldrivet fordon kontrollera om manualen finns tillgänglig då den underlättar deras 
fortsatta arbete och ger en ökad säkerhet för personalen. Batteriet i ett eldrivet fordon kan leverera 
hög spänning även efter en brand, därför är det viktigt att räddningstjänstens personal använder 
eventuella manualer så att de vet vilka risker och potentiella faror de har att göra med. 

Det finns en skillnad i hur gasflaskor som är lösa och de som utgör ett fordons tankar hanteras. 
Räddningstjänsterna använder sig av riskavstånd för lösa flaskor men inte för de som är i ett 
fordon. Riskavståndet finns på grund av risken för att splitter ska flyga iväg vid en eventuell 
BLEVE eller kärlsprängning. Denna risk finns även för en tank i ett fordon men är mindre då 
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fordonstanken är placerad i ett fordon och skyddas av fordonet och de eventuella omslutningar 
som finns kring tanken. Tryckuppbyggnaden i en fordonstank kan gå olika snabbt beroende på 
hur isolerad den är, vilket inte gäller för en lös gasflaska som saknar isolering. Det gör att 
tryckökningen inte måste ha skett innan räddningstjänsten kommer till platsen. Det finns inte 
någon garanti för att säkerhetsventilen är funktionsduglig. Den kan vara trasig eller saknas 
eftersom det inte är självklart att bränslesystemet i fordonet är monterat från fabrik eller med de 
säkerhetskrav som vi använder oss av i Sverige. I forskningen kring vätgasdrivna fordon 
rekommenderas ett riskavstånd från fordonet på 100 m, vilket borde vara aktuellt för alla typer av 
fordon som innehåller en gasflaska. Bland de granskade olyckorna finns det exempel på gastankar 
med säkerhetsventiler som har exploderat för att säkerhetsventilen inte fungerade eller för att 
temperaturhöjningen var för snabb för att säkerhetsventilen skulle hinna släppa ut det ökade 
trycket. Explosioner av tankar har lett till att delar av tankarna kastats iväg långa sträckor och 
riskerat att skada människor i närområdet. I vissa fall har explosioner av tankar lett till 
byggnadskollapser och stora skador på byggnader och andra fordon som fanns i närheten. När 
olyckor har skett på vägnätet har stora områden spärrats av under lång tid vilket kan leda till stora 
samhällskostnader.
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8 Slutsatser 

8.1 Diskussion 
Det förekommer många olika nya energibärare på marknaden idag som en följd av att varken 
Sverige eller EU har valt vilka energibärare som ska användas i framtiden. Istället har marknaden 
fått bestämma det på egen hand vilket bland annat har bidragit till att det satsas på olika bränslen 
för framtiden i olika länder i Europa. Det hade varit bättre om det efter en utredning kunde 
bestämmas gemensamt inom EU vilka bränslen som ska användas i framtiden. Olika bränslen i 
alla länder ger inte möjlighet till någon ökad rörlighet som ett av syftena med EU är. Istället 
skapas situationer där människor på egen hand tillverkar adaptrar av olika slag för att koppla 
samman två skilda bränslesystem med stor risk för att skada sig själv och andra. Det har redan 
skett två olyckor på grund av detta i Sverige under den tid rapporten skrevs, vilket talar för att 
olyckstypen kan bli vanligare i framtiden. Ett alternativ är att favorisera fordon som drivs med el 
och bidra till deras utveckling. Eldrivna fordon använder elektricitet oavsett vilket land de 
befinner sig i och elektriciteten kan produceras av alla möjliga typer av energibärare, beroende på 
pris och tillgänglighet. Genom att rikta in utvecklingen på en energibärare som el skulle 
transporter, lagerhållning och produktion av bränslen kunna förflyttas från bebodda områden till 
områden utanför städerna där de inte utgör lika stora risker.  

Användningen av de nya energibärarna ökar för varje år som går men samtidigt blir ökningen 
mindre för varje år som går. Frågan är vad som gör att ökningen minskar. Fordonstillverkare 
tillverkar de fordon som kunden beställer och har inte någon begränsning i antalet tillverkade 
fordon, därför måste minskningen bero på konsumenterna eller bränsletillverkarna. 
Konsumenterna kan uppleva det som väldigt krångligt att byta till ett fordon som drivs av nya 
energibärare eftersom det inte går att veta om det finns kvar i framtiden. Väljer konsumenten ett 
fordon som inte kan drivas av bensin eller diesel vid sidan av den nya energibäraren uppstår 
osäkerheter när man inte vet var det går att tanka och liknande. För en konsument som ska köpa 
en ny bil handlar det som stora summor pengar och att fordonet ska användas under flera år. 
Känner konsumenten sig inte säker på att fordonet kommer att kunna användas i framtiden, har ett 
normalt andrahandsvärde eller att man inte sparar några pengar på att byta till en ny energibärare 
är det naturligt att inte våga byta fordon. Det är inte många människor som enbart byter fordon för 
miljöns skull utan att övriga kriterier uppfylls i olika hög grad. 

Även när det gäller restriktioner mot olika typer av fordon bör dessa göras gemensamma för hela 
EU. Det krävs att sannolikheter och konsekvenser för de händelser restriktionerna baseras på 
analyseras för att ta reda på om restriktioner behövs eller inte. Idag skiljer sig restriktionerna 
mellan olika länder, en del har restriktioner och en del har det inte. De flesta ländernas 
restriktioner är mot gaser som är tyngre än luft. Genom att det enbart är tunga gaser som förbjuds 
verkar det vara risken för att gas ska fylla lågt liggande utrymmen som restriktionerna ska 
motverka. Risken för explosion motverkas av restriktionerna men en explosion kan ske trots 
restriktionerna, vid utsläpp av en lätt gas som i många fall är tillåten i undermarksgarage. Risken 
kan anses vara större för tunga gaser då de inte själva försöker ta sig ut ur byggnaden på samma 
sätt som en lätt gas gör men det finns en risk med lätta gaser också, speciellt då de kan ansamlas 
under tak och antändas av lampor och liknande. Olika restriktioner i länder gör det svårare för 
människor att förflytta sig och sina fordon mellan länder. Det kan göra att restriktionerna inte tas 
på allvar genom att det uppkommer frågor som varför är det restriktioner här när vi inte har några 
hemma. Eftersom människor är vana vid hur reglerna är i deras hemland parkerar de sitt fordon 
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trots att det finns restriktioner. Att restriktionerna finns visar att det måste finnas en risk annars 
skulle de ju inte finnas. Men i och med att en del länder, som Sverige, inte har några restriktioner 
kan man fråga sig om riskerna är överdrivna i en del länder eller om de är underskattade i andra 
länder. Ett utsläpp av t.ex. gas i ett slutet utrymme som ett undermarksgarage utan någon form av 
ventilation kan antändas och ge upphov till en gasmolnsexplosion med förödande konsekvenser 
som följd. Garage har kollapsat av brandpåverkan från en vanlig fordonsbrand vilket gör att 
frågan kan ställas om vad som händer om det sker en gasmolnsexplosion. Med tanke på att många 
undermarksgarage är placerade under bostadshus eller stora köpcentrum kan konsekvenserna bli 
stora om konstruktionen skulle fallera. I Sverige har vi inga restriktioner mot att t.ex. parkera 
gasdrivna fordon i undermarksgarage men på vissa håll i landet ställs speciella krav på ett garage 
för att gasdrivna fordon ska få parkeras där, vilket borde göra att fordonen är förbjudna att parkera 
där om inte kraven uppnås. Med andra ord kan det anses vara så att vi har restriktioner även här i 
Sverige.  

De nya energibärarna ger upphov till andra risker än vad de befintliga energibärarna gör. Riskerna 
skiljer sig mellan vilken typ av energibärare det rör sig om. De vätskeformiga energibärarna har 
risker som kan liknas vid de som förekommer hos bensin eller diesel. De nya riskerna finns hos 
de gasformiga energibärarna och batterierna. De gasformiga kan ge upphov till gasutsläpp, 
BLEVE, kärlsprängning o.s.v. och batterierna ger främst upphov till livsfarliga spänningar. I 
rapportens analys beräknades vad som händer med olika typer av gasutsläpp i tunnlar och 
undermarksanläggningar. Det är inte troligt att utsläppen lyckas fylla upp ett helt garageplan eller 
en tunnel men gasen kan täcka stora områden. Även om gasen skulle täcka ett mindre område kan 
den ge upphov till förödande konsekvenser om den antänds, beroende på var den befinner sig. I de 
miljöer som förekommer i en tunnel och ett undermarkgarage skulle en antändning av gasen 
kunna ske. Ett fordon som kör in i ett gasmoln kan antända det eller så kan det antändas av den 
utrustning som finns i objektet. Idag verkar det som att dessa scenarion ses som väldigt 
osannolika eftersom det inte finns något vidare skydd för det varken i tunnlar eller 
undermarksgarage. Beroende på vilken typ av ventilation som används kan mindre utsläpp av 
t.ex. vätgas ventileras bort men vad som kan hända om det inte går på grund av att luftströmmen 
har för låg hastighet eller att utsläppet har för hög källstyrka är oklart. Det kan förmodligen leda 
till att en antändning av gasen sker. 

Undermarksanläggningar anses vara platser där brandfarliga gaser kan uppstå och i reglerna finns 
det krav på vissa skydd mot t.ex. utrymningsvägar. Det finns inga krav på någon speciell 
ventilation eller någon form av detektionsutrustning. Den ventilation som idag förekommer i 
undermarksgarage får använda sig av återluft, vilket gör att ett eventuellt gasutsläpp kan få hjälp 
att spridas i övriga delar av garaget. Alternativ för att hantera möjligheten för gasutsläpp i en 
undermarksanläggning kan vara att använda sig av ett ventilationssystem som aktiveras via 
gasdetektorer. Ventilationssystemet behöver vara utformat på ett sådant sätt att det inte sprider ett 
gasutsläpp i lokalen och att det inte bidrar till att utsläppet antänds. Om inte någon 
säkerhetsutrustning installeras för att hantera ett gasutsläpp borde det övervägas att införa 
restriktioner mot var fordon får parkeras i garaget. Antingen kan restriktionerna innebära ett totalt 
förbud för fordonen eller att de ska parkeras på speciellt avsedda parkeringsplatser där ett 
eventuellt gasutsläpp kan tas om hand. Det finns svenska kommuner som redan idag ställer högre 
krav på slutna garage där gasdrivna fordon ska parkeras. I och med att detta görs, borde det vara 
så att det faktiskt finns risker med gasutsläpp i denna typ av lokaler. I nuläget är det två mindre 
kommuner som använder sig av reglerna. När en mindre kommun anser att reglerna behövs är 
frågan varför inte storstadskommunerna anser det. Storstäderna bör ha en större fordonspark som 
drivs av nya energibärare och därför också ha ett större antal gasdrivna fordon som är parkerade i 
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undermarksgarage. Trots detta finns reglerna i dessa två mindre kommuner och verkar saknas i 
storstadskommunerna. Kommuner får införa denna typ av regler som ett komplement till 
byggreglerna men det borde istället göras nationellt om riskerna i samband med dessa fordon är 
stora. De reglerna som finns i de mindre kommunerna grundar sig på dokument som erhållits 
genom MSB, vilket gör att man undrar varför inte reglerna kommer från dem istället och då hade 
varit nationella. 

En tunnel utgör ett stort utrymme för t.ex. en gas att spridas och spädas i. Det krävs stora utsläpp 
för att en tunnel ska fyllas av en tung gas eller att en lätt gas inte ska kunna ventileras bort. För att 
en lätt gas ska kunna ventileras bort effektivt krävs att ventilationssystem kan aktiveras av någon 
form av gasdetektor. I många tunnlar kan ventilationssystemet aktiveras om kvalitén på luften i 
tunneln är dålig. Ett sådant system skulle kunna märka av ett gasutsläpp och aktivera 
ventilationen eller öka dess hastighet. Ett gasutsläpp som inte kan ventileras ut kan antändas och 
ge upphov till en gasmolnsexplosion som i sin tur antänder fordon som befinner sig i närheten. Ett 
utsläpp av en tung gas skulle följa marken och söka sig till låga punkter. Möjligheten finns att 
gasen ansamlas någonstans i tunneln men det är ingen stor sannolikhet. I tunneln finns system för 
att ta hand om vätskeformiga bränsleutsläpp, vilka till viss del minskar möjligheten för en tung 
gas att ansamlas i tunneln. I tunneln finns kontinuerligt en ventilation och fordon som rör sig med 
hög hastighet. Detta bidrar till att röra runt eventuella gasutsläpp och späda ut dem.  

Sannolikheten för att ett bränsleutsläpp ska ske i en tunnel påverkas av många faktorer och är svår 
att uppskatta, men den kan anses vara relativt låg. På samma sätt är sannolikheten för att ett 
gasutsläpp ska ske i en undermarksanläggning låg. Skillnaden mellan en tunnel och ett 
undermarksgarage är främst att den naturliga ventilationen på grund av temperatur skillnader, 
väderförhållanden och fordon som rör sig är större i en tunnel än i ett undermarksgarage. Det gör 
att ett gasutsläpp lättare kan ansamlas och kvarstanna inom sitt brännbarhetsområde i ett 
undermarksgarage. Idag är antalet gasdrivna fordon litet vilket påverkar sannolikheten för att ett 
utsläpp ska kunna ske. Om antalet fordon som drivs av olika typer av gaser ökar i framtiden ökar 
sannolikheten för att utsläpp ska ske. Sannolikheten påverkas av andelen äldre fordon som drivs 
av gasformiga energibärare då det är troligare att ett spontant bränsleläckage uppkommer på ett 
gammalt och slitet fordon än på ett nytt.  

Oavsett vilken energibärare ett fordon använder sig av förekommer det risker på grund av 
bränslet. Människor som använder sina fordon påverkas normalt inte i någon större utsträckning 
av riskerna, förrän en olycka sker. En påverkan av riskerna kan fås om någon börjar meka eller 
modifiera sitt fordon oavsett vilken energibärare fordonet använder sig av. Riskerna vid sådana 
situationer kan antas vara större för gasformiga och elektriska fordon, men förekommer även för 
de vätskeformiga bränslena. Det finns en risk för antändning av bränslen oavsett typ, utsläpp av 
gaser som kan leda till kvävning eller gasmolnsexplosion, BLEVE eller kärlsprängning, höga 
spänningar o.s.v. När en olycka sker med ett fordon finns en risk för att människor skadar sig dels 
på grund av olyckan och dels på grund av efterföljande händelser som kan bero på vilken 
energibärare fordonets drivs av. En brand i ett fordon som drivs av vätskeformiga bränslen blir 
snabbt övertänt och sannolikheten att överleva en brand i ett sådant fordon för de som sitter kvar i 
fordonet är liten. När en brand sker i ett fordon som drivs av gasformiga bränslen och 
säkerhetssystemen fungerar kan gasen släppas ut och i vissa fall brinna utanför fordonet utan att 
fordonet antänds, vilket kan öka sannolikheten för att överleva branden. Fallerar 
säkerhetssystemen är sannolikheten för överlevnad liten. Eldrivna fordon har inget bränsle som 
utgör någon brandbelastning eller är lättantändligt vilket ger en längre tid för att ta sig ur fordonet, 
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med eller utan hjälp. Däremot kan batterierna i eldrivna fordon vara en anledning till att brand 
uppstår och ge upphov till skadliga och dödliga spänningar. 

Vid olyckor är räddningstjänsten nästan alltid inblandade och måste ta hänsyn till de risker som 
fordonen och dess bränslesystem kan ge upphov till. Räddningstjänsten har stor erfarenhet och är 
väl förberedda för att hantera bränder i fordon som drivs av bensin eller diesel och kommer inte 
ha några större problem att hantera bränder i fordon som drivs av andra vätskeformiga 
energibärare. Fordon som drivs av gasformiga energibärare eller av batterier har speciella risker 
som räddningstjänsten måste känna till och ta i beaktande. Idag verkar det inte som att 
räddningstjänsterna är förberedda på vilka risker en, för dem, enkel fordonsbrand kan utgöra. I 
rapporten har det framkommit att de anser sig komma fram till en fordonsbrand efter att eventuell 
gas har börjat brinna eller att värmepåverkade flaskor har fallerat. De förlitar sig på att 
säkerhetssystem fungerar. Det kan säkert vara sant i en del fall men i många fall kommer 
räddningstjänsten att utsättas för risker som antändning av utsläppta gaser, kärlsprängning, 
BLEVE, höga spänningar o.s.v. Räddningstjänsten är normalt på plats vid en olycka inom 5 till 15 
minuter. På denna tid kan en gasflaska ha hettats upp tillräckligt för att antingen släppa ut gas 
genom säkerhetsventilen eller för att gå sönder om säkerhetssystemen inte fungerar. Båda 
händelserna utsätter räddningstjänstpersonalen för stora risker. Det är viktigt att räddningstjänsten 
använder sig av tillräckliga riskområden. Säkerheten anses högre kring en gasflaska i en bil än för 
en gasflaska som är lös. Forskningen har visat att splitter kan kastas långa sträckor vid en BLEVE 
eller kärlsprängning även om gasflaskan är placerad i ett fordon och att ett riskområde på minst 
100 m bör användas. Fordon som drivs av nya energibärare har funnits både i Sverige och i övriga 
delar av t.ex. Europa under en relativt lång tid. Det är oklart om säkerhetssystem på äldre fordon 
har kvar sin funktion eller om de riskerar att inte fungera när en brand eller en olycka sker. 
Fordon kan vara konverterade till drift med en ny energibärare av en privatperson och behöver 
inte vara helt korrekt gjort, vilket kan leda till att säkerhetssystem inte fungerar eller att delar som 
inte ska vara strömförande blir det vid en olycka. Batterierna i ett elektriskt fordon kan ge upphov 
till höga spänningar både under en brand och efter att en brand är släckt. Räddningstjänsten måste 
ta hänsyn till riskerna och använda sig av utrustning som bidrar till att minska risken för att deras 
personal ska skadas. 

Antalet fordon som drivs av de nya energibärarna är lågt vilket gör att antalet olyckor är få och att 
räddningstjänsten inte har hunnit skapa sig någon erfarenhet och vana av att hantera olyckor i 
denna typ av fordon. Det är därför viktigt att redan nu börja utbilda personal och införskaffa 
nödvändig utrustning för att hantera de framtida olyckstyperna. Tillverkarna av fordon som drivs 
av nya energibärare delar gärna med sig av information kring deras system, hur de ska hanteras 
och vad som ska tas i beaktande vid en brand eller olycka. 

Det är svårt för räddningstjänsten att veta vilken typ av energibärare ett fordon drivs av när de 
kommer fram till en olycka eller en brand i ett fordon. De beteckningar som används idag är små 
och är placerade på sådana ställen som gör att de försvinner eller inte går att tyda efter en olycka 
eller brand. Det gäller därför att räddningstjänsten har en möjlighet att t.ex. via fordonets 
registreringsnummer ta reda på vad fordonet drivs av och vad som är viktigt att tänka på vid 
hantering av fordonet. När räddningstjänsten väl vet vilken typ av energibärare ett fordon drivs av 
har de inga problem att identifiera riskerna och göra en korrekt insats mot fordonet utan att utsätta 
sin egen personal för onödiga risker.  
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8.2 Slutsats 
Idag är det E85 som är den mest använda nya energibäraren följd av hybridteknologi och 
metangas. De risker som finns i samband med de nya energibärarna skiljer sig främst mellan 
vätskeformiga bränslen, gasformiga bränslen och batterier. Där de gasformiga i sin tur utgör 
skilda risker beroende på om de är tyngre eller lättare än luft. Risker som skiljer sig mellan de nya 
energibärarna och de befintliga energibärarna är främst risken för att brännbar gas- och 
luftblandning bildas i ett fordons tank, gasutsläpp som antingen antänds eller inte antänds, 
BLEVE, kärlsprängning och höga spänningar. 

Det går inte att dra några slutsatser om vilken som blir den slutliga energibäraren för framtiden. 
Elektricitet har en stor fördel jämfört med de andra energibärarna genom att den kan tillverkas av 
vilken energibärare som helst. Elektriciteten är också enkel att producera, transportera, kan fyllas 
på i hemmet och är enkel att använda sig av. 

Idag ökar både antalet tunnlar och antalet undermarksgarage i Sverige. Allt fler bostäder och 
köpcentrum som byggs får ett undermarksgarage placerat under byggnaden. Tunnlar som byggs i 
framtiden kommer inte bara att vara fler till antalet, de kommer både att bli större och längre än 
de vi är vana att använda oss av idag. Dagens regelverk som styr konstruktionen av tunnlar och 
undermarksgarage tar inte någon större hänsyn till vilken typ av energibärare fordon använder sig 
av och vilka konsekvenser de kan ge. I tunnlar tas hänsyn till att vätskeformiga bränslen ska 
kunna tas om hand men ingen hänsyn tas för t.ex. utsläpp av gasformiga energibärare. 

Bränder i tunnlar och undermarksgarage kräver redan idag ett snabbt ingripande för att de inte ska 
utvecklas till att bli katastrofer. I de flesta större bränder i tunnlar omkommer folk. Med en ökad 
användning av nya energibärare som har andra brandegenskaper och ger upphov till andra risker 
än de nuvarande energibärarna kommer det i många fall vara ännu viktigare med ett snabbt 
ingrepp mot branden än vad det är idag. Det är därför viktigt att ge de som använder tunnlar och 
undermarksgarage en möjlighet till att göra ett första ingripande mot branden och sedan utrymma 
sig själva innan räddningstjänsten kommer till platsen. 

Det finns restriktioner mot fordon som drivs av nya energibärare i många länder. I Sverige 
förekommer de inte några restriktioner men det finns kommuner som har tagit fram egna krav på 
hur ett garage ska vara utformat, vilket kan liknas vid en restriktion. De restriktioner som finns i 
andra länder riktar sig främst mot gasformiga energibärare som LPG och omfattar oftast 
undermarksgarage men i vissa fall även tunnlar. 

Utsläpp av gasformiga energibärare från en normalstor fordonstank kan inte fylla en tunnel eller 
ett undermarksgarage. Möjligheten finns att ett gasmoln bildas som när det når brännbar gas- och 
luftblandning kan antändas. Tankar för gasformiga energibärare kan när de hettas upp leda till 
BLEVE eller kärlsprängning trots att de är utrustade med säkerhetssystem.  

Antalet olyckor med fordon drivna av nya energibärare är lågt vilket medför att räddningstjänster 
inte har någon erfarenhet av denna typ av bränder och att de inte har påbörjat någon större 
utveckling av arbetsmetoder eller utrustning för att hantera olyckstypen på ett bättre sätt. 
Räddningstjänsten behöver få tillgång till riktlinjer för hur de ska hantera bränder i fordon drivna 
av de nya energibärarna och vad de speciellt ska beakta i samband med denna typ av insatser. För 
att underlätta räddningstjänstens arbete i samband med olyckor med fordon drivna av de nya 
energibärarna krävs att fordon är tydligt märkta med vilken energibärare de använder sig av 
och/eller att räddningstjänsten får tillgång till utrustning för att identifiera vad ett fordon drivs av.  
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Det har skett olyckor på grund av att personer har kopplat samman två system för olika bränslen 
med adaptrar. För att motverka denna typ av olyckor krävs att information i fordon med de 
aktuella bränslesystemen och på tankstationer förbättras med bättre information som också ges på 
fler språk. 

8.3 Förslag till fortsatta studier 
Material som idag finns tillgängligt gällande vilken brandeffekt och gastemperatur en brand i ett 
fordon ger upphov till är gammal och tar inte hänsyn till vilken energibärare fordonet drivs av. 
Det krävs att fler tester och försök genomförs för att ta reda på detta. Det finns idag inte någon 
kunskap om vad som händer vid ett utsläpp av en tung respektive lätt gas i en tunnel eller ett 
undermarksgarage. För att ta reda på detta kan simuleringar göras med datorprogram. På samma 
sätt kan simuleringar göras för att ta reda på hur bränder i fordon drivna av nya energibärare beter 
sig i en tunnel eller ett undermarksgarage. Simuleringar kan ge svar på hur stor risken är för att ett 
eventuellt gasutsläpp i en tunnel eller ett undermarksgarage ska antändas och vilka konsekvenser 
det ger på konstruktionen, utrustningen, fordonen och de människor som befinner sig i objektet. I 
lagstiftningen står det att övningar ska hållas i tunnlar som är i drift. Undersökningar för att ta 
reda på hur dessa övningar och övningar i t.ex. undermarksgarage genomförs kan göras för att ta 
reda på hur förberedelserna för att hantera en olycka eller en brand är i verkligheten. 
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Appendix A - Bränslesystem för motorgas (LPG)  
Från vägverkets författningssamling, VVFS 2003:22 med eventuella ändringar i Transportstyrelsens 
författningssamling TSFS 2009:16. 

Tillämpning  

11 § Bestämmelserna i 12 – 36 §§ tillämpas på bränsletank och bränslesystem för bil avsedd att drivas av 
motorgas.  
12 § Motorgas är kolväten som vid normalt tryck och normal temperatur är i gasform och som vid måttlig 
kompression övergår i vätskeform. Dessa kolväten utgörs huvudsakligen av propan, butan, propen samt 
blandningar av dessa.  
13 § Motorgasanläggning för fordon består i princip av påfyllningsventil, motorgastank med 
säkerhetsventil, nivåventil, påfyllnings- och avtappningsanslutning, automatisk avstängningsventil, 
gasregulator inklusive förångare samt gasblandare och nödvändiga bränsleledningar.  
 

Övergripande krav  

14 § Bil som tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare skall vara typgodkänd enligt del II i ECE-reglemente 
67 (se 3 kap. 1 §) från och med den version som trädde i kraft den 13 november 1999 (01 series of 
amendments  
15 § Bil som tas i bruk före den 1 januari 2005 och är av 1985 eller senare års modell skall  

 1. vara typgodkänd enligt del II i ECE-reglemente 67 från och med den version som trädde i kraft 
den 13 november 1999 (01 series of amendments),  

 2. ha motorgasanläggning med komponenter som är typgodkända enligt del I i ECE-reglemente 67 
från och med den version som trädde i kraft den 13 november 1999 (01 series of amendments) 
samt uppfylla installationskraven i 27 – 36 §§, eller  

 3. ha motorgasanläggning som uppfyller komponentkraven i 16 – 26 §§ och installationskraven i 
27 – 36 §§.  

15 a § Bil som tagits i bruk före den 1 januari 2005 och är av 1984 eller tidigare års modell skall uppfylla 
kraven i 15 § eller kraven i Vägverkets äldre bestämmelser återgivna som bilaga 1 till Vägverkets 
föreskrifter (VVFS 1994:5) om bilar samt släp- och efterfordon som dras av bilar.  
 

Komponentkrav  

16 § Motorgasanläggning skall vara utförd av material som tål påverkan av de ämnen som det kan 
förutsättas komma i kontakt med samt vara dimensionerad för ett tryck av minst 3 MPa. 
Tryckdimensioneringen gäller dock inte delar av anläggningen mellan gasregulatorns lågtrycksdel och 
förbränningsmotorn.  
17 § Motorgastank skall uppfylla kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  
18 § Påfyllningsanslutning på motorgastank skall vara försedd med backventil.  
19 § Avtappningsanslutning på motorgastank skall vara försedd med manuell avstängningsventil samt 
rörbrottsventil. Rörbrottsventilen skall stänga senast vid en genomströmning som är tre gånger det 
beräknade flödet i till ventilen ansluten ledning.  
20 § Säkerhetsventil på motorgastank skall ha ett öppningstryck som är 0,8 – 1,0 gånger motorgastankens 
provtryck och vara placerad i den del av motorgastanken där motorgasen är i gasform. Ventilen skall ha 
tillräcklig avlastningsförmåga.  
21 § Nivåventil på motorgastank skall automatiskt stänga av tillförseln av motorgas till motorgastanken när 
den fylls till högst 80 % med motorgas i vätskeform.  
22 § Bränsleledning mellan motorgastank och gasregulator skall utgöras av rör av koppar eller stål. 
Kopparrör skall fylla kraven i Svensk Standard SS SS 14 50 15 utgåva 5. Godstjockleken i ledningen skall 
vara minst 1 mm och ytterdiametern bör inte vara större än 8 mm.  

Bränsleledning mellan koppling och motorgastank får utgöras av slang om slangen uppfyller kraven i 
Svensk Standard SS SIS 24 82 53 utgåva 2 och om innergummit i slangen uppfyller kraven i Svensk 
Standard SS SIS 24 82 61 utgåva 2.  
23 § Bränsleledning mellan gasregulator och gasblandare får utgöras av slang om slangen uppfyller kraven 
i Svensk Standard SS SIS 24 82 61 utgåva 2 avsnitt 1 och 3.  
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24 § Automatisk avstängningsventil skall finnas mellan motorgastank och gasregulator. Ventilen skall vara 
stängd när tändningen är frånslagen.  

Anordning skall finnas som stänger av tillförseln av motorgas till gasblandaren om förbränningsmotorn 
stannar.  
25 § Gasregulator skall vara så utförd att gas inte strömmar genom den då den förses med motorgas upp till 
ett tryck av 3 MPa och då dess förbindelse till motorn har atmosfärstryck (0,1 MPa).  
26 § Koppling för fyllning av motorgastank skall vara utförd enligt Svensk Standard SS SS 1785 utgåva 1.  

Kopplingen skall ha backventil i direkt anslutning till påfyllningsöppningen och ha skyddslock.  
Installationskrav  
27 § Motorgastank och dess armatur skall vara så placerad att de såvitt möjligt skyddas mot skada.  

Motorgastank skall vara fast monterad i eller på fordonet. Tanken skall ha en varaktig text som anger 
hur den skall vara monterad.  
28 § Motorgastank får vara placerad i utrymme avsett för personbefordran om det behövs med avseende på 
fordonets konstruktion. I sådant fall skall armaturen på tanken vara avskärmad med en gastät kåpa.  

Är motorgastank placerad i utrymme som är sammanbyggt med utrymme avsett för personbefordran 
skall en gastät avskärmning finnas mellan utrymmena eller skall armaturen på tanken vara avskärmad med 
en gastät kåpa.  
29 § Utrymme som är gastätt avskärmat enligt 28 § andra stycket skall i sin lägsta punkt ha en öppning med 

en area av minst 5 cm
2. 

Öppningen skall mynna minst 150 mm från fordonets avgassystem och på sådant 
sätt att den, såvitt möjligt, inte igensätts av smuts eller liknande.  
30 § Kåpa som avses i 28 § skall vara lätt löstagbar, sluta tätt upp till ett inre övertryck av minst 50 kPa och 

vara försedd med en avledning vars tvärsnitt har en area av minst 5 cm
2. 

Avledningen skall mynna minst 
150 mm från fordonets avgassystem och på sådant sätt att den, såvitt möjligt, inte igensätts av smuts eller 
liknande.  
Kåpan skall dessutom vara så utformad och dimensionerad att den med undantag för kravet på kvarstående 
deformation, uppfyller kraven i Svensk Standard SS SS 2562 utgåva 2 punkt 4 (ytbelastningsprovning). 
Deformationen under provningen enligt standarden får dock inte vara så stor att kåpan kommer i kontakt 
med bränsletankens armatur.  
31 § Säkerhetsventil på motorgastank skall vara försedd med en avledning vars öppning mynnar utanför 
fordonets karosseri. Öppningen skall mynna minst 150 mm från fordonets avgassystem och på sådant sätt 
att den, såvitt möjligt, inte igensätts av smuts eller liknande.  
Kravet gäller inte säkerhetsventil som är monterad innanför kåpa som avses i 28 §.  
32 § Koppling för fyllning av motorgastank skall vara placerad på fordonets utsida.  
33 § Bränsleledning skall vara försedd med skyddshölje av plast eller liknande material. Ledningen skall 
vara fäst på sådant sätt att skador, exempelvis genom vibrationer, undviks. Avståndet mellan fästklammer 
får inte överstiga 500 mm.  

Bränsleledning som är belägen på mindre avstånd än 100 mm från fordonets avgassystem skall 
dessutom ha särskilt skydd mot värmestrålning.  
34 § Bränsleledning får ha skarv om det medför avsevärda tekniska svårigheter att dra ledningen i ett 
stycke.  

Bränsledningens anslutningar och skarvar skall vara så utförda att täthet erhålls och så placerade att de 
är lätt tillgängliga för inspektion.  
35 § Är motorgastank placerad i utrymme avsett för personbefordran får även bränsleledning finnas i 
sådant utrymme i den utsträckning som behövs. Ledningen skall vara placerad på sådant sätt att den såvitt 
möjligt skyddas mot skada.  
36 § Installerad motorgasanläggning skall genom egenkontroll täthetsprovas med ett tryck av 0,7 ± 0,1 
MPa.  
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Appendix B - Bränslesystem för metangas (CNG) 
Från vägverkets författningssamling, VVFS 2003:22 med eventuella ändringar i Transportstyrelsens 
författningssamling TSFS 2009:16. 

Tillämpning  

37 § Bestämmelserna i 38 – 64 §§ tillämpas på bränsletank och bränslesystem för bil avsedd att drivas av 
metangas bestående av komprimerad natur- eller biogas.  
 
Övergripande krav  

38 § Bil som tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare ska 
1. vara typgodkänd enligt del II i ECE-reglemente 110, eller 
2. ha metangasanläggning med komponenter som är typgodkända enligt del I i ECE-reglemente 110 
samt uppfylla de allmänna kraven i 41–45 §§ och installationskraven i 55–60 §§. 

39 § Bil som tas i bruk före den 1 januari 2005 ska 
1. vara typgodkänd enligt del II i ECE-reglemente 110, 
2. ha metangasanläggning med komponenter som är typgodkända enligt del I i ECE-reglemente 110 
samt uppfylla de allmänna kraven i 41–45 §§ och installationskraven i 55–60 §§, eller 
3. ha metangasanläggning som uppfyller de allmänna kraven i 41–45 §§, komponentkraven i 46–54 §§ 
och installationskraven i 55–60 §§. 

 
Definitioner  

40 § Följande begrepp används med angiven betydelse. 

Armatur Delar av ledning som inte är rör, rördel eller tryckkärl. Exempel på armatur 
är påfyllningsanslutning, backventil, säkerhetsdon och avstängningsventil. 

Beräkningstryck  Det tryck som används för hållfasthetsberäkning. 
Biogas  En gas bildad genom mikrobiell nedbrytning av organiskt material. 
Bränslesystem   Alla gasberörda delar på ett fordon utom motorns förbränningsrum. 
Bränsletank  Ett tryckkärl i fordon avsett för lagring av komprimerad natur- eller biogas 

avsedd för fordonets framdrivning. 
Högsta arbetstryck  Det högsta tryck som bedöms lämpligt från säkerhetssynpunkt av 

kontrollorgan enligt 61 § vid besiktning. 
Naturgas  Brännbar gas från håligheter i marken bestående till övervägande del av 

metan. 
Säkerhetsdon  En anordning i bränslesystemet avsedd att förhindra tryck som överstiger 

tillåten nivå. 
Allmänna krav  

41 § Materialen i bränslesystemet skall vara resistenta mot den använda gasen och mot tillsatser och 
föroreningar som kan förekomma i denna, samt även vara beständiga mot påverkan från den yttre miljön.  

Materialen i bränslesystemet får inte vara kombinerade så att skadlig galvanisk korrosion kan uppstå.  
Materialen skall även vara lämpade för de tryck och temperaturer som bränslesystemet kan utsättas för.  

42 § Bränslesystemets funktion skall vara säkerställd för samtliga förekommande driftmiljöer och 
drifttemperaturer.  
43 § Bränslesystemets beräkningstryck ska minst uppgå till det högsta arbetstrycket. Vid fastställande av 
det högsta arbetstrycket skall beaktas den högsta temperatur som bränslesystemet kan förväntas utsättas för. 
Lägsta temperatur för materialval i bränsletank ska vara - 40 °C och i bränslesystemet –20 °C. 
44 § Trycket i bränslesystemet får inte överstiga dess beräkningstryck. Detta gäller vid samtliga tänkbara 
driftförhållanden.  
45 § Bränslesystemet får inte vara försett med sprängbleck.  
 

Komponentkrav  

46 § Bränsletank skall uppfylla de tekniska kraven i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:6) om 
tryckkärl och andra tryckbärande anordningar.  
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47 § Varje bränsletank skall vara försedd med smältsäkring. Överstiger bränsletankens längd 1 650 mm 
skall den vara försedd med en smältsäkring i varje ände. Smältsäkringen skall ha tillräcklig 
avlastningsförmåga och lösa ut vid en temperatur av högst +130 _C.  
48 § Varje bränsletank skall vara försedd med avstängningsventil och vara skyddad mot brott på 
bränsleledning i bränslesystemets högtrycksdel så att bränsletankens innehåll inte kan strömma ut vid ett 
sådant brott.  
49 § Rörledningar i bränslesystemet skall uppfylla de tekniska kraven i Arbetarskyddsstyrelsens 
föreskrifter som sägs i 46 §.  
50 § Slangledning får endast användas mellan delar i bränslesystemet som kan förväntas röra sig i inte 
oväsentlig grad i förhållande till varandra. Sådan slangledning skall kunna motstå ett tryck av minst fem 
gånger bränslesystemets beräkningstryck, vara skyddad mot yttre mekanisk påverkan samt vara beständig 
mot påverkan från den omgivande miljön.  
51 § Påfyllningsanslutning skall vara försedd med backventil.  
52 § En tryckmätare skall finnas i nära anslutning till påfyllningsanslutningen. Den skall vara tillverkad i 
noggrannhetsklass lägst 1,6 enligt SMS 1554 eller motsvarande. Mätaren skall vara graderad i bar på 
huvudskalan med ett skalområde på minst 33 % och högst 100 % över bränslesystemets högsta arbetstryck 
och ha tillförlitligt skydd mot söndersprängning.  
53 § Bränslesystemet efter tryckregulatorn skall vara så utformat att gas inte kan strömma till motorn när 
denna inte är i drift. Gas skall kunna strömma till motorn endast om tändningen är tillslagen och motorn 
roterar.  
54 § Bränslesystemet efter tryckregulatorn skall vara försett med säkerhetsdon som skyddar mot skadliga 
övertryck.  

Om säkerhetsventil används skall sådan ha tillräcklig flödeskapacitet och öppna senast när 
lågtryckssidans högsta arbetstryck uppnås. Tryckfallen i säkerhetsventilens in- och utloppsledningar får inte 
överstiga 3 % respektive 15 % av ventilens öppningstryck.  

Eventuella gasutsläpp från sådan säkerhetsventil skall ledas ut till fordonets utsida.  
 

Installationskrav  

55 § Bränslesystemet skall vara så utfört och monterat att det inte utsätts för skada genom vibrationer eller 
nötning.  
56 § Gasutlopp från säkerhetsdon skall vara riktat bort från annan armatur, bränsleledningar, tryckkärl eller 
annan för säkerheten väsentlig detalj på fordonet. Särskilt skall ges akt på att eventuella sticklågor eller 
kraftigt utflöde av gas inte blockerar nödutgångar eller förhindrar åtkomst av manuella 
avstängningsventiler.  
57 § Utan hinder av 2 kap. 4 § fordonsförordningen (2002:925) får bränsleledningar finnas inom utrymme 
för personbefordran om ledningarna är gastätt avskärmade från  
personbefordran i personbil om armaturen är gastätt avskärmad från utrymmet. Sådan avskärmning skall 
vara ventilerad till fordonets utsida.  
58 § Skarvar i bränslesystemet skall vara åtkomliga för inspektion utan att verktyg behöver användas.  
59 § Bränslesystemets komponenter skall vara placerade i fordonet på sådant sätt att dessa så långt det är 
möjligt skyddas vid en eventuell kollision.  

Om komponenter är placerade under fordonet skall de vara skyddade mot islag i ojämnheter, hinder 
eller liknande i vägbanan samt vara skyddade mot grussprut från hjul och liknande mekanisk påverkan.  
60 § Bränslesystemets komponenter skall vara placerade på sådant sätt att de inte tar skada av värme som 
avges från andra fordonskomponenter.  
 

Kontroller  

61 § Kontroll av att de allmänna kraven i 41 – 45 §§ och komponentkraven i 46 – 54 §§ är uppfyllda samt 
utfärdande av intyg enligt 62 – 63 §§ får endast utföras av kontrollorgan som ackrediterats för denna 
uppgift enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. För ackrediteringen skall gälla vad som 
föreskrivs i Styrelsens för teknisk ackreditering (SWEDAC) särskilda föreskrifter (STAFS 1999:4) för 
ackrediterade kontrollorgan i tredjepartsställning (besiktningsorgan) för kontroll av tryckbärande 
anordningar m.m.  
62 § Vid registreringsbesiktning eller provning för nationellt typgodkännande skall kontrolleras att 
installationskraven i 55 – 60 §§ är uppfyllda. Dessutom skall ett intyg medfölja fordonet som visar att 
bränslesystemet installationsbesiktigats och befunnits uppfylla ställda krav vad gäller 
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installationsbesiktning enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter som sägs i 46 § samt att de allmänna 
kraven i 41 – 45 §§ och komponentkraven i 46 – 54 §§ är uppfyllda.  
63 § Vid kontrollbesiktning skall vartannat år ett intyg medfölja fordonet som visar att bränslesystemet 
driftprovats och undersökts utvändigt och befunnits uppfylla ställda krav vad gäller driftprovning och 
utvändig undersökning enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter som sägs i 46 §. Driftprovningen och 
den utvändiga undersökningen skall utföras vartannat år.  
Vid kontrollbesiktning vart fjärde år skall ett intyg medfölja fordonet som visar att minst en, slumpmässigt 
utvald, bränsletank undersökts invändigt och befunnits uppfylla ställda krav enligt Arbetarskyddsstyrelsens 
föreskrifter som sägs i 46 §.  

Intyg enligt denna paragraf får inte vara äldre än tre månader.  
64 § Fortlöpande tillsyn av bränslesystemet bör genomföras enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter 
som sägs i 46 §.  
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Appendix C - Bränslesystem för etanolbränsle 
Från vägverkets författningssamling, VVFS 2003:22 med eventuella ändringar i Transportstyrelsens 
författningssamling TSFS 2009:16. 

Övergripande krav  

65 § Bränsleflexibel etanolbil och enbränsle etanolbil som ändrats till drift med etanolbränsle ska  
1. ha en konverteringssats som är typgodkänd enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:29) om 
nationellt typgodkännande av system, komponent och separat teknisk enhet, eller  
2. ha en konverteringssats som uppfyller kraven i 66 §.  

 
Allmänna krav  

66 § Bränslesystemet ska vara så utfört att det, med avseende på risken för läckage, inte nämnvärt påverkas 
av bränslet vid de temperaturer som fordonet normalt utsätts för. Detta gäller oavsett den tillämpliga 
blandningen av etanolbränsle och bensin.  


	Förord
	Sammanfattning
	Summary
	Definitioner
	Inledning
	Bakgrund
	Syfte
	Mål
	Metod
	Informationsinsamling

	Avgränsningar
	Läshänvisningar
	referenser


	Energibärare för fordon
	Statistik och trender
	Vägtransporternas användning av olika bränslen
	Antal personbilar per typ av energibärare i Sverige
	Antalet bränder i personbilar och lastbilar i Sverige

	Brand i olika typer av fordon
	Gasformiga energibärare
	Gaser som är tyngre än luft
	LPG
	Användning
	Förvaring
	Risker och brandegenskaper

	DME
	Användning
	Förvaring
	Risker och brandegenskaper


	Fysikaliska data för LPG och DME
	Gaser som är lättare än luft
	Metan
	Användning
	Förvaring
	Risker och brandegenskaper

	Vätgas
	Användning
	Förvaring
	Risker och brandegenskaper


	Fysikaliska data för naturgas och biogas (metan) och vätgas

	Vätskeformiga energibärare
	Etanol
	Användning
	Förvaring
	Risker och brandegenskaper

	E85
	Användning
	Förvaring
	Risker och brandegenskaper

	Metanol
	Användning
	Förvaring
	Risker och brandegenskaper

	Biodiesel
	Användning
	Förvaring
	Risker och brandegenskaper

	Fysikaliska data för etanol, E85, metanol och biodiesel (RME)

	Batterier
	Användning
	Förvaring
	Risker och brandegenskaper

	Händelser med nya energibärare i andra länder
	Explosion vid tankstation för fordonsgas, Göteborg, Sverige
	Fordon exploderade vid tankning av fordonsgas, Stockholm, Sverige
	LPG- bil exploderar när föraren tänder en cigarett, South Yorkshire, Storbritannien.
	Explosion av LPG driven bil, Marigliano, Italien
	LPG fordon börjar brinna på motorväg, Sampford Peverell, Storbrittanien
	Explosion av läckande gas från en bil skadar byggnader i ett stort område, Seine-et Marne, Frankrike
	Brand i hybridbil som var konverterad till Plug-in bil, USA
	LPG-drivet fordon exploderar efter att ha satts i brand, Collatino, Italien
	LPG-drivet fordon exploderade vid tankning, Mallacca, Malaysia
	Brand i flera fordon varav en drivs av CNG, Seattle, USA
	Brand i LPG-drivet fordon som saknade säkerhetsventil, Venissieux, Frankrike
	Brand i LPG drivet fordon i San Donato tunneln, Firenze, Italien


	Restriktioner mot fordon drivna av nya energibärare
	Italien
	Canada
	USA
	Tyskland
	Frankrike
	Luxemburg
	Japan
	Holland
	Turkiet
	Storbritannien
	Hong Kong
	Tjeckien
	Schweiz
	Österrike

	Vägtunnlar
	Lagstiftning
	EU – direktiv 2004/54/EC
	Lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar
	Förordning (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar

	Konstruktionsregler
	Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar
	Tunnel 2004
	Brandmotstånd
	Brandgaskontroll
	Utrymning
	Utrustning för branddetektion och brandbekämpning
	Räddningstjänst

	Jämförelse av riktlinjer för säkerhet i tunnlar i olika länder
	Rekommendationer från ITA och PIARC


	Brand i vägtunnlar
	Bränder i tunnlar, en historisk överblick
	Brandorsaker
	Mont Blanc (Frankrike/Italien, mars 1999)
	Tauern (Österrike, maj 1999)
	St. Gotthard (Schweiz, oktober 2001)

	Forskning kring bränder i tunnlar, en historisk överblick
	Kortfattad branddynamik i tunnlar
	Dimensionerande bränder
	Brandkurvor

	Brandutveckling i tunnlar
	Brandbelastning
	Brandeffekt (HRR – Heat Release Rate)
	Gastemperatur
	Brandspridning
	Ventilation

	Brandscenarion
	Konsekvenser
	Tunnelsäkerhet
	Säkerhetsutrustning


	Svenskt exempel på tunnelsäkerhet - Götatunneln [221; 222; 223; 224]
	Tunnelns utformning
	Säkerhetssystem
	Brandskydd
	Brandtekniska krav



	Undermarksanläggningar
	Lagstiftning
	Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

	Konstruktionsregler
	Boverkets byggregler (BBR)
	Brandskyddskrav enligt BBR [241]

	Boverkets utrymningsdimensionering [243]
	Regler gällande garagering av gasfordon [244]

	Exempel på dimensionering av olika typer av garage
	Garage för personbilar [245]
	Garage för vätgasdrivna bussar [246]
	Uppställningshall för naturgasdrivna bussar [247]

	Brand i undermarksanläggningar
	Simulering av ventilationens effekt på en brand i ett undermarksgarage
	Fullskaleförsök för att ta reda på brandspridningen i slutna garage
	Fullskaleförsök i slutet parkeringsgarage

	Olyckor i undermarksanläggningar i andra länder
	Brand i 7 vånings byggnad, Rovigno, Italien
	Brand i underjordiskt garage, Soletta, Schweiz
	Explosion i garage av gas som läckt från LPG-drivet fordon, Salerno, Italien


	Räddningstjänstens arbete
	Räddningsinsatser vid bränder i vägtunnlar
	Taktik
	Metoder
	Rökdykning
	Brandsläckning
	Angreppssätt

	Erfarenheter från bränder i vägtunnlar
	Mont Blanc-tunneln
	Tauerntunneln
	St. Gotthard-tunneln
	Slutsatser


	Brandsläckning av fordon drivna av de nya energibärarna
	Gasformiga bränslen
	Vätskeformiga bränslen
	Batterier
	Svenska räddningstjänsters arbete med de nya energibärarna [260; 264]
	Amerikanska rekommendationer för räddningstjänsten [261]
	LPG- och CNG-drivna fordon
	Metanol- och etanoldrivna fordon
	Elektriska fordon

	Exempel på märkning av svenska fordon drivna av nya energibärare


	Analys av resultat
	Energibärare för fordon
	Restriktioner mot fordon drivna av nya energibärare
	Vägtunnlar
	Undermarksanläggningar
	Räddningstjänstens arbete

	Slutsatser
	Diskussion
	Slutsats
	Förslag till fortsatta studier

	Litteraturförteckning
	Appendix A - Bränslesystem för motorgas (LPG)
	Appendix B - Bränslesystem för metangas (CNG)
	Appendix C - Bränslesystem för etanolbränsle

