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Förord 
Detta arbete utgör ett Civilingenjörsexamensarbete för Brandteknik vid Luleå tekniska 
universitet motsvarande 2 x 30 hp. Examensarbetet har genomförts gemensamt.  

Vi vill börja med att tacka vår externa handledare Jon Moln-Teike vid Räddningstjänsten 
Kiruna för grundidén och stödet under arbetets gång.  

Vi vill sedan tacka samtliga intervjupersoner som deltog i vår studie, tack för er tid och era 
kloka tankar.  

Vidare vill vi tacka alla personer som har varit behjälpliga oss under hela arbetets gång, ni har 
hjälpt oss lösa många problem och svarat på alla frågor vi har kommit med. 

Avslutningsvis vill vi tacka våra familjemedlemmar och kompisar som har stöttat och hejat på 
oss under hela den här processen. Utan ert stöd hade detta blivit jobbigt. 
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Sammanfattning 
Efter att en brand uppstått på nivån 1338 i Kiruna under jord (KUJ) längs med huvudleden 
blev tio personer nödställda på olika nivåer i gruvan. Räddningstjänstens förmåga att hantera 
brand under jord sattes på prov, men räddningsinsatsen blev ändå lyckad. En underjordsgruva 
kan bestå av många och långa gångar, och en brand under jord skiljer sig från en brand i 
byggnad. Under jord är det främst brandröken och den dåliga sikten som är riskerna, 
dessutom är det svårt att förutsäga hur röken sprider sig i en gruva.  

Syftet med arbetet är att söka knyta samman brandskyddet i en underjordsgruva med en 
sannolik insats. Detta kommer att utföras genom att granska rimligheten i dagens gällande 
regelverk samt bedöma de risker och möjliga åtgärder som finns. Under arbetet har fem 
intervjuer genomförts, samt fyra simuleringar av rökspridning i LKAB:s gruva i Kiruna med 
hjälp av ventilationsnätverksprogrammet Ventsim. Ventsim är ett program som används för 
att beräkna ventilation i en gruva genom att bygga en virtuell modell av gruvans luftvägar.  

Dagens brandskydd i en underjordsgruva består främst av räddningskammare, larm, 
sprinklade områden, sektionering, utbildning, handbrandsläckare på alla fordon och eventuellt 
en intern räddningstjänst. Majoriteten av alla bränder i underjordsgruvor är 
bränslekontrollerade. Övertändning är osannolik i en underjordsgruva. Mycket av värmen i 
brandröken försvinner till bergväggarna, röken kyls av, och blandar sig jämt över hela 
tvärsnittet.  

Från resultaten har det framkommit att räddningsinsatser i underjordsgruvor genomförs med 
stor variation idag. En insats kräver mycket andningsluft och personal, en guide som hittar i 
gruvan är en viktig tillgång. Andra risker vid insats i underjordsgruva är de långa 
inträngningsvägarna, begränsad mängd andningsluft, brandrök, kommunikation, att förlora 
orienteringen och spjälkning av berg. 

I rökspridningssimuleringarna som genomfördes i studien antogs brandeffekterna för en 
lastbil med obrännbar last vara 1, 5, 15 och 30 MW. Bränderna placerades på tre olika ställen 
i gruvan. Från resultaten undersöktes om och när IDLH (Immediately Dangerous to Life or 
Health, 1200 ppm) och TGV (Takgränsvärde, 100 ppm) för kolmonoxid understegs. Efter 
simuleringarna kunde det ses att anslutande in- och utpassager är avgörande för att späda ut 
brandröken. På långa avstånd från branden kan röken vara så pass utblandad att CO-
koncentrationen är under TGV.  

För att underlätta en insats i en underjordsgruva kan en åtgärd vara sektionering, dessutom 
kan ett fordon med eget andningssystem underlätta arbetet. Att sektionera gruvan kan lösa 
många av de problem som räddningspersonalen idag utsätts för. En lägre ansträngningsgrad 
för räddningspersonalen, som arbetsmetoden med ett fordon troligtvis innebär, betyder att 
rökdykning enligt AFS 2007:7 Rök- och kemdykning inte behöver genomföras. 
Arbetsmetoden med ett fordon skulle även innebära en effektivare räddningsinsats. 
Räddningskamrarna under jord behöver högre luftkapacitet så att personerna kan sitta kvar 
under hela brandförloppet då en lastbil kan brinna en längre tid än dagens krav på lufttillgång.  

Nyckelord: Underjordsgruva, rökspridning, långa inträngningsvägar, insats under jord  
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Abstract 
Ten persons were in need of help after a fire started along the main road in Kiruna 
underground mine. They were located at different levels of the mine. The fire department’s 
capacity of handling underground fires was tested, but the rescue operation was still 
successful. An underground mine can consist of many and long drifts, and a fire underground 
differ from a fire in a building. Mainly it is the smoke and the reduced visibility that are the 
risks underground, and it is hard to predict the smoke spread. 

The purpose with this thesis is to combine the fire protection in an underground mine with a 
plausible rescue operation. This will be done by reviewing the relevance of the current 
regulations and evaluate the risks and possible measures. During the work five interviews 
have been performed and also four smoke spread simulations in LKAB:s mine in Kiruna 
where performed using the program Ventsim. Ventsim is a program that is used for simulating 
ventilation in a mine by building a virtual model of the drifts of the mine.  

The current fire protection in an underground mine primarily consists of rescue chambers, 
alarm, sprinkled areas, sectioning, education, handheld fire-extinguishers on all vehicles and 
possibly an internal fire rescue service. The majority of the fires in underground mines are 
fuel controlled, flashover are unlikely. A great part of the heat from the smoke is absorbed by 
the rock walls, the smoke is cooled, and mixes evenly over the cross section.  

The results showed that rescue operations in underground mines today are performed flexibly. 
A rescue operation demands a for example respiratory protection apparatus and personnel, 
and a guide is a valuable asset. Other risks during operations in underground mines are long 
access routes, a limited amount of air, smoke, communication, disorientation and spalling.  

For the simulations the heat release rates were assumed to be 1, 5, 15 and 30 MW to 
correspond to a heavy goods vehicle with incombustible load. The air velocity in the 
simulations was 2 m/s. The fires were located at three different locations in the mine. From 
the results it was investigated if and when the concentrations were below IDLH (Immediately 
Dangerous to Life or Health, 1200 ppm) and TGV (Ceiling value, 100 ppm). After the 
simulations it could be seen that connecting in- and out passages were of importance to dilute 
the smoke. At long distances from the fire the smoke can be so diluted that the CO-
concentration is below TGV.  

To facilitate a rescue operation in an underground mine a measure could be sectioning, further 
a vehicle with its own respiratory protection apparatus can facilitate the rescue operation. By 
sectioning the mine some of the problems for the rescue personnel can be solved. A lower 
degree of exertion for rescue personnel, such as the method with a vehicle imply, means that 
breathing apparatus-teams according to AFS 2007:7 does not need to be used. The work 
method with a vehicle would also imply a more effective rescue operation. In order for mine 
personnel to be able to stay in the rescue chambers during the entire fire, these chambers need 
higher air capacity, since a fire in an HGV can last for a longer period of time.   

Key words: Underground mine, smoke spread, long access routes, underground rescue 
operation 
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1 Inledning 
Sommaren 2014 börjar en lastbil brinna på nivå 1338 längs väg 22, den stora huvudleden i 
KUJ (Kiruna under jord). Den kraftiga rökutvecklingen uppåt i gruvan ledde till att tio 
personer fastnade i röken utan att kunna ta sig till ett säkert utrymme. Räddningstjänstens 
förmåga att hantera en räddningsinsats under jord sattes på prov då de nödställda personerna 
befann sig på fyra olika nivåer. Räddningsinsatsen blev lyckad då ingen dog trots de långa 
inträngningsvägarna och det stora antalet nödställda. (Insatsrapport, 2014) 

Dagens regler kring rökdykning är framtagna utifrån riskerna som finns vid rökdykning vid en 
rumsbrand, en miljö som inte går att likställa med en gruvmiljö. Vid en rumsbrand finns 
risken för övertändning, en risk som i en gruva ofta är försumbar (Ingason et al., 2015). 
Samma regler anger att brandmännen ska ha med säkert vatten för att kunna skydda sig mot 
en övertändning. Detta tillsammans med långa inträngningsvägar och långa verkningstider gör 
att traditionell rökdykning som begrepp är svårt att applicera på en gruvmiljö.  

Skellefteå räddningstjänst ansökte under 2015 om ett undantag från Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS 2007:7) om Rök- och kemdykning 12 § då insatser inte genomförs i 
närheten av brand eller för att utföra brandbekämpning. 12 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
(AFS 2007:7) anger att rök- och kemdykare ska ha tillgång till släckvatten för sin säkerhet vid 
brand eller risk för brand. Arbetsmiljöverket avslog ansökan med motiveringen att: ”Om det 
inte brinner eller finns risk för brand krävs alltså inte heller säker tillgång till släckvatten vid 
rökdykningen” (Christiansson, 2015). Undantaget som Skellefteå räddningstjänst ansökte om 
avslogs därmed, då detta undantag redan fanns skrivet i föreskriften. 

LKAB:s gruva i Kiruna är världens största järnmalmsgruva under jord (LKAB, u.å.), med ett 
komplext system av över 40 mil vägar. Miljön och arbetssättet i en underjordsgruva innebär 
att risken för att en brand ska uppstå alltid finns. I det fallet att en brand uppstår och 
människor behöver räddas finns det idag ingen bra heltäckande metod för räddningstjänsten 
att kunna utföra en räddningsinsats. För att kunna utföra räddningsinsatser i gruvan behöver 
därför alternativa arbetsmetoder tas fram som möter de problem en underjordsgruva innebär. 

Den största risken som brand i gruva medför är för både personal som arbetar inne i gruvan 
och för räddningspersonal inandning av brandrök och den dåliga sikten. Att andas in brandrök 
leder i första hand till att personen kan bli desorienterad och fort trött, dessutom kan man 
behöva förflytta sig långt för att komma ut ur gruvan eller ta sig till ett säkert utrymme vilket 
leder till längre exponeringstid i röken. I förlängningen leder exponeringen av brandrök till att 
man kan omkomma. Röken kan dessutom ställa till problem då den kan ta samma väg ut som 
är vägen in för räddningspersonalen. Fokus bör enligt Hansen (2011) läggas på att vid 
fastställande av dimensionerande brandscenarion bestämma brandgasspridningens omfattning 
eftersom röken är det mest riskfyllda.  
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1.1 Brytning vid järnmalmsgruvan i Kiruna 
Loussavaara Kiirunavaara aktiebolag (LKAB) grundades den 18 december 1890. Sedan dess 
har företaget varit en ledande aktör inom stålindustrin. LKAB är idag helt statligt ägt med 
underjordsgruvor i Kiruna och Gällivare samt ett dagbrott i Svappavaara 
(http://www.lkab.com). I början var gruvan i Kiruna ett dagbrott, men 1952 övergår 
verksamheten till underjordsbrytning (Linnsén, 2001).  

Malmkroppen i Kiruna liknar en skiva med dimensionerna 80 m bred, fyra kilometer lång och 
minst två kilometer djup (Linnsén, 2001). Idag bryter man så långt ner som på 1365 meter 
(beräknat från den ursprungliga toppen av Kiirunavaara). Gruvan är idag indelad i 10 block 
där varje block är 400 meter bred, samtliga block binds samman med en snedbana (a.a.). I 
gruvan finns över 45 mil vägar för transport till, runt och från de olika brytningsområdena.  

För brytning av järnmalm i Kiruna används en brytningsmetod som kallas storskalig 
skivrasbrytning. Metoden innebär att en tillredningsort förbereds genom hela malmkroppen. 
Sedan borras hålkransar i en solfjäderform i tillredningsorten, borrhålen laddas med 
sprängmedel och skjuts sedan en efter en. Förberedelserna inför och hanteringen efter 
sprängningarna sker under dagtid medan sprängning sker under natten. Figur 1 ger en översikt 
över gruvan. 

 

Figur 1  Malmgruvan i Kiruna. Hämtad från Linnsén, 2001. 
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1.2 Tidigare händelser av brand i underjordsgruva 

1.2.1 Brand i lastbil KUJ 1338. 
Nedanstående redogörelse är ett sammandrag från Insatsrapport (2014). 

En lastbil på nivå 1338, på väg 22, började brinna och skapade kraftig rökutveckling uppåt i 
Kirunagruvan klockan halv nio på morgonen den 24 juni 2014. På väg 22, som är en av 
gruvans mest trafikerade vägar, befann sig då flera personer som var på väg ner i gruvan vid 
brandstarten. De möttes snabbt av tät brandrök och försökte därefter vända efter bästa 
förmåga och köra därifrån. Flera av dessa fordon fick dock överges då det var omöjligt för 
förarna att orientera sig på grund av den dåliga sikten.  

Kiruna räddningstjänst var på LKAB:s område efter cirka 8 minuter från att larmet inkommit 
till dem. Vid ankomst försökte de få information om var det brann och hur många som var 
nödställda.  

Ett försök av LKAB:s egen industribrandkår gjordes tidigt under insatsen för att komma 
underifrån branden och släcka, men mitt i uppdraget fick de information om att två personer 
fanns någonstans längs väg 22 och inriktningen ändrades till livräddning.  

Den kommunala räddningstjänsten kör, efter omlastning av materiel till en mindre basbil, ner 
i gruvan med hjälp av en vägvisare till staben på nivån 775. Vid ankomst hos staben får 
insatschefen information om att tio personer har ringt in om att de sitter fast i röken. Dessa 
personer befinner sig på fyra olika nivåer, ingen av dem i en räddningskammare.  

Sambandet mellan LKAB:s industribrandkår och staben förlorades under livräddningsinsatsen 
av de två först rapporterade nödställda vid väg 22, vilket ledde till att ingen information om 
position och hur livräddningen fortgick kunde fås.  

Insatschefen ger order till sina egna brandmän om livräddning av tre personer på nivå 898 på 
väg 22. Livräddningen lyckas och därefter får de order om att livrädda en person på nivå 942 
som befann sig i en lastbil.  

Därefter kommer information om att den brinnande lastbilen är släckt och insatschefen ger 
order om livräddning av två personer på nivå 1116 som befann sig i ett fikarum och sedan 
fyra personer som befann sig på en krosstation på nivå 1078. Efter att all livräddning var 
genomförd, gjordes eftersök av personer på nivå 898, 942, 1078 och 116. Styrkan från 
Malmbergets industribrandkår fick sedan i uppgift att söka igenom hela väg 22 från nivå 
1405, längst ner i gruvan, till 775 och därefter fortsätta på väg 22 till ovan jord. Insatsen 
varade i drygt 8 timmar.  

Totalt skadades 27 personer lindrigt och av dessa blev 12 personer inlagda på sjukhus utan 
livshotande skador, ingen omkom i olyckan. (NLL, 2014) 
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1.2.2 Brand i lastbil KUJ 935. 
Nedanstående redogörelse är ett sammandrag från Insatsrapport (2015).  

Klockan 9 morgonen den 1 februari 2015 kommer ett larm in om att en lastmaskin brinner i 
LKAB:s gruva på nivå 935. Branden orsakar rökspridning längs väg 11 som är en av de större 
vägarna under jord. Kiruna räddningstjänst åker tillsammans med LKAB:s industribrandkår 
och ambulans till staben på nivå 775. Då samlas mer information in samtidigt som order om 
åtgärder ges. Tankbil från Kiruna räddningstjänst skickas tillsammans med LKAB:s styrka till 
nivå 935 för att lokalisera branden och släcka den. De två deltidsbrandmännen från LKAB:s 
styrka som under dagtid är placerade under jord är först på plats vid branden och kan leda den 
anslutande styrkan till rätt plats. Vid den här tiden för insatsen finns inget samband mellan 
styrkan på plats vid branden och staben där räddningsledaren befinner sig. 

Information kommer in om att en person befinner sig i rökig miljö. Personen har sökt skydd i 
en fikakur på nivå 878. Fikakuren är ingen säker plats, men kuren har övertryck med friskluft.  

Under insatsen i gruvan fås ett larm om en trafikolycka i Tuolluvaara, deltidsbrandkåren i 
Svappavaara kallas till olyckan. Efter att ha åtgärdat olyckan bes även de ansluta till staben på 
nivå 775. Även industribrandkåren från LKAB:s gruva i Malmberget har kallats in.  

Under tiden lastmaskinen släcks är det mycket rökigt och sikten är dålig. För att ventilera ut 
röken samarbetar räddningsledaren med SVUJ (Styrning och ventilation under jord) som båda 
befinner sig vid staben på nivå 775.  

Information kommer in om att det är röklukt i fikakuren på nivå 878. Efter att 
räddningsledaren uppdaterat Svappavaaras styrka samt styrkan från Malmberget ges order till 
Svappavaaras styrka att evakuera personen i fikakuren. Sambandet mellan staben och 
skadeplatsen fungerar nu och styrkan vid lastmaskinen meddelar att en evakueringsstyrka är 
på väg. Innan evakueringsstyrkan når den bestämda mötesplatsen kommer räddningsledaren 
och styrkeledaren överens om att man ska försöka nå fikakuren med en bil. Styrkeledaren och 
en brandman lyckas köra fram till fikakuren och personen kan evakueras till staben.  

Gruvan evakueras nu på gruvarbetare från säkra utrymmen till ovan jord, detta går bra utan 
problem. Branden i lastmaskinen är släckt strax innan klockan 13. Räddningsinsatsen avslutas 
strax innan klockan 16, men på grund av det varma chassit behöver lastmaskinen fortsatt 
kylas under eftermiddagen.  

1.2.3 Statistik. 
En sammanställning gjord av GRAMKO (2012) anger att ett medeltal på 74 stycken 
brandincidenter i gruvor inträffat varje år mellan 2002 och 2012 i Sverige. Av dessa 74 
brandincidenter var det ungefär ett 30-tal per år som inträffade under jord. År 2012 var de 
vanligaste brandorsakerna heta ytor, lågspänning och heta arbeten. Statistiken av brandobjekt 
visar att år 2012 var 55 % av bränder/brandtillbud relaterade till fordon. (GRAMKO, 2012)  

Rapporter från gruvor i USA visar även på att det vanligaste brandobjektet är fordon och att 
brandorsaken är hydraulolja eller bränsle som sprejas på varma ytor. I Storbritannien visar 



5 
 

statistiken på att av totalt 23 bränder i underjordsgruvor för en tioårsperiod inträffade 11 
stycken i fordon och 6 stycken bränder orsakades av elektriska problem. (Hansen, 2011) 

Det vanligaste startutrymmet för brand i underjordsgruva var de områden där mobil utrustning 
använts följt av områden där svetsning sker (Hansen, 2010c). Vidare bedömer Hansen (2011) 
att de områden som är mest intressanta att prioritera på grund av den ökade risken för 
uppkomst av brand är de områden där mobil utrustning används. Den mobila utrustningen 
som bör fokuseras på enligt Hansen (2011) är servicefordon, borriggar och lastare. En 
inventeringsrapport av brandrisker och brandskydd i LKAB:s två gruvor visar att elektriska 
orsaker, brandfarliga vätskor eller material på varma ytor, heta arbeten och överhettad 
arbetsutrustning är de vanligaste orsakerna för brand- och brandincidenter (Hansen, 2010d).  

Den vanligaste släckmetoden år 2012 var med handbrandsläckare. För nio stycken 
fordonsbränder som inträffade 2012 var automatiska släcksystem till stor hjälp, men vid ett 
tillfälle fungerade den automatiska släckanordningen ej. Utrymning har skett vid elva 
tillfällen under 2012. (GRAMKO, 2012) 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Rökspridning i underjordsgruvor. 
En brand i en underjordsgruva skiljer sig från en brand ovan jord. Om branden stannar vid 
antändningsföremålet kommer den att bli bränslekontrollerad och avta i takt med att bränslet 
avtar. Om branden däremot sprider sig till andra föremål kommer branden att växa och 
rökutvecklingen blir därmed mer omfattande (Hansen, 2010a). Majoriteten av alla bränder i 
gruvor är bränslestyrda (Brake, 2013).  

Det är huvudsakligen den dåliga sikten till följd av röken och att andas in den giftiga röken 
som är risken vid en brand i en underjordsgruva för människan (Hansen, 2010a). Det är även 
röken som försvårar en räddningsinsats i en underjordsgruva. Oftast är inträngningsvägarna få 
och vägen ner i gruvan är ofta rökens väg ut (Hansen, 2011). Tidigare forskning kring 
räddningsinsatser i tunnlar visade att det är svårt för räddningstjänsten att nå branden inom 
rimlig tid med de metoder, föreskrifter och den utrustning som finns idag om röken har hunnit 
spridas mer än 200 m när insatsen påbörjas (Lönnermark et al., 2015). 

Det är svårt att förutsäga hur röken sprids i en underjordsgruva då den består av flera schakt, 
ramper och orter. Faktorer som påverkar rökens spridning är värmeutväxlingen med 
bergsväggarna, friktionsförluster mot bergväggarna, inblandning av frisk luft samt riktning 
och hastighet hos ventilationssystemet (Hansen, 2011). Under ett brandtest utfört i Norge 
eldades två stycken bilar i en tunnel (Høgskolen Stord/Haugesund, 1998, refererad i Linnsén, 
2001). Testet visade att rökgaserna snabbt kyldes av bergväggarna och fyllde hela tvärsnittet, 
det kom även fram att värmen inte utgjorde någon fara för de personer som närvarade under 
testet (a.a.). 

Hur röken beter sig i en gruva beror bland annat på hur den skiktar sig i luften (Hansen, 
2010b). Skiktningen beror i sin tur på luftens hastighet och hur långt röken har rört sig ifrån 
branden, längre från branden är skiktningen lägre än nära branden (a.a.). Detta beror på att 
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temperaturen hos brandgaserna sjunker längre från branden och därmed blandas lättare med 
luften (a.a.). Att röken är mer utblandad i luften ökar risken för de personer som ska utrymma 
då det inte finns någon skiktning med tillgång till frisk luft i ett underliggande skikt (Hansen, 
2010a). Det finns tre grupper av lufthastigheter som avgör skiktningen av brandröken: 
(Hansen, 2010b) 

- 0 – 1 m/s, skiktningen är stor nära branden. 
- 1 – 3 m/s, skiktningen påverkas mycket av lufthastigheten nära branden. 
- > 3 m/s, skiktningen är låg nedströms från branden. 

Skiktningen av röken i sig beror på dess lyftkraft (buoyancy). Skillnaden i densitet mellan den 
varma röken och den kalla luften är stor, vilket ger en starkare lyftkraft hos röken då den är 
lättare än kall luft. När röken kyls ner minskas dess lyftkraft vilket leder till rörelse och att 
röken blandas i luften. (Karlsson & Quintiere, 2000)  

Ett fenomen som kan uppstå vid en brand i en tunnel är vindpådragseffekten 
(originalbeteckningen är throttling effect). En viss storlek av en brand kräver en viss storlek 
på lufthastigheten för att förhindra återströmning, det vill säga brandgaserna strömmar i 
motsatt rikting mot luftflödet, se Figur 2. Från branden skapas ett övertryck som trycker 
tillbaka ventilationsflödet. Om branden ökar i storlek och effekt kommer ventilationssystemet 
som genererar lufthastigheten att behöva ökas för att kunna åstadkomma den lufthastighet 
som behövs för att förhindra återströmning. Vindpådragseffekten innebär alltså att brandens 
motståndstryck mot lufthastigheten ökar ju större branden blir. (Vaitkevicius, Carvel & 
Colella, 2014) 

Om en gruvtunnel ventileras kan återströmning (originalbeteckningen är backlayering) 
uppstå. Lyftkraften hos röken för den upp mot taket, men den mekaniska ventilationen trycker 
plymen framför sig. Den mekaniska ventilationen minskar mängden rök på sidan som 
ventilationsflödet kommer från och på andra sidan branden ökar mängden rök. Fenomenet 
återströmning innebär att ett tydligt lager med rök finns på sidan där ventilationsflödet 
kommer från, se Figur 2. Samtidigt leder ventilering till att rökspridningen nedströms från 
ventileringen ökar. (Chen & Leong, 2011) 
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Figur 2  Illustrering över återströmning, hämtad från Chen & Leong, 2011, där b är ett senare tidsteg av samma 

händelse som a . 

Den kritiska hastigheten är ett viktigt begrepp inom återströmning. Den kritiska hastigheten 
definieras som den hastighet där återströmning inte uppstår och den beror bland annat på 
lutningen i tunneln och brandeffekten. Om lutningen är positiv ökar ventilationsflödet och 
därmed krävs en lägre kritisk hastighet för att motverka återströmning än för en horisontell 
tunnel. För negativ lutning är korrelationen mellan den kritiska hastigheten och lutningen 
linjär för vinklar mellan 0-10°. För en liten brand, med låg brandeffekt, är den kritiska 
hastigheten låg, men vid en viss gräns av stora brandeffekter blir den kritiska hastigheten 
oberoende av brandeffekten. (Hwang & Edwards, 2005) 

Ett ventilationssystem kan vara avgörande för hur röken sprids i en underjordsgruva. Det är 
vanligt att ventilationssystemet lämnas i drift vid händelse av brand. Detta görs för att inte 
ändra luftflödet i gruvan och för att undvika att röken tar fel väg. När sedan evakueringen är 
genomförd riktas ventilationssystemet om eller ökas i effekt för att föra ut brandgaserna ur 
gruvan och förbättra arbetsmiljön för räddningspersonalen (Hansen, 2011). Tidigare studier 
har föreslagit att brandmännen som ska släcka en brand i en underjordsgruva behöver komma 
minst 11-14 meter intill branden för att kunna utföra en effektiv insats (Carvel & Beard, 
2005). 

Hur brandförloppet kan se ut i en gruva beror främst på ventilationshastigheten och dess 
riktning. En högre hastighet kan öka risken för spridning till andra föremål om brännbara 
material finns nära. Ventilationens riktning påverkar åt vilket håll branden kan sprida sig då 
den främst sprider sig i ventilationsriktningen (Lönnermark et al., 2015). För att kunna styra 
brandgaserna i en tunnel finns en föreslagen kritisk lufthastighet på 2,5-3 m/s, hastigheten 
som krävs beror dock på brandens storlek, tunnelns höjd och lutning (Ingason, Bergqvist, 
Lönnermark, Frantzich & Hasselrot, 2005).  

Högre hastighet för ventilationsflödet kan öka tillväxthastigheten hos en brand. Carvel, Beard, 
Jowitt och Drysdale (2001) har tagit fram förväntade ökningsfaktorer för hur mycket 
tillväxthastigheten ökar vid större luftflöden för en HGV-brand (Heavy Goods Vehicle) i en 
tunnel. Det gjordes genom att sammanställa data från tidigare brandtester av HGV och 
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modellförsök i tunnlar, samt att kunniga inom området fick värdera sannolikheten för de olika 
ökningsfaktorerna för olika lufthastigheter (a.a.). Modellförsök utförda av SP med 
träribbstaplar har dock indikerat att den högsta brandeffekten som en brand kan uppnå inte 
påverkas nämnvärt om lufthastigheten ökas (Ingason et al., 2005). Att öka lufthastigheten har 
både för- och nackdelar. En lägre lufthastighet ger ett långsammare brandförlopp, vilket är 
gynnsamt vid utrymning (a.a.). Om det omvända scenariot beaktas, det vill säga att vistas i 
närheten av branden, är det bättre med hög lufthastighet (a.a.). I det fallet har inte 
tillväxthastigheten lika stor inverkan på personsäkerheten, utan värmeexponeringen och 
utblandningen av de toxiska ämnena är mer avgörande (a.a.).  

Ett fenomen som är osannolikt i underjordsgruvor är övertändning, vilket beror på den 
begränsade mängden brännbart material (Hansen, 2011). Övertändning i gruvbränder är även 
osannolikt då mycket energi från branden förloras till de omgivande bergväggarna och för att 
brandgaserna sprids ut och innesluts inte på samma sätt som vid en rumsbrand (Ingason, 
2015). Därför anser Hansen (2011) att den låga sannolikheten gör att övertändning oftast inte 
behöver beaktas vid dimensioneringen av brandskydd i underjordsgruvor. Övertändning av 
det brinnande föremålet är dock möjligt, det vill säga att hela föremålet brinner (Kumm & 
Ingason, 2015). 

1.3.2 Ventilationssystem i KUJ. 
Ett ventilationssystem i en underjordsgruva är som regel stort och komplext. I KUJ består 
ventilationssystemet av två system, ett för området där gruvbrytningen sker samt ett system 
för de faciliteter som finns under jord, till exempel kontor. Den del av gruvan som ligger 
ovanför 775-nivån har ett äldre ventilationssystem som är svårt att styra i händelse av en 
brand. (Hansen, 2011) 

Vid tester för rökspridning i KUJ upptäcktes att rökgaserna blev stående efter några hundra 
meter. Det antogs bero på att testerna utfördes under helgdagar och då är aktiviteterna i 
gruvan lägre. Detta sades leda till att luften cirkulerade mindre i gruvan. Vid testerna märktes 
även att en skorstenseffekt uppstod när rökgaserna färdades från nivå 609 längs med 
snedbanan. Skorstenseffekten uppstod till följd av att ventilationen trycker luften uppåt samt 
att lutningen är cirka 10 %. Skorstenseffekten innebär att brandgaserna sprids snabbare. 
(Linnsén, 2001) 

1.3.3 Brandgasernas toxicitet. 
De största riskerna för personers hälsa vid brand i underjordsgruva är den försämrade sikten 
samt de toxiska brandgaserna (Hansen, 2011). Därför är det enligt Hansen (2011) 
brandgasspridningen som bör utredas vid undersökning av olika brandscenarion.  

I brandröken finns det toxiska ämnen i okända koncentrationer (AFS 2007:7). Dessa toxiska 
ämnen kan delas in i två huvudgrupper: kvävande och irriterande (Drysdale, 2011). Till de 
kvävande hör bland annat kolmonoxid (CO) och vätecyanid (HCN), som är två gaser som 
undantränger kroppens syreupptagningsförmåga (a.a.). De irriterande ämnena hämmar 
andningen genom att de stimulerar smärtreceptorerna i luftvägarna samt irriterar ögonen 
(a.a.).  
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På grund av den minskade sikten och ökade irritationen som fås av brandgaserna vid 
utrymning, blir orienteringsförmågan samt den fysiska förmågan försämrad. Detta leder till att 
de utrymmande personernas gånghastigheter minskar, vilket medför att personer som 
utrymmer riskerar längre tids exponering av brandgaser. (Drysdale, 2011)  

IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) är ett mått som används för att bedömma 
vid vilka koncentrationer som ett ämne är dödligt, orsakar bestådeende hälsoskador eller 
skulle störa en individs förmåga att på egen hand sätta sig i säkerhet. Värdena är framtagna 
för att motsvara dödlig dos för en person som andas 10 m3 luft och väger 70 kg. (NIOSH, 
2014) 

IDLH-måttet för koncentrationen av CO som innebär akut fara för livet eller hälsa är 1 200 
ppm, medan det för koldioxid är 40 000 ppm (Brake, 2013). Enligt Brake (2013) är den 
kolmonoxidkoncentration som en arbetare kan utsättas för när det inte är en akut situation 100 
ppm i 30 minuter och koncentrationen bör inte överstiga 400 ppm. Donald & Mitchell (1990) 
bedömer dock att den maximala CO-koncentrationen som en gruvarbetera kan utsättas för i 
mer än 30 minuter är 200 ppm. På grund av att syrets partiella tryck ändras signifikant från 
havsnivån, kan dessa riktvärden behövs justeras i gruvor (Brake, 2013). 

För att bedömma toxiciteten i brandgaserna är det två effekter som bör utredas – tiden som 
personen utsätts för brandgaserna samt koncentrationen av kvävande ämnen i brandgaserna. 
Koldioxidkoncentrationen är också en faktor som behöver tas med i beaktning. Om 
koncentrationen är förhöjd med 0,03 % ökar andningsfrekvensen, vilket i sin tur medför att 
mer brandgaser inandas. Enligt Drysdale är CO och HCN de enda kvävande ämnen som 
behöver utredas i brandgaserna. (Drysdale, 2011) 

För räddningspersonalen beror tiden de kan utsättas för kolmonoxid i luften på den fysiska 
ansträgningen. En djupare och mer frekvent andning som fås vid fysisk ansträngning ger en 
kortare tid som de kan vistas i miljön. Figur 3 visar konsekvenserna av att vistas i CO-rik 
miljö. Figuren har olika tidsskalor där den övre motsvarar lätt arbete, mellersta medeltungt 
arbete och nedersta hårt arbete. (Bengtsson & Antonsson, 1993) 
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Figur 3  Räddningspersonalens påverkan av kolmonoxid i luften utan andningsskydd, hämtad från Bengtsson & 
Antonssson, 1993. Figurens x-axel har olika tidsskalor där den övre motsvarar lätt arbete, mellersta 
medeltungt arbete och nedersta hårt arbete. På y-axeln visas andelen CO som har bundit till blodets 
hemoglobin (% CO-Hb)  

I Figur 4 presenteras olika symptom för olika CO-koncentrationer beroende på hur länge en 
person utsätts för den toxiska miljön samt hur mycket som har bundits till hemoglobinet.  

Figur 4 CO-koncentration med respektive symptom för räddningspersonal, hämtad från Donald & Mitchell, 1990. 
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Arbetsmiljöverket har gett ut Hygieniska gränsvärden (AFS 2011:18) med syfte att förebygga 
ohälsa på grund av exponering av luftföroreningar. I föreskriften anges högsta godtagbara 
genomsnittshalt av en luftförorening som får finnas i inandningsluften, så kallat hygieniskt 
gränsvärde (AFS 2011:18, § 2). Det hygieniska gränsvärdet är tidsberoende och för 
kolmonoxid är det ett takgränsvärde (TGV) som anges och det är 100 ppm (AFS 2011:18, 
Bilaga 1), vilket innebär att exponering av 100 ppm får ske under en referensperiod på 15 
minuter (AFS 2011:18, § 2). Detta värde finns även att hitta i Farligt gods-pärmarna.  
Mängden koldioxid som bildas vid en brand har visat sig vara direkt proportionell mot 
brandeffekten, medan kolmonoxidproduktionen beror inte bara på brandeffekten utan även på 
material och förbränningsförhållanden. Från brandförsök som utförts i en tunnel visade det sig 
att CO-produktionen var som högst i början av brandförloppet. (Ingason, Lönnermark & Zhen 
Li, 2011) 

1.3.4 Räddningsinsatser under jord. 
Från en insatsövning i Sala Silvergruva kunde flera observationer göras. Det som kunde 
observeras under försöken var att aktuella insatsplaner var viktigt för att effektivisera insatsen, 
samt kommunikation med gruvans personal som hade kunskap om de aktuella förhållandena. 
Det visade sig att räddningstjänstens kommunikationsutrustning inte fungerade, men det 
gjorde gruvans. Stora problem fanns för räddningsledaren att uppfatta och få en överblick 
över situationen vilket resulterade i att besluten fattades av personal på plats och inte hos 
räddningsledningen. (Ingason, Hansen, Kumm & Nyman, 2010) 

Ett fullskaletest i Tistbrottet genomfördes 2013 för att utreda olika räddningsinsatsmetoder. 
Där undersöktes sex olika metoder där framför allt slanghanteringen varierades. Det som var 
begränsande i försöken var brandmännens lufttillgång. Mycket energi förbrukades på att 
avancera fram till brandhärden och bära på utrustning. Tomma slangar var lättare att dra ut än 
fyllda. I ett av testen användes vagnar för att dra utrustning och extra luft, en metod som 
visade sig behöva mer övning för att fungera fullt ut. Farhågor fanns även att metoden med 
vagnar inte fungerar i rökfyllda och komplexa miljöer. (Palm, Kumm & Ingason, 2015) 

Metoden med vagnen har ändå stor potential då det finns en del fördelar, till exempel att dra 
utrustningen på. Eftersom räddningspersonalen inte behövde bära på utrustningen och gick i 
ett lugnt tempo minskade arbetsbördan och därmed även luftåtgången. En annan fördel var att 
vagnen skulle kunna användas för att transportera skadade. (Palm, 2014)  

Vid Luleå tekniska universitet har en inledande förstudie genomförs kring om fjärrstyrda 
fordon kan användas för släckning av brand i gruvor. Studien avslutades med att genomföra 
en demonstration med en fjärrstyrd hjullastare utrustad med en skärsläckare. (Andersson, 
2015) 

Taktik och metodik 
För räddningstjänsten ställer de långa inträngningsvägarna till med problem vid 
räddningsinsatser. Ingason et al. (2015) anser att möjligheten att kunna genomföra insats så 
långt som möjligt i rökfri miljö bör utredas. Då skulle aktionstiden avsevärt förlängas 
eftersom avancemang av räddningspersonal till viss kan ske utan andningsutrustning (a.a.).  
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För att räddningsinsatserna ska kunna dimensioneras korrekt måste räddningsstyrkornas 
förmåga och kapacitet vara kända för beslutsfattarna. Räddningsstyrkorna kan behöva 
kontinuerlig avlösning för att kunna fungera över tid. Andningsluft och avlösning är frågor 
som måste hanteras förhållandevis snabbt av både inre och yttre ledning. (Palm, 2014)  

För att rökdykarna ska kunna orientera i gruvan är IR-kameror ett bra komplement. Men 
eftersom miljön i underjordsanläggningar är temperaturhomogen krävs det att kamerorna är 
utvecklade så att de kan återge små temperaturskillnader. (Palm, 2014) 

PORTAL – ett beslutsstöd  
I en rapport av Palm (2014) presenteras ett förslag till taktiskt tankesätt vid brand i 
undermarksanläggningar, vilket han har valt att kalla PORTAL. PORTAL står för Position, 
Omfattning, Resurser, Taktik, Analys och Lägesbild. Tanken med förslaget är att det ska 
användas som stöd vid det operativa beslutsfattandet inom räddningstjänsten. Analys av 
tidigare olyckor som skett i tunnlar i Europa och insatsövningsförsök i Tistbrottet-gruvan har 
legat till grund för förslaget. (Palm, 2014) 

Det första steget som behöver bedömas vid brand är Position; var branden befinner sig och 
var skadade personer finns. Med denna information kan bedömning göras om vilken som är 
den mest lämpade angreppsvägen, placering av fordon, personal och materiel. (Palm, 2014) 

Hur många personer som påverkas av branden och kan behöva hjälp med att sättas i säkerhet 
bedöms i Omfattning. I detta steg bedöms även omfattningen av rökspridningen och brandens 
värmeutveckling. (Palm, 2014) 

Det tredje steget i det taktiska tankesättet är R – Resurser. I detta steg ska de tillgängliga 
resurserna bedömas. Utifrån de tidigare bedömningarna kan därefter en uppfattning om 
insatseffekten av de tillgängliga resurserna av personal och materiel direkt och på lång sikt 
fås. Om det inte finns en tydlig skadebild, utbredning och lokalisering av skadade människor, 
anser Palm (2014) att det är viktigt att stora resurser inte låses fast vid en viss position då de 
kan behöva omdirigeras och omplaceras. I denna fas bör även kritiska resursfaktorer 
identifieras, till exempel personal- och lufttillgång. (Palm, 2014)  

Därefter kommer det till att bedöma den Taktiska inriktningen. Palm väljer då att presentera 
fem olika taktiska inriktningar från Bergqvist, Frantzich, Hasselrot & Ingasson (2001). Dessa 
taktiska inriktningar är: att underlätta en snabb utrymning, livrädda drabbade människor 
genom att aktivt avlägsna de från farlig miljö, släcka branden och därmed undanröja hotet, 
ventilera för att trycka ut röken i bestämd riktning med syfte att underlätta för 
räddningspersonalen samt utrymning och aktivt omhändertagande av utrymmande i en säker 
miljö eller på utsidan. (Bergqvist, Frantzich, Hasselrot & Ingason, 2001) 

Analysdelen omfattar lägesbilden som kontinuerligt omvärderas under insatsens gång och ett 
”worst case” scenario uppskattas. Analysen ska ske på en övergripande nivå enligt Palm och 
bör även omfatta effekterna av de åtgärder som sätts in i helhet.  

Det sista steget i PORTAL är L som i Lägesbild. Lägesbild kan jämföras med uttrycket 
”situation awareness”, beslutsfattarens lägesuppfattning av situationen är avgörande för 



13 
 

fortsatt skadeplatsarbete. Vid undermarksanläggningar är det som tidigare nämnt långa 
insatssträckor, och därför kan det ta lång tid för räddningspersonalen att få en bild av 
skadeplatsen och kunna rapportera tillbaka. (Palm, 2014) 

1.3.5 Förebyggande arbete och insatsplanering. 
Räddningsverkets rapport ’Räddningsinsatser i vägtunnlar’ tar upp riktlinjer för hur 
insatsplanering bör ske (Ingason, Bergqvist, Lönnermark, Frantzich & Hasselrot, 2005). I 
arbetet bör en konsekvensbeskrivning av olika olyckor finnas, arbetsrutiner för både 
räddningstjänsten och personal på anläggningen bör tas fram, samt att en insatsplan tas fram 
för att underlätta en framtida insats (a.a.). Räddningstjänsten bör göra den operativa 
insatsplaneringen tillsammans med ägaren eller entreprenören (Lönnermark et al., 2015). Det 
är viktigt att räddningstjänsten besöker anläggningen för att få en korrekt uppfattning om hur 
det ser ut på platsen (a.a.). Planeringen bör omfatta flera olika olycksscenarier där de utreds 
med avseende på brandförlopp, hur utrymning kan ske och hur en räddningsinsats kan gå 
tillväga (Ingason et al., 2005). Under planeringen är det även viktigt att klargöra hur 
ansvarsfördelningen ser ut, vad ägaren kan erbjuda och ska göra, räddningstjänstens förmåga 
samt vad räddningstjänsten inte ska eller kan göra (Lönnermark et al., 2015). Lagkrav kring 
förebyggande arbete finns i Kapitel 1.4 Dagens gällande krav för brandskydd i gruvor i 
Sverige.  

Information som underlättar arbetet med insatsplaneringen är brandeffekt, hur brandgaserna 
sprids, förekomst och koncentration av giftiga gaser, värmestrålning samt sikt. 
Insatsplaneringen bör resultera i flera planer som kan användas vid olika olyckshändelser och 
det är viktigt att planerna behandlar hela insatsen och framförallt det taktiska upplägget. 
(Ingason et al., 2005) 

1.4  Dagens gällande krav för brandskydd och räddningsinsatser i 
gruvor i Sverige 

Dagens lagar och krav som i tillämpbara delar reglerar brandskydd i gruvor och 
räddningsinsatser är: 

- Plan- och bygglag (SFS 2010:900)  
- Arbetsmiljölag (SFS 1977:1160) 
- Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor 
- Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
- Lag (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor  
- Plan- och byggförordning (SFS 2011:338) 
- AFS (2007:7) Rök- och kemdykning 
- AFS (2010:1) Berg- och gruvarbete 
- AFS (2009:2) Arbetsplatsens utformning  

Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) anger krav för bland annat byggnadsverk dit 
underjordsgruvor räknas. De övergripande kraven för byggnadsverks tekniska egenskaper i 
PBL anger att ett byggnadsverk ska ha väsentliga tekniska egenskaper i fråga om säkerhet i 
händelse av brand (SFS 2010:900, kap. 8, 4 §). Vidare anger Plan- och byggförordningen 
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(PBF, SFS 2011:338, kap. 3, 8 §) bland annat att spridning av brand och brandgaser inom 
byggnadsverket ska begränsas, personer som befinner sig inom byggnadsverket ska kunna 
lämna det eller räddas och hänsyn ska ha tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand.  

Hur arbetsplatsen ska utformas och utföras säkert anger Arbetsmiljölagen (AML, SFS 
1977:1160). I AML (SFS 1977:1160,kap. 2, 4 §) anges att betryggande åtgärder för 
personskador skall vidtagas mot brand och för personers hälsa. Vidare i 7 § (SFS 1977:1160) 
anges att om det inte är möjligt att säkerställa skydd för hälsa eller olycksfall, skall 
arbetsgivare tillhandahålla personlig skyddsutrustning. Det är arbetsgivarens uppgift att se till 
att alla åtgärder för att förebygga arbetstagarens utsatthet mot ohälsa eller olycksfall vidtas 
(SFS 1977:1160, kap. 3, 2 §). Arbetsgivaren ska enlig 3 §, kap. 3, i AML (SFS 1977:1160) se 
till att arbetstagaren har kunskap om de risker som finns och har den utbildning som behövs 
för säkert arbete.  

Hur Arbetsmiljölagen ska efterföljas beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). 
I föreskriften Rök- och kemdykning definieras rökdykning som ”inträngande i tät brandrök 
för att rädda liv eller bekämpa brand eller liknande klädd i brandskyddsdräkt och med 
andningsapparat på” (AFS 2007:7, 3 §). Vid brand eller risk för brand ska rökdykare ha säker 
tillgång till släckvatten för sitt skydd (AFS 2007:7, 12 §). I allmänna råd till 6 § anges att 
bemanningen kan behöva förstärkas med skydds- och nödlägesgrupper vid rökdykning som 
sker i svårtillgängliga utrymmen som exempelvis gruvor (AFS 2007:7). 

Enligt 12 § Lag (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor ska verksamheter som hör till den högre kravnivån upprätta en 
intern plan för räddningsinsatser, KUJ är en verksamhet som hör till den högre kravnivån. 
Den här lagen är även känd som Sevesolagen.  

En rökdykarinsats får enligt 6 § i AFS 2007:07 inte påbörjas innan riskbedömning har utförts 
av arbetsledaren. Vidare i 5 § anges att andra alternativa metoder ska väljas om riskerna med 
rökdykning anses vara för stora i förhållande till vad som uppnås. Normalt ska bemanningen 
vid rökdykning bestå av minst 4 personer: en arbetsledare, en rökdykarledare och två 
rökdykare. I 18 § (AFS 2007:7) anges att rökdykare och rökdykarledare ska ha ett fungerande 
kommunikationssystem mellan dem. 

Föreskriften (AFS 2010:1, 6 §) för Berg- och gruvarbete anger att de som arbetar med 
bergarbete ska ha tillräcklig kunskap för utrymning och veta hur de ska undvika olycksfall 
och ohälsa. De motorer i fordonen som används vid bergarbete ska inte drivas på gas, bensin 
eller etanol (AFS 2010:1, 15 §). Dock är det tillåtet för utryckningsfordon att vara gas-, 
bensin- eller etanoldrivna (a.a.). I allmänna råd för 15 § anges att vid val av tillsatsmedel och 
smörjoljor för förbränningsmotorer bör flampunkten hos den valda produkten beaktas (AFS 
2010:1). Vidare i 16 § anges det att i varje fordon ska det finnas flyktfilter i samma antal som 
passagerarplatser (AFS 2010:1). Flyktfiler är en filtermask som sätts över näsa och mun som 
under en kort tid filtrerar bort giftiga gaser och partiklar. Viktigt att notera är att flyktfilter inte 
kan användas i syrefattig miljö samt att det inte filtrerar bort all giftig gas.  
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Vid inträffad brand ska det finnas ett larmsystem som varnar vid varje arbetsplats som 
omfattas av föreskriften Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1, 23 §). I 30 § anges att det normalt 
ska det finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar från en arbetsplats annars ska 
särskilda åtgärder vidtas för säker utrymning och undsättning (AFS 2010:1). Fasta eller 
mobila räddningskammare ska finnas där det behövs (a.a.). För att kunna lokalisera och 
genomföra räddningsinsatser ska enligt 31 § (AFS 2010:1) uppgifter om personantal och 
position finnas tillgänglig. För att minimera omfattningen av en brand under jord ska en så låg 
brandbelastning som möjligt eftersträvas (AFS 2010:1, 32 §). På motordrivna fordon och 
maskiner ska det finnas brandbekämpningsutrustning inklusive handbrandsläckare (a.a.). 

I Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) betonas i 87 § att 
särskilda åtgärder ska utföras om det på en arbetsplats finns risk för en snabb rökutveckling så 
att utrymningen försvåras. 

I Lag (LSO, SFS 2003:778) om skydd mot olyckor står det i 3 §, kap. 1, att räddningstjänsten 
ska planeras och organiseras så att en räddningsinsats sker på ett effektivt sätt. Enligt LSO är 
det ägare eller nyttjanderättshavaren till byggnader eller andra anläggningar som i skälig 
omfattning ska hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand (a.a., kap. 2, 
2 §). Vidare i 2 §, kap. 2, står det att ägare eller nyttjanderättshavare i övrigt ska förebygga 
brand och hindra eller begränsa de skador som uppstår till följd av brand. I kap 3. om 
kommunens skyldigheter anges det i 1 § att kommunen ska se till att åtgärder vidtas för att 
förebygga bränder (a.a.). I LSO anges även i 4 §, kap.2, att den som utövar farlig verksamhet 
har en skyldighet att analysera riskerna för olyckor som orsakar allvarliga skador på 
människor eller miljö (a.a.). Den 4 §, kap. 2, anger dessutom att ägaren för anläggningen eller 
den som utövar farlig verksamhet vid anläggningen ska i skälig omfattning hålla eller bekosta 
beredskap och egendom för att förhindra eller begränsa en olycka (a.a.). Den som bedriver en 
verksamhet har det yttersta ansvaret för sitt brandskydd 

Lag (LBE, SFS 2010:1011, 10 §) om brandfarliga och explosiva varor anger att hanteringen 
av brandfarliga och explosiva varor ska hanteras på ett betryggande sätt med hänsyn till 
brand- och explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller explosion.  

För gruvor samt mineral- och metallproducenter i Sverige finns en branschförening som heter 
SveMin. De ger ut rekommendationer för hur lagkraven kan uppfyllas vad gäller brandskydd i 
underjordsgruvor i Brandskydd i gruv- och berganläggningar. (http://www.svemin.se)  

1.4.1 SveMin:s rekommendationer. 
Brandskyddets huvudsakliga uppgift är att förhindra uppkomst av brand, upptäcka branden i 
tidigt skede och ge varning till personerna inne i gruva så de ska sätta sig i säkerhet (Brake, 
2013).  

För att minska brandgasspridningen från en brand i underjordsgruvor behövs sektionering. 
Sektioneringarna ska vara utförda i obrännbart material. Ramper och snedbanor för 
transporter bör även de sektioneras då de kan sprida brandgaser. För anläggningar som är vida 
utbredda vertikalt och horisontellt rekommenderas att anläggningen sektioneras med portar. 

http://www.svemin.se/
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Vid bedömning av brandcellers storlek bör en riskbedömning utifrån exempelvis ventilation, 
brytningsmetod och brandgasspridning utföras. (SveMin, 2009) 

Enligt SveMin är ventilationen i gruvanläggningarna en mycket viktig del av brandskyddet, 
då den snabba spridningen av de giftiga brandgaserna oftast utgör den största risken. Den 
höga lufthastigheten på 3-4 m/s som kan finnas i orter kan medföra en rökspridning runt 1 km 
på bara några få minuter. För att undvika att röken sprids till utrymmen som inte är utrymda 
är det viktigt att ventilationssystemet planeras noggrant. Om möjligt utformas 
ventilationssystemet så att ventilationsluften och dess styrka kan styras lokalt eller med 
fjärrstyrning automatiskt eller manuellt. Om det finns möjlighet för styrning av luftflödet bör 
instruktionsmanualer för olika områden inom anläggningen upprättas. (SveMin, 2009) 

Det är viktigt att ventilationssystemet i gruvan fungerar som planerat även vid brand. Vid 
särskillt utsatta fläktstationer, fläktar och brandportar kan två separata elförsörjningssystem 
vara nödvändiga. (SveMin, 2009) 

För en snabb släckning ska alla fordon/maskiner vara utrustade med minst en lättåtkomlig 
handbrandsläckare. Fordonen som används under jord ska brandskyddskontrolleras årligen 
efter checklista framtagen av GRAMKO. På de områden som har stor brandrisk eller orsakar 
stora konsekvenser vid brand bör automatiska brandlarm och installerad släckningsanordnig 
finnas. (SveMin, 2009) 

Larmsystem för utrymning ska finnas i anläggningen och systemen ska väljas efter de 
särskilda förutsättningarna som finns. Larmning kan ske med exempelvis akustiska larm, 
tvåvägs radiokommunikation, visuellt med blinkande lampor och/eller med långvågig envägs 
radiokommunikation så kallad ”through the earth”. Planer för räddning ska finnas för 
anläggningen. (SveMin, 2009) 

För utrymning ska två av varandra oberoende utrymningsvägar eftersträvas. De verksamheter 
som löper större risk för brand ska förläggas på områden där det finns möjlighet för två 
utrymningsvägar. Hissar räknas ej som utrymningsväg, dock får gruvhiss göra det om 
räddningshiss finns eller om strömförsörjningen säkerställs. Utrymningsvägarna ska vara 
skyltade och arbetspersonalen ska vara utrustade med personlig belysning för säker 
utrymning. (SveMin, 2009)  

Som komplement till utrymningsvägar i gruvor finns räddningskammare. Räddningskammare 
kan vara mobila eller stationära. Dessa ska vara försedda med säker tillgång till andningsluft i 
minst 4 timmar (SveMin, 2009). I riktlinjer från Department of Industry and Resources (2005) 
anges att avståndet till räddningskammare från en arbetsplats inte bör överstiga 750 meter.  

För det organisatoriska arbetet ska samtlig personal som vistas i gruvan, även entreprenörer, 
utbildas i att hantera släcknings- och räddningsmaterial och upplysas om vilka risker som 
finns om en brand bryter ut. (SveMin, 2009) 

En gruva är en komplex miljö som består av många vägar och orter, för att räddningstjänsten 
ska kunna hitta fram till brandplatsen behöver oftas en vägvisare användas. Att vara vägvisare 
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under en räddningsinsats ställer en del krav på personen till följd av den farliga miljön. 
SveMin (2009) anger att utbildningen för vägvisare ska omfatta: 

- människokroppens fysiologi 
- skyddskrav 
- frätande ämnen och giftiga gaser 
- andningsapparatens konstruktion och arbetsprinciper 
- handhavande, kontroll och skötsel av apparaten 
- påtagning, kontroll och avtagning 
- rökdykarteknik 
- rökdykningsövningar med ökande svårighetsgrad 
- livräddning 
- tillämpningsövningar 
- vård och underhåll av materiel 

SveMin (2009) anger vidare att den praktiska övningen bör ske under jord, att övningar ska 
hållas minst fyra gånger per år och att regelbundna samövningar bör ske med den kommunala 
räddningstjänsten.  

1.5  Syfte 
Syftet med studien är att söka knyta samman brandskyddet i en underjordsgruva med en 
sannolik insats. Detta kommer att göras genom att granska rimligheten i dagens gällande 
regelverk samt inventera vilka risker som finns vid brand och räddningsinsatser i en 
underjordsgruva, och därefter ge åtgärdsförslag för hur en räddningsinsats kan underlättas.  

1.6  Frågeställningar 
Nedanstående frågeställningar ligger till grund för examensarbetet och ska försöka besvaras. 

• Vilket brandskydd finns idag i en underjordsgruva? 
- Hur beter sig en brand och brandgaser i en underjordsgruva? 
- Hur genomförs räddningsinsatser idag i en underjordsgruva? 

• Hur kan en räddningsinsats i en underjordsgruva möjliggöras och är insatsen förenlig 
med dagens gällande lagstiftning? 

- Vilka risker finns vid en räddningsinsats i en underjordsgruva? 
- Hur kan man, med hjälp av simuleringar, bestämma ett avstånd från branden 

där förhållandena för toxiska brandgaser sannolikt är under IDLH eller TGV? 
- Vilka möjligheter finns för att förbättra brandskyddet i en underjordsgruva?  
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2 Metod 

2.1 Intervjuer 

2.1.1 Intervjumetodik. 
Den intervjumetod som valdes var en öppet riktad intervju. Intervjumetoden möjliggör för 
intervjupersonen att tänka fritt kring ämnet. Den öppet riktade intervjun inleds med en 
övergripande fråga som ringar in området för intervjun, sedan följs den upp av följdfrågor 
inom det förbestämda området. Den öppna intervjuformen möjliggör en fördjupad förståelse 
av det fenomen som studeras, vilket leder till att oväntad och ny information kan komma fram 
då intervjupersonen får tänka fritt inom de satta ramarna. Intervjuer med flera olika personer 
kommer alltid att ge varierande svar då de beskriver och uppfattar sammanhangen olika. Att 
intervjun är riktad innebär att den styrs av intervjuarna för att hållas inom de satta ramarna. 
(Lantz, 2013) 

2.1.2 Val av intervjupersoner och kontakt. 
Tidigt i arbetet identifierades potentiella intervjupersoner i samråd med handledaren som 
arbetar vid Kiruna räddningstjänst. Kiruna räddningstjänst och LKAB har ett tätt samarbete i 
det förebyggande arbetet och arbetar även för att underlätta det operativa arbetet. De 
intervjupersoner som valdes ut för studien är kunniga inom bränder och insatser i 
underjordsgruvor. Fokus vid identifiering av intervjupersoner har varit på räddningstjänster 
och gruvföretag då de är de organisationer som berörs främst av problematiken.  

Initial kontakt har tagits via mejl. I samband med att ett intervjutillfälle bokades in fick 
intervjupersonen ta del av intervjuplanen, se Bilaga 1. Intervjupersonerna fick intervjuplanen 
minst en vecka innan intervjun genomfördes för att ha god tid till förberedelse samt att 
komma med frågor innan intervjun. Intervjuplanen innehöll information om hur resultaten 
från intervjun skulle användas, hur lång tid intervjun planerades att ta samt de etiska reglerna 
kring deltagandet i intervjun.  

2.1.3 Genomförande av intervju. 
Intervjutillfället inleddes med en genomgång av intervjuplanen då intervjupersonen 
informerades om syftet och fokusområdet för intervjun. Intervjupersonen upplystes även om 
de etiska reglerna kring intervjun och gavs tillfälle att ställa frågor innan intervjun påbörjades. 
Det tydliggjordes att intervjupersonen var fri att avbryta intervjun när han/hon så önskade 
utan konsekvenser.  

Intervjun inleddes med att intervjupersonen presenterade sig och sin yrkeskunskap. Därefter 
ställdes den övergripande intervjufrågan som ramar in intervjuns ämnesområde, den 
övergripande frågan följdes sedan av delvis förbestämda följdfrågor. Se Bilaga 1 för 
intervjufrågorna.  
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I Tabell 1 presenteras de personer som deltog i intervjustudien och deras respektive 
arbetsuppgifter och erfarenheter. 

Tabell 1 De intervjuade personernas arbetsuppgifter och erfarenheter. 
Intervjuperson Arbetsuppgifter och erfarenhet 
A Har arbetat inom räddningstjänsten i 15 år, 

varav mer än 1 år som gruppchef. 
B Har arbetat inom räddningstjänsten i 10 år, 

varav 3 år med insatser i gruvor.  
C Har de senaste 2 åren arbetat som 

produktionschef för brand och besiktning vid 
en underjordsgruva i Sverige. Arbetade 
tidigare inom räddningstjänsten. 

D Har arbetat inom räddningstjänsten i 27 år, 
varav 12 år som brandbefäl. Arbetar idag 
även som inre befäl och räddningsledare. 

E Har de senaste 4 åren arbetat som 
skyddsombud under jord för en gruva i 
Sverige. Har haft samma arbetsuppgifter 
tidigare, samt arbetat i gruvan under jord. 

2.1.4 Bearbetning. 
För att underlätta bearbetningen av materialet från intervjuerna och säkerställa att inget 
glömdes bort spelades varje intervju in. Ljudupptagningarna transkriberades och användes 
sedan i den vidare analysen. Transkriberingen utfördes i en sammanfattande form där 
intervjupersonens svar inte skrevs ordagrant, men svarets formulering ändrades inte. 
Intervjupersonerna tilldelades ett kodnamn mellan A till E för att göra dem anonyma. Då det 
deltog intervjupersoner från två olika kommuner fick de kodnamnen Kommun A och 
Kommun B samt Gruva A och Gruva B.  

Bearbetningen fortsatte med att transkriberingarna reducerades till det material som sedan 
användes i den vidare analysen. Endast material som utgör underlag för att besvara 
frågeställningarna bevarades. Det reducerade materialet grupperades sedan enligt arbetets 
frågeställningar. 

2.2  Simulering 

2.2.1 Val av simuleringsprogram. 
Vid val av simuleringsprogram för beräkning av flödesproblem finns det två huvudsakliga 
beräkningsmodeller att välja mellan; CFD och nätverksanalys. CFD står för Computational 
Fluid Dynamics, på svenska beräkningsströmningsdynamik, och baseras huvudsakligen på 
Navier-Stokes ekvationer. Nätverksanalyser baseras huvudsakligen på Kirchhoffs två lagar 
om massflöde och tryck (Hansen, 2010b).  

Vid användning av CFD-program behöver den modell som simuleringarna ska utföras i delas 
in i mindre delar, den vanligaste formen är kuber där alla sidor är lika långa (NIST, 2007). För 
att resultaten som fås fram ska vara användbara bör cellerna vara små, en känslighetsanalys av 
cellstorleken bör utföras där ett startvärde kan vara t.ex. 10 cm (a.a.). Att dela in en flera 
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kilometer lång tunnel till små celler leder till att tiden för programmet att utföra simuleringen 
kan komma att ta flera dagar eller ännu mer. För att undvika lång simuleringstid kan kuberna 
göras större, detta leder dock till att resultaten nära brandkällan blir mer missvisande (Chen & 
Leong, 2011). Däremot, om en plats långt från branden undersöks så är resultaten från CFD-
simuleringar jämförbara med resultat från fullskaleförsök om värme- och rökproduktionen 
kan ges som indata med tillräckligt hög noggrannhet (a.a.). Det är även möjligt att använda 
små celler nära brandplatsen och stora celler längre bort från brandplatsen. Det vanligaste 
CFD-programmet för simuleringar av brand och rökspridning är FDS (Chen & Leong, 2011). 
FDS står för Fire Dynamics Simulator och har utvecklats av NIST (National Institute of 
Standards and Technology).  

Hansen (2010c) föreslår att gruvindustrin när de ska konstruera nya gruvsektioner använder 
sig av en kombination av CFD-beräkningar och nätverkssimuleringar för ventilation, men det 
är en metod som ännu måste utredas. Då kombineras de två programmens fördelar; CFD-
beräkningars noggrannhet nära branden och en nätverkssimulerings fördelar längre från 
branden (a.a.).  

På marknaden finns det idag en handfull nätverksanalysprogram som hanterar simulering av 
ventilation i gruvor. Några exempel är Ventgraph (IMG-PAN, u.å.), Ventsim 
(https://www.ventsim.com) och ICAMPS MineVent (Ohio Automation, u.å.). I dessa program 
behöver inte modellen delas in i mindre delar på samma sätt som för CFD vilket leder till att 
simuleringstiden blir kortare. Ventilationsnätverksprogrammen bygger på Hardy Cross 
iterativa teknik (Hansen, 2010b). Hardy Cross-metoden antar i varje ögonblick att den 
luftmassa som kommer in i gruvan (samt de gaser som produceras i gruvan) är densamma 
som luftmassan som lämnar gruvan (Brake, 2013), det vill säga den antar inkompressibel luft. 
Det är däremot möjligt att definiera att luften är antingen kompressibel eller inkompressibel i 
Ventsim, det vill säga om luftens densitet varierar eller inte (Hansen, 2010b). I alla 
ventilationsnätverksprogram antas enkelriktat flöde i gruvor och även omedelbar och 
fullständig blandning av gaser (a.a.). Det innebär att temperaturen och röktätheten över ett 
tvärsnitt alltid är konstant, men kan variera med tid och position i längdled utmed en 
gruvgång eller schakt. 

I detta examensarbete har nätverksanalysprogrammet Ventsim valts för att utföra 
simuleringen av rökspridningen. Ventsim valdes då det är användarvänligt samtidigt som 
kompetens om programmet fanns nära till hands för författarna. I Ventsim finns ett 
tilläggsprogram VentFIRE som kommer användas för simuleringarna. VentFIRE tar hänsyn 
till förändringar i densiteten när luft passerar över branden, förbränning, och produktionen av 
förbränningsprodukter som exempelvis kolmonoxid (Brake, 2013).  

För att skapa luftflöde i Ventsim finns det tre metoder att välja mellan: fläktar, fast tryck eller 
fast flöde. Om fläktar används definieras en fläktkurva som resulterar i ett flöde och ett tryck. 
Om ett fast tryck används kommer lufthastigheten variera om tvärsnittet förändras för att 
bevara ett konstant tryck och det motsatta gäller för ett fast flöde; trycket kommer variera om 
tvärsnittet förändras för att bevara en konstant hastighet. (Chasm Consultning, u.å.) 

  



21 
 

2.2.2 VentFIRE. 
Ventsim delar in gruvgångarna i tusentals små skivor som täcker hela tvärsnittet. Varje skiva 
innehåller information om gasernas koncentration, temperatur, fukt och densitet för just den 
placeringen de har i luftpassagen vid en viss tidpunkt. Utbytet av information mellan skivorna 
sker vid noderna, se Figur 5. Noder skapas mellan två luftpassager, det är inte bara i 
korsningar som noder bildas utan de kan även bildas när en luftpassage byggs vidare. Noder 
kan även adderas för att dela upp långa luftpassager. 

 

Figur 5 Skiss över informationsutbyte i Ventsim. 

Indelningen i skivor görs för att dynamiskt kunna ta hänsyn till förändringar av 
informationen. Förflyttningen av skivorna sker enligt Hardy Cross-modellen, se Kapitel 2.2.1. 
För att kunna använda Hardy Cross måste tidsstegen vara små för att antagandet om att 
massan in är den samma som massan ut ska hålla. Om tidsstegen är för stora produceras det 
för mycket massa från branden för att den utgående massan ska vara densamma som den som 
kommer in. Varje tidssteg antas då vara steady-state, det vill säga i jämvikt, och när samtliga 
tidssteg läggs ihop fås en dynamisk simulering. (Brake, 2013) 

Luftflödet i modellen beräknas flera gånger under samma simulering för att beräkna om 
flödesmängden och flödesriktningen i modellen under tiden en simulering sker. I VentFIRE 
kan händelser definieras under en simuleringstid, bränder kan tändas eller släckas, och 
därmed behöver luftflödet i modellen ständigt uppdateras. (Chasm Consulting, u.å.) 

När skivorna passerar en brand förbrukas den mängd syre som det definierade bränslets 
förbränningshastighet motsvarar. Om branden blir syrekontrollerad kommer branden att 
minska vilket leder till att värme- och gastillskottet till skivorna minskar, brandeffekten 
minskar alltså. Gaser tillförs till skivorna utifrån de fördefinierade produktionsförhållandena 
för de olika bränslena. (Chasm Consulting, u.å.) 
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Då det i VentFIRE antas vara en simuleringstid under 24 timmar beräknas värmeöverföring 
till och från varje skiva till det yttersta skiktet av bergväggen som en radiell värmeöverföring 
(Chasm Consulting, u.å.). Om simuleringstiden hade varat längre än 24 timmar hade en 
tjockare del av tunnelväggarna behövts tas hänsyn till än enbart det yttersta skiktet, det beror 
på att det tar lång tid innan värmen tränger djupt in i berget. Vid värmeöverförings-
beräkningarna till det yttersta skiktet av bergväggen antas att yttemperaturen på bergväggarna 
har ett medelvärde för exponering under lång tid och med hjälp av en algoritm, anpassad för 
perioden under det relativt korta brandförloppet, förkortas simuleringsberäkningssteget för att 
efterlikna en snabb värmeövergång till och från de yttersta bergväggarna under själva 
brandförloppet (a.a.; Brake, 2013). Under brandförloppet kan alltså det yttersta skiktet av 
bergväggen värmas eller kylas, men vidare värmetransport in i berget simuleras inte. Ventsim 
beräknar värmeövergången från brandgaserna till ytskiktet av bergväggarna, hur detta görs är 
emellertid svårt att utläsa i användarmanualen till programmet. Nedan presenteras ett utdrag 
ur manualen, först på originalspråket engelska och sedan översatt till svenska.  

Because simulations for VentFIRETM are assumed short term (normally less than 24 hours) heat transfer to 
and from each cell from rock strata is calculated by the radial heat transfer method, but with strata heat 
transfer modified by the assumption of exposed rock boundary temperatures at a long term aged average, 
coupled with a very short time Gibson´s algorithm constant to accelerate heat transfer to and from the 
immediate rock boundaries during the fire simulation. A ‘shell’ of exposed rock at a customizable defined 
thickness is allowed to heat or cool during the fire event from the airflow however heat transfer beyond this 
exposed  shell volume of rock into the greater surrounding rock mass is ignored during the short term 
simulation. (Chasm Consulting, u.å.)  

Eftersom simuleringar i VentFIRETM antas vara korta (normalt kortare än 24 timmar), beräknas 
värmeöverföring till och från varje cell från bergväggens ytskikt med den radiella värmeövergångsmetoden, 
men värmeövergången sker modifierat med antagandet att temperaturen av de exponerade bergsytorna har 
ett långtidsmedelvärde, detta kopplas samman med en Gibson-algoritmkonstant med ett mycket kort 
tidssteg för att accelerera värmeöverföringen till och från det yttersta bergsskiktet under brandsimuleringen. 
Ett ”skal” av exponerat berg med en definierad tjocklek som är justerbar tillåts att värmas eller kylas under 
brandhändelsen av luftflödet, däremot, värmeöverföring bortom denna exponerade skalvolym av berg till 
den omgivande bergmassan ignoreras under de korta simuleringarna. (Chasm Consulting, u.å.) 

Det är oklart vilket värde för värmeövergångskoefficient, h, och emissivitet, ε, som är 
definierat i programmet. I programmet är det möjligt att definiera vilket bergart som gruvan 
består av, för de fördefinierade bergarterna finns det specificerat termisk konduktivitet, 
specifik värmekapacitet och densitet.  

I VentFIRE går det att få fram data om gaskoncentrationer, luftflöde, brandeffekt, temperatur, 
fuktighet och sikt genom att använda sig av så kallade monitorer (Brake, 2013). Monitorer får 
användaren manuellt placera ut i tunnlarna där utdata önskas (Chasm Consulting, u.å.).  

Mängden gas som adderas till en skiva i Ventsim vid en brand beror på det 
produktionsförhållande (yield) som är definierad i Ventsim för de olika material som används 
som brännbara material (Chasm Consulting, u.å.). För toxiska gaser, som till exempel 
kolmonoxid, kan både en övre och undre gräns definieras för produktionen för att kunna 
simulera både väl- och underventilerade bränder (a.a.). Den övre gränsen för produktionen 
används när branden närmar sig ett underventilerat tillstånd, det vill säga när tillgången på 



23 
 

syre begränsar brandeffekten (Brake, 2013). Under sådana förhållanden produceras mer 
toxiska gaser. Den undre gränsen används när endast hälften av syret som passerar branden 
förbrukas, det vill säga när tillgången till syre är god (a.a.). Då produceras mindre toxiska 
gaser. Däremellan används en varierande skala för produktionsförhållandena (a.a.).  

2.2.3 Begränsningar i Ventsim.  
VentFIRE simulerar inte fullständig brandkemi, utan producerar bara gaser utefter de 
produktionsförhållanden, yields, som definieras i programmet av användaren. Därför bör 
programmet inte användas för att exakt ange säkra och farliga gasnivåer, programutvecklaren 
råder användaren att se alla onormala gasnivåer som potentiella risker. Detta är ett 
konservativt ställningstagande från programutvecklarens sida.  Viktigt att komma ihåg är att 
andra farliga gaser än de som produceras i VentFIRE kan förekomma i verkligheten, 
detsamma gäller mängden gas som produceras. De värden för produktionsförhållanden som 
används i VentFIRE är framtagna från laborativa experiment och brandtester har visat att de 
laborativa värdena kan vara 2-3 gånger lägre än de som uppmätts under mer storskaliga och 
realistiska brandtester. VentFIRE tar däremot hänsyn till att produktionen av gaser ökar om 
syretillgången minskar genom de fördefinierade produktionsförhållandena för att efterlikna en 
ofullständig förbränning, se Kapitel 2.2.2 VentFIRE. (Chasm Consulting, u.å.)  

Ventilationsnätverksprogram kan inte ta hänsyn till multiriktade flöden, det vill säga olika 
flödesriktningar i samma tvärsnitt, nära branden på samma sätt som ett CFD-program. Som 
standard så beaktar inte Ventsim bakåtströmning, det är däremot möjligt att definiera en längd 
från branden som bakåtströmning är tillåten. Det går heller inte att ta hänsyn till en 
effektutveckling som varierar mycket under tillväxtfasen. I Ventsim antas tillväxten vara 
linjär under tiden som händelsen är definierad (Hansen, 2010b). Det är däremot möjligt att 
efterlikna en 𝛼𝛼𝑡𝑡2-kurva genom att skapa flera händelser med kortare tidssteg som följer 
varandra. Det här kräver dock att användaren matar in information för hand för varje tidssteg.  

Om naturlig ventilation tillåts kan resultaten för luftflöden och temperaturer variera mellan 
simuleringar. Det beror på att den naturliga ventilationen kan förändra flöden som i sin tur 
påverkar värmeuppbyggnaden i luftpassager. Vilket i nästa led kan påverka det naturliga 
ventilationstrycket. Den här cykeln av förändringar kan inte alltid lösas av Ventsim, vilket 
leder till små förändringar i simuleringsresultaten. (Chasm Consultning, u.å.) 

2.2.4 Beräkningar av indata. 
I Ventsim anges en förbränningshastighet för branden istället för en maximal brandeffekt. 
Den maximala brandeffekten för de dimensionerande bränderna behövde därför räknas om till 
motsvarande förbränningshastigheter, vilket gjordes med Formel (1) 

�̇�𝑄 = �̇�𝑚Δ𝐻𝐻𝑐𝑐      (1) 

där 

�̇�𝑄 är brandeffekten [kW] 

�̇�𝑚 är förbränningshastigheten [kg/s] 
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Δ𝐻𝐻𝑐𝑐 är den totala förbränningsvärmen [kJ/kg] 

Ett viktat aritmetiskt medelvärde för förbränningsvärmet beräknades med Formel (2), som 
sedan användes för att beräkna förbränningshastigheten som sattes in i Ventsim.  

Δ𝐻𝐻𝑐𝑐,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = Δ𝐻𝐻𝑐𝑐,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔∗𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔+Δ𝐻𝐻𝑐𝑐,𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑∗𝑚𝑚𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔+𝑚𝑚𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
   (2) 

För att bestämma den totala energi som finns i branden multiplicerades massan för diesel och 
gummi med respektive förbränningsvärme. Denna totala energin hölls sedan konstant vid 
konstruerandet av brandeffektkurvorna. För att beräkna tiden det tar för branden att nå 
maximal effektutveckling i tillväxtfasen användes Formel (3) 

Q̇ = αt2      (3) 

där tillväxt faktorn, α, antogs vara 0,012 kW/s2 vilket motsvarar medium tillväxt enligt NFPA 
(1985, refererad i Karlsson & Quintiere, 2000). I Karlsson & Quintiere (2000) går det att 
utläsa att en pölbrand med dieselolja som är större än 1 m i diameter motsvarar en snabb 
tillväxt. Därför antas en lägre tillväxthastighet, medium, då det inte är troligt att det läcker ut 
en så stor pöl med diesel i den inledande fasen. Vid framtagandet av brandkurvorna 
kontrollerades att den totala energin var konstant genom att beräkna integralen för vardera 
brandkurva som visar tid mot effektutveckling. För de olika bränderna antogs att allt bränsle 
brann upp, vilket då medför att brandförloppets tid varierar med den maximala 
effektutvecklingen, se Bilaga 2 för beräkningar.  

2.2.5 Modelluppbyggnad i Ventsim. 
För att bygga upp modellen i Ventsim importerades dwg-filer (ritningsinformation i 3D) över 
de önskade områdena. I Figur 6 visas dwg-filen över hela den studerade modellen, den 
sträcker sig från nivå 1540 upp till nivå 1112. Nivåerna räknas från Kiirunavaaras 
ursprungliga topp innan gruvbrytningen började. Det gröna linjerna är vägar, de orange är 
områden där mycket folk befinner sig (till exempel verkstäder, kontor och krosshall), de gula 
är kontor där det alltid finns personal och de röda är räddningsrum.  
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Figur 6 Ritning över nivå 1365 med väg 22 som sträcker sig från nivå 1540 upp till nivå 1112. 

Då de orangefärgade områdena i Figur 6 är sprinklade och har egna luftsystem samtidigt som 
de är avportade från väg 22, vilket leder till att de inte behöver studeras då bränderna placeras 
längs med väg 22. Luftpassagerna ritades in manuellt utifrån de importerade filerna. 
Luftpassagerna utfördes i valvform med höjden 5 meter och bredden 8 meter, 
ventilationsschaktet utfördes med bredden 3 meter och höjden 3 meter. Se Figur 7 för 
modellen samt placeringar av bränder och in- och utflöden av luft. 

 
Figur 7 Modellen som användes i Ventsim med tillhörande brandplaceringar och in- och utflöden av luft. 

Vägen som går mellan 1 och 2 går längsmed malmkroppen och områdena där man bryter 
malmen idag. Väg 22 är den som går mellan punkterna 5 och 6, den sträcker sig från nivå 
1540 upp till 1112, se Figur 7. Från punkt 4 går det ett ventilationsschakt ner till vägen som 
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förbinder malmkroppen med väg 22. Vid punkterna 4 och 5 flödar det in luft med 
hastigheterna 4 m/s respektive 1 m/s. Endast punkt 6 har ett fast utflöde på 2 m/s, punkterna 1, 
2 och 3 är öppna men utan ett fast flöde. Punkterna A-C är platserna där bränderna är 
placerade; plats A är vid malmkroppen, plats B är vid infarten till KUV (Kiruna 
Underjordsverkstad) och plats C är nästan längst ner på väg 22.  

Gaserna definierades vara kompressibla i Ventsim, vilket tillåter gaserna att ändra densitet till 
följd av djup och temperatur. Det rekommenderas att kompressibla gaser används för 
modeller med några hundra meters höjdskillnad då resultaten blir mer noggranna. Det 
rekommenderas att naturligt ventilationstryck tillåts när VentFIRE används. När ett naturligt 
ventilationstryck tillåts kan flöden uppstå till följd av temperatur- och densitetsförändringar. 
(Chasm Consultning, u.å.) 

I Ventsim definierades ett konstant flöde ut från systemet vid väg 22 på 2 m/s. In i systemet 
trycker ventilationsschaktet in ett konstant flöde på 4 m/s. Längst ner på väg 22 definierades 
ett inflöde på 1 m/s. Punkt 3 och vägändarna vid malmen, punkt 1 och 2, var definierad att 
vara kopplad till ytan, vilket tillåter att luft strömmar in eller ut därifrån, se Figur 7. Övriga 
vägslut definierades att vara vägslut, återvändsgränd. I dialogrutan där bränderna definierades 
bockades syrekontrollerad brand ur. Simuleringstiden sattes till 12 timmar för samtliga fall. 
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2.3  Avgränsningar 
Studien är fokuserad på underjordsgruvor som bryter obrännbara material, där KUJ kommer 
att utgöra en närstudie. Endast simuleringar av en del av KUJ kommer att utföras. Endast 
gruvgångar i en underjordsgruva kommer att beaktas, hänsyn till byggnadsverk i eller 
omkring gruvan kommer inte att tas.  

I simuleringarna studerades bara väg 22 mellan nivåerna 1540 och 1112 tillsammans med 
vägen som leder till brytningsområdet vid malmen. Resultaten gäller bara för det studerade 
ventilationsflödet.  

En del av arbetet baseras på vad de fem intervjupersonerna sade under intervjuerna.  
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3 Resultat 

3.1 Brandskydd i KUJ. 
Vid en inventering som gjorts av brandrisker och brandbelastning i LKAB:s gruva kunde det 
konstateras att alla fordon som körs ner i gruvan är brandbesiktigade. Vattensprinkler med 
skumbildning fanns i motorutrymmena på de flesta nya fordon och pulveranläggningar i äldre 
fordon. I en del fordon fanns det även koldioxidbaserad punktsprinkling av elinstallationer. 
(Ingason et al., 2010)  

På fordonen som åker ner i Gruva A finns det även en gasmätare. Gasmätaren mäter 
kolmonoxid, kväveoxid och ammoniak och larmar om gränsvärden är nådda (Intervjuperson 
C). I Gruva B finns det gasmätare utplacerat i gruvan som kan mäta kolmonoxidhalten, dessa 
används för att lokalisera röken vid brand (Intervjuperson B). 

Brandväggar finns i gruvan för att skydda bland annat ställverk, besöksgruvan, oljeförvaring, 
hisschakt och ingång till huvudnivåerna. De mobila räddningskamrarna och permanenta 
räddningsrummen är även de skyddade för brand. De mobila räddningskamrarna har ett eget 
luftförsörjningssystem och de ska klara en angränsande brand i minst 60 minuter. (Hansen, 
2010d) 

I gruvan finns det 37 stycken räddningskammare som har plats för 6-8 personer. I sju av dem 
är luftkapaciteten 8 timmar, medan resterande har 4 timmar. Räddningskamrarna är placerade 
så att ett avstånd på 750 meter inte överstigs från platser där det inte finns några andra 
alternativa utrymningsvägar. Det finns två fullskaliga räddningsrum med plats för 100 och 
250 personer på huvudnivåerna. Dessa rum är helt sektionerade från övriga system, så vid 
brand stängs luftförsörjningen av, och de personer som befinner sig där får andas den luft som 
finns. (Intervjuperson C) 

Från inventering av brandskyddet som genomfördes 2010, innan den nya huvudnivån 
öppnades, visades det att släcksystem finns bland annat på parkeringsplatserna på nivån 775 
och 1045 och i verkstaden på nivå 775 i form av vattensprinkler. I ett ställverk på nivån 775 
fanns koldioxidsläcksystem installerat, och i ställverket och de två transformatorerna på nivån 
524 fanns ett Inergen-släcksystem (gassläckningssystem). (Hansen, 2010d) 

På alla fasta verksamheter finns automatlarmsanläggningar, men om personer befinner sig 
mellan olika fasta verksamheter går det även ut ett larm till dem via gruvradion. För att 
personalen ska hitta rätt vid utrymning finns det nu lättförstådda utrymningskartor där vägar 
ut och säkra platser finns markerade (Intervjuperson E). Informationstavlor finns utplacerade 
på strategiska platser som talar om vid en olycka vad personalen ska göra, exempelvis 
utrymma till säkert utrymme (Intervjuperson C). 

För att rollfördelningen ska vara tydlig vid händelse av brand, finns det idag en framtagen 
katastrofplan. ”Nu finns en ganska klar organisation. En katastrofplan är framtagen och när 
den träder in har alla klara roller” (Intervjuperson E). 
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3.2 Räddningsinsatsers genomförande idag i en underjordsgruva 
Samtliga intervjupersoner ansåg att det viktigaste vid insatserna är att rädda och undsätta 
människor, att släcka branden är sekundärt. Branden får helt enkelt brinna ut om inga 
personer är hotade av rök eller brand. ”Vår huvuduppgift blir då att sätta folk i säkerhet och se 
till att röken tar den bästa vägen ut, om det går” (Intervjuperson D).  

En intervjuperson beskrev under intervjun att det aldrig blir som tänkt vid brand under jord 
(Intervjuperson A). Redan när larmet kommer finns en medvetenhet om att insatsen blir svår 
och farlig (Intervjuperson A). Samtidigt vet räddningstjänsten att Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter kommer brytas när insatsen inleds under jord (Intervjuperson A). Intervjuperson C 
uttryckte att brand är bland det svåraste som kan hända under jord.  

Den tillgängliga personalen vid insatser skiljer sig mellan de gruvor som berörs i intervjuerna. 
Vid Gruva A finns en deltidsbrandkår med 1+4 under dagtid, två personer är placerade under 
jord och tre personer ovan jord (Intervjuperson A; Intervjuperson C). Under nätter och helger 
finns beredskap antingen på området eller hålls beredskap i hemmet (Intervjuperson C). Vid 
gruvorna som Gruvföretag B har finns det inga interna räddningsstyrkor (Intervjuperson B). 
Det skiljer sig även mellan de kommunala räddningsstyrkornas sammansättningar: i Kommun 
A där en intern räddningstjänst finns hos gruvföretaget är den kommunala styrkan 1+5, men 
oftast 1+4 (Intervjuperson A). I Kommun B består räddningstjänstens styrka av 1+6.  

Räddningsinsatserna inleds som vid flera typer av olyckor med att någon ringer in och 
meddelar vad som hänt. Personal inom Gruva A:s område har två möjligheter: att ringa SOS 
eller ringa till vakten vid infarten till området (Intervjuperson A). Det är meningen att 
personalen ska ringa till SOS, men det har förekommit att personalen ringer till vakten i första 
hand (Intervjuperson A). Om det sker kan en fördröjning av larmet till den kommunala 
räddningstjänsten ske (Intervjuperson A). När larmet kommer in går det i en larmkedja där 
både den kommunala räddningstjänsten samt den interna deltidsräddningstjänsten hos Gruva 
A larmas ut, även ambulans och polis kan larmas ut (Intervjuperson C). Staben under jord i 
Gruva A får även de veta att ett larm har kommit in och kan då ropa ut i en öppen 
radiokommunikation att det är brand under jord, det finns även informationstavlor uppsatta på 
strategiska platser där informationen går ut (Intervjuperson C). Hos räddningstjänsten i 
Kommun B finns förbestämda larmzoner som avgör vilka andra räddningstjänster som ska 
larmas ut för förstärkning vid brand i gruva (Intervjuperson B). Intervjuperson A har upplevt 
att larmen inte alltid stämmer överens med olyckan som räddningstjänsten sedan kommer 
fram till.  

Under intervjuerna med personal från de kommunala räddningstjänsterna sades det att innan 
de åker från stationen tar de med sig så mycket luft som möjligt (Intervjuperson A; 
Intervjuperson B). De vet att det kommer gå åt mycket luft och att en luftdepå kan behöva 
byggas upp, dessutom behövs tillgång till mycket släckvatten (Intervjuperson A). Enligt 
Intervjuperson A vet man tidigt att det kommer behövas mycket folk för att kunna genomföra 
insatsen, dessutom är tillgång till ett litet fordon viktigt för att kunna komma nära branden. 
Intervjuperson A sa att det är viktigt att i ett tidigt skede få kontakt med räddningschef i 
beredskap. Hos räddningstjänsten där Intervjuperson B arbetar finns insatsplaner framtagna 
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för några av gruvorna inom kommunen. För några av gruvorna har även simuleringar 
genomförts för att i viss mån kunna säga vilken väg röken borde ta. Intervjuperson B 
poängterade att det är viktigt att modellerna jämförs med rådande omständigheter innan beslut 
tas utifrån simuleringarna.  

Insatserna inleds alltid med mycket informationsinhämtning för att besvara frågor som: Vad 
har hänt? Var är branden lokaliserad? Hur många är påverkade? Finns det några saknade? Vet 
man var de finns? Inledningsvis identifieras vad som är skada och vad som är hot 
(Intervjuperson B). Informationsinhämtningen för att kunna besvara dessa frågor sker genom 
att prata med den eller de som har larmat (Intervjuperson C). Information kan även fås från att 
prata med anställda på gruvföretaget och entreprenörer som arbetar under jord, en viktig hjälp 
är staben under jord (Intervjuperson A). Staben har koll på vilka personer som befinner sig 
under jord tack vare tagg-systemet som registrerar när någon passerar infarten till gruvan 
(Intervjuperson E). Dessutom kan de två deltidsbrandmän som befinner sig under jord dagtid 
användas; de kan åka ut till branden och göra en första bedömning (Intervjuperson A). 
Indikationer på var branden kan befinna sig kan även komma från system eller maskiner som 
slutat fungera (Intervjuperson C). I Gruva B finns mätare utplacerade i gruvan som mäter CO-
halten, värden från dessa kan hjälpa till att identifiera var branden befinner sig (Intervjuperson 
B). I fasta anläggningar under jord finns det automatlarm där larmet går till vakten, vakten 
bekräftar larmet med anläggningen innan det skickas vidare till SOS (Intervjuperson C).  

Vid ett larm ska den kommunala räddningstjänsten möta upp Gruva A:s styrka eller en 
vägvisare vid en anvisad mötesplats, idag är det vid den interna brandstationen 
(Intervjuperson C). Samtliga intervjupersoner poängterade att det är mycket viktigt att den 
kommunala räddningstjänsten får tillgång till och nyttjar vägvisare från gruvföretagen. Vid 
insatser i Gruva A rökdyker inte vägvisarna, utan de visar vägen fram till branden och där 
rökig miljö uppstår kan de förklara nästa del av vägen (Intervjuperson A). I Kommun B utreds 
idag om vägvisarna från gruvorna kan vara med och rökdyka (Intervjuperson B).  

Nyligen är det beslutat att insatschefen från den kommunala räddningstjänsten i Kommun A 
ska söka upp styrcentralen för Gruva A (Intervjuperson A). I styrcentralen finns ett rum som 
används vid de tillfällen då krisberedskapen sätts igång vid större olyckor (Intervjuperson E). 
Från styrcentralen finns videolänk till staben under jord samt huvudkontoret (Intervjuperson 
A). Personen från räddningstjänsten med högst befogenhet jobbar där med övriga 
beslutsfattare i krisorganisationen för att ta fram viktig information och förmedla den vidare 
(Intervjuperson A).  

Under intervjuerna konstaterades några faktorer som gör insatser under jord svåra. Främst är 
det den rökiga miljön och de långa inträningsvägarna som försvårar (Intervjuperson A; 
Intervjuperson C). De långa inträningsvägarna leder i sin tur till att mängden tillgänglig 
andningsluft blir en begränsande faktor (Intervjuperson A). Ett standardutlägg på 150 m 
räcker inte långt när det kan finnas mil med väg under jord (Intervjuperson C). Även att det är 
mycket folk som befinner sig under jord samtidigt försvårar en insats (Intervjuperson C). Mer 
risker vid insatser under jord presenteras i Kapitel 3.4.  
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Insatser i Gruva A sker i samverkan mellan den kommunala räddningstjänsten och den interna 
räddningstjänsten. Den interna räddningstjänsten ska förbereda så mycket som möjligt innan 
den kommunala räddningstjänsten kommer till platsen; de ska säkra platsen, försöka göra 
olyckan så statisk som möjligt, förbereda en säker nedfart och vägleda (Intervjuperson C). Vid 
stora olyckor där personer ska hämtas kallas förstärkning från en grannkommun in då de har 
rebreather-andningssystem vilket ger dem en längre aktionstid vid rökdykning (Intervjuperson 
A). 

Nästa steg är att upprätta en ledningsplats. Valet av ledningsplats sker längs vägen ner i 
gruvan, det finns ingen förbestämd plats utan väljs under nedfarten (Intervjuperson A). 
Ledningsplatsen blir en depå för utrustning och platsen där räddningspersonal utgår från 
(Intervjuperson A). Avståndet mellan ledningsplatsen till olyckan avgörs av olyckan, vid 
mycket rök blir avståndet längre (Intervjuperson A). Tidigare låg staben i mitten av Gruva A 
vilket gjorde den till en strategisk ledningsplats, nu är staben flyttad djupare ner i gruvan 
vilket gör att det är svårare att ta sig dit (Intervjuperson A). På insatsplanerna till gruvorna hos 
Gruvföretag B finns föreslagna brytpunkter markerade (Intervjuperson B).  

Vid insats i Gruva A försöker räddningstjänsten ta sig så långt som möjligt med släckbilen, 
kanske tas en tankbil med, gruvföretagets basbil och de mindre brandfordonen under jord kan 
även användas (Intervjuperson A). Om släckbilen inte kan komma nära branden blir det 
problem (Intervjuperson A). För att åka under jord och släcka branden ska det vara säkerställt 
att nedfarten sker i en rökfri miljö (Intervjuperson C). För att undvika rök på vägen till 
branden måste platsen nås underifrån eller åtminstone från sidan, det går inte att åka rakt mot 
branden (Intervjuperson E). Det är dock troligt att räddningspersonalen kommer stöta på 
röken om en väg runt inte finns tillgänglig (Intervjuperson A).  

Under intervjuerna framkom det att de som arbetar med ventilationsstyrning under det dagliga 
arbetet är en önskvärd resurs att komma i kontakt med vid en insats. Uppfattningen om hur 
mycket ventilationen kan styras och påverkas skiljde sig däremot mellan intervjupersonerna. 
Enligt Intervjuperson C är det svårt att styra ventilationen, men att personalen vid Gruva A 
vet vilken väg luften normalt tar från olika platser och därmed kan välja vägar fram till 
olyckan utifrån det. Enligt Intervjuperson E kan de hjälpa till med att styra röken, men 
påpekar dock att det tar lång tid. Intervjuperson C påpekade även att flödet oftast är rakt upp 
ur gruvan. Röken tar alltså den lättaste vägen ut (Intervjuperson D). Det ordinarie 
ventilationssystemet används enligt Intervjuperson D för att ventilera ut röken, det kan dock 
ta lång tid innan resultat syns då det är stora volymer som ska ventileras ut. Samtliga var dock 
överens om att det är viktigt att ventilera ut röken ur gruvan för att underlätta en insats. Enligt 
Intervjuperson B kallas även sakkunniga inom kartor och el in vid insatser i Gruva B. 
Intervjuperson A försöker vid en brand få en bergmekaniker/tekniker till brandplatsen för att 
besiktiga berget och utvärdera risken för spjälkning.  

För insatser i Gruva B fanns en utarbetad checklista som underlag för beslut om rökdykning 
ska ske. Rökdykning sker endast för att evakuera folk från räddningskammare eller undsätta 
personer som befinner sig i farlig miljö, och det sker endast om riskerna för 
räddningspersonalen är acceptabla. Rökdykning kan även ske om en brand hindrar att kunna 
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undsätta personer. Checklistan vid riskbedömningen vid rökdykning innehåller följande 
punkter: (Intervjuperson B) 

- Nedfart med fordon till baspunkten får inte innebära rökdykning. 
- Inträngningsvägen från baspunkten till olyckan får inte vara längre än tillgänglig 

räddningslina, idag 500 m 
- Fungerande samband mellan räddningsledare ovan jord – sektorchef under jord, 

sektorchef – rökdykarledare, rökdykarledare – rökdykare. Bryts kedjan måste 
rökdykningen avbrytas 

- Vägvisare ska finnas till varje sektorchefs förfogande 
- Det måste finnas tillräckligt med andningsluft för att personalen ska kunna ta sig till 

en räddningskammare eller hela vägen ut 
- En förstärkt baspunkt ska finnas, det vill säga ett andra rökdykarpar vid baspunkten 

Om samtliga punkter inte uppfylls genomförs ingen rökdykning, istället fokuseras arbetet på 
att finna lösningar som leder till att riskerna blir acceptabla. (Intervjuperson B) 

Räddningstjänsten i Kommun B har ca 30 minuter framkörningstid till Gruva B och därefter 
tar riskbedömningen mellan 30-60 minuter (Intervjuperson B). Intervjuperson B bedömde 
därför att de troligen är framme vid branden cirka 2 timmar efter att larmet kommit in. 

Enligt Intervjuperson C är det upp till räddningsledaren att besluta om säkert släckvatten ska 
finnas vid rökdykning, dock måste det kunna garanteras att rökdykarna inte kommer gå mot 
brand eller att brand inte finns i området.  

Den kommunala räddningstjänsten i Kommun A använder sig av en säkerhetslina på 500 m 
vid rökdykning, på rullen sitter även ett räkneverk som meddelar hur mycket lina som har 
rullats ut (Intervjuperson A). Nyligen har en IR-kamera monterats på ledningsbilen hos Gruva 
A:s interna räddningstjänst, något som ska underlätta transport i rökig miljö (Intervjuperson 
A).  

Kommunikation vid en insats i en underjordsgruva lyftes fram som ett problemområde under 
intervjuerna. Vid insats i Gruva A används de ordinarie rökdykarradiorna mellan rökdykarna 
och rökdykarledaren, dock fungerar inte sambandet om bergväggar täcker signalerna 
(Intervjuperson A). Kontakt mellan de ovan och under jord kan idag till stor del ske via GSM-
telefon, det finns dock områden där täckning inte finns (Intervjuperson A). Hos den 
kommunala räddningstjänsten finns även en trådtelefon med en räckvidd på 500 m som kan 
användas, den används dock inte ofta (Intervjuperson D). Vid insats i gruvorna hos 
Gruvföretag B finns det vid vissa gruvor gruvradior som används i det dagliga arbetet avsatta 
för räddningstjänsten, de kan dock slås ut lokalt vid brand (Intervjuperson B). Att sambandet 
fungerar vid en insats är bland det viktigaste enligt Intervjuperson D, det måste finnas 
möjlighet att kunna rapportera bakåt vad som händer samtidigt som det måste gå att få fram 
instruktioner till rökdykarna.  

Att samverkan mellan den kommunala räddningstjänsten, en eventuell intern räddningstjänst 
och gruvföretaget fungerar anser samtliga intervjupersoner är viktigt, särskilt då en gruva kan 
vara stor och det är svårt att hitta. Den kommunala räddningstjänsten måste nyttja den 
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personal och kunskap som finns inom gruvföretaget. Det är viktigt att det finns en struktur 
ända från högsta ledning för beslutsvägar och vilka som ska samverka med varandra 
(Intervjuperson D). Viktigt är även att den kommunala räddningstjänsten lyssnar på vad 
gruvföretaget säger; gruvföretaget kanske anser att branden inte behöver släckas även om 
räddningstjänsten vill in och släcka (Intervjuperson D).  

Evakuering av personer under jord kan orsaka stora problem, samtidigt som det kan innebära 
att många utsätt för risker under tiden (Intervjuperson C). Om många väljer att utrymma med 
fordon kan det orsaka att huvudvägen in i gruvan blir trång och att det blir svårt för 
räddningstjänsten att ta sig fram (Intervjuperson C). Grundtanken är att bygga säkra platser, 
räddningskammare och räddningsrum, dit personalen kan söka sig (Intervjuperson C). I dessa 
utrymmen är personerna säkra en viss tid och det finns fast kommunikation (Intervjuperson 
C). Hur länge personerna kan sitta i de säkra utrymmena varierar mellan 4-8 timmar. Tiden 
påverkas även av hur många som befinner sig i utrymmet (Intervjuperson C). Om det är 
möjligt ska den inrymda personalen sitta kvar i räddningskamrarna eller räddningsrummen 
tills det att branden har slocknat eller släckts och röken har vädrats ut, alternativt att platsen är 
säkrad (Intervjuperson C). I vissa fall kan det vara svårt att ta sig till en del av 
räddningskamrarna om personerna behöver evakueras (Intervjuperson D). Vid utrymning 
behöver inte hela gruvan tömmas helt, men däremot måste det säkerställas var alla befinner 
sig och att de inte kommer påverkas av röken (Intervjuperson E). Istället för att evakuera 
personer hela vägen ut och utsätta dem för risken att påverkas av rök kan de flyttas i sidled 
eller nedåt till platser dit röken inte kommer ta sig (Intervjuperson D).  

Efter en evakuering stäms varje tagg av mot personerna som har utrymt, om det inte stämmer 
och någon person eller tagg saknas kan ett stort eftersök behöva genomföras. Det är därför 
viktigt att det regelverk som finns kring att åka under jord följs. Om det är någon som åker 
under jord utan att ha en tagg med sig finns i princip inte personen. (Intervjuperson E)  

Under intervjun frågades det om huruvida den intervjuade tycker att dagens metodik fungerar. 
Svaren mellan intervjupersonerna varierade, vissa ansåg att den fungera bra medan andra 
ansåg att den inte fungera under jord. Samtliga intervjupersoner menar dock att dagens 
metodik behöver förbättras och vidareutvecklas. Intervjuperson E poängterade att den ena 
branden inte är den andra lik. Vid en brand under jord är det viktigt att förstå helheten och 
komplexiteten. Det är komplexiteten vid brand under jord som leder till att 
räddningsinsatserna blir flexibla och behöver i många fall anpassas till de rådande 
omständigheterna. (Intervjuperson D; Intervjuperson A). 

Intervjuarna funderade över om räddningsinsatser under jord genomförs på olika sätt 
beroende på hur långt ner i gruvan olyckan är. På detta svarade intervjupersonerna att 
insatserna inte genomförs olika, dels för att det är långa vägar oberoende av var olyckan är 
samt att det i Gruva A ofta finns två vägar in och att det är möjligt att komma åt branden 
underifrån (Intervjuperson C).  
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3.3 Risker vid räddningsinsatser i en underjordsgruva 
Att rökdyka i en gruva som är rökfylld kan vara mycket jobbigt. Avstånden som insatsen ska 
utföras i kan vara längre än vad räddningstjänsten är vana vid. En begränsande faktor för hur 
länge en insats kan pågå är tillgången till luft. Normal räcker luften i ett andningsskydd i cirka 
30 minuter. Den effektiva aktionstiden hos rökdykarna påverkas även av kroppstemperaturen, 
tungt arbete och avsaknaden av sikt. Tester har lett till en ungefärlig gånghastighet på 6 
meter/minut för rökdykare som för med sig vattenslang vid en insats med långa avstånd. Ett 
annat försök visade att den maximala inträngningslängden för rökdykare som drar vattenfylld 
slang är 125 meter, därefter blir det för tungt att dra vattenslangen. (Beard & Carvel, 2005) 

Mellan intervjupersonerna var svaren på vilka risker som finns vid räddningsinsatser under 
jord överlag överensstämmande. Flera lyfte fram att röken från branden är en stor risk. 
”Rökutvecklingen är ju den farligaste biten, inte själva brandhärden” (Intervjuperson E). Det 
är ovisst om det alltid går att ta sig ända fram till branden med ett fordon utan att stöta på 
röken (Intervjuperson A). Det finns en risk att räddningspersonalen hamnar i en rökfälla om 
en felbedömning görs (Intervjuperson C). Det finns idag inget fordon i Sverige som är 
anpassat för att köra i rökig miljö (Intervjuperson A). Det är därför viktigt att veta vilka vägar 
som är möjliga att använda och ha god kännedom om ventilationen (Intervjuperson C). 
Samtidigt varierar luftflödena i gruvan under dagen och är även beroende av väderleken som 
råder ovan jord (Intervjuperson A). Intervjuperson B hade i sitt arbete identifierat två risker 
kopplade till röken: att rökfylld miljö uppstår under färden ner till baspunkten och att rökfylld 
miljö uppstår vid baspunkten under rökdykning.  

Att sambandet bryts under en insats under jord identifierades under intervjuerna som en risk. 
”Sambandet är en stor risk, det är väldigt sannolikt att sambandet inte fungerar hela vägen. 
Mellan rökdykarna och rökdykarledaren så brukar det ofta fungera, men tillbaka till en 
ledningsplats där brukar det vara jättesvårt” (Intervjuperson A). I Gruva A finns det ingen 
täckning för RAKEL-systemet (Intervjuperson A). Enligt Intervjuperson B finns det en risk 
att den tillgängliga gruvradion i en del av gruvorna i kommun B slås ut lokal till följd av 
branden. Det är viktigt att kunna rapportera bakåt vad som händer samtidigt som viktig 
information kan behöva fås fram (Intervjuperson D). I Gruva A finns det idag platser där 
ingen kommunikation fungerar (Intervjuperson D). Att kommunikationen inte fungerar kan 
även leda till att insatsen tar längre tid än den skulle ha gjort om det fungerade, vilket i sin tur 
kan leda till att det önskade målet inte uppnås (Intervjuperson D).  

Långa inträngningsvägar lyftes fram som en risk. De långa vägarna leder i sin tur till att 
dagens andningsskydd har för kort verkningstid (Intervjuperson B). Luften räcker cirka 20 
minuter beroende på ansträngningsgrad och det räcker inte att gå långt på, dessutom kanske 
en person som också behöver nyttja luften har hämtats (Intervjuperson A). Under en insats 
kan det råda osäkerheter kring om det går ta sig ända fram och sedan tillbaka med den 
andningsluft som finns tillgänglig, eller om den räcker för att ta sig till en säker plats 
(Intervjuperson A; Intervjuperson B). Behövs kanske extra luftflaskor tas med för att byta till 
och finns det någon lämplig plats att göra bytet på (Intervjuperson A)? Mycket av detta kan 
besvaras först när det provats under rådande omständigheter (Intervjuperson A). Olikt brand i 
byggnad finns det ingen snabb väg ut i det fria (Intervjuperson A).  
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Kopplat till den rökiga miljön och de långa inträningsvägarna lyfte intervjupersonerna fram 
att det finns en risk att rökdykarna förlorar orienteringen i gruvan. Det är även svårt att hitta 
och köra ner i en gruva då det är mörkt och det mesta ser likadant ut (Intervjuperson C).  

Vid en stor brand finns det en risk för att berget i närområdet av branden blir så pass upphettat 
att det leder till bergutfall (Intervjuperson A). Gångarna i Gruva A är förstärkta, men längst 
fram i produktionen finns ingen förstärkning (Intervjuperson A). Samtidigt kan inte 
räddningstjänsten utföra riskbedömningar för om bergutfall kommer uppstå, utan till det 
behövs bergmekaniker (Intervjuperson A). Att berget ska spjälka bedömer både 
Intervjuperson D och Intervjuperson E som mindre än risken med den rökiga miljön.  

Att evakuera personer från en gruva kan betyda risker både för räddningspersonalen och de 
som ska evakueras (Intervjuperson A). Det är aldrig riktigt säkert vad som körs mot, det finns 
en risk att vägen leder rakt mot branden istället för att stanna på en säker plats (Intervjuperson 
A). I en underjordsgruva kan det dessutom vara många personer som ska sättas i säkerhet 
(Intervjuperson D).  

Andra risker som framkom under intervjuerna var: tillgången till släckvatten (Intervjuperson 
A), att det finns för lite räddningspersonal (Intervjuperson A), att larmet fördröjs om det går 
via vakten (Intervjuperson A), att det blir trångt på huvudvägen ner i gruvan då personer 
utrymmer och att en brand kan uppstå var som helst då fordon är det vanligaste startobjektet 
(Intervjuperson C). För Gruva A togs även den interna räddningstjänstens förmåga upp som 
en risk; de har mindre utrustning tillgänglig, de har mindre utbildning samt att de har färre 
övningar (Intervjuperson C).  

Att det inte finns några riktlinjer från Arbetsmiljöverket som är anpassade för rökdykning 
under jord och att dagens regler för rökdykning är svåra att tillämpa leder till osäkerheter och 
risker anser både Intervjuperson C och Intervjuperson D. 

Till följd av dessa risker är det viktigt att ha en förståelse för den underjordsvärld en gruva 
utgör; det är en komplex miljö med system av tunnlar, det finns matsalar och verkstäder 
samtidigt som tåg rör sig där nere (Intervjuperson D).  

För räddningstjänsten är rökdykning något av det mest riskfyllda de kan utföra. Därför har de 
krav från Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2007:7 Rök- och kemdykning hur de ska utföras, 
se mer i Kapitel 1.3 Dagens gällande krav för brandskydd i gruvor i Sverige.  

För att en räddningsinsats ska kunna genomföras i gruvan behöver ansvarigt befäl skapa sig 
en överblick över de särskilda risker som finns, till exempel: fordon, farliga ämnen, 
högspänning och försvagade konstruktioner, schakt och ej färdigställda anläggningar med 
stora höjdskillnader, och göra en bedömning utifrån det. (Lönnermark et al., 2015) 

Tekniska egenskaper som skapar problem vid riskbedömningen av bränder i gruvor är 
brandgasspridning, brandgasventilation, lutning, återstrålning från omgivande ytor och 
komplicerad geometri. Andra svårigheter som uppstår vid bedömningen är den tryckökning 
som uppstår i stängda utrymmen och de giftiga gaserna som bildas på grund av syrebrist. 



36 
 

Därutöver har de svårbestämda luft- och temperaturförhållanden visats ge problem vid försök 
att förutbestämma brandgasspridning och brandutveckling. (Ingason et al., 2010) 

Ofta är antalet utrymningsvägar ifrån en arbetsplats i en gruva begränsad till bara en, samt de 
säkra platserna som finns är räddningskammarna. Om räddningskammrarnas placeras fel i 
förhållande till arbetsplatsen kan det i värsta fall leda till att arbetare fastnar med branden 
mellan sig och räddningskammaren, vilket var fallet vid branden 2013 i en gruva (Marklund 
& Haarala, 2014).  

3.4 Möjligheter för att förbättra brandskyddet och underlätta 
räddningsinsatser 

Utifrån intervjuerna framkom det att förbättringspotentialen för räddningsinsatser i en 
underjordsgruva finns för alla nivåer i räddningsledningen, men även hos anställda i 
gruvföretagen. Förbättringen kan ske med ny teknik, material eller rent kunskapsmässigt med 
förändrade attityder eller nya taktiker.  

För det som framkom som problem under intervjuerna fanns det oftast en medveten strategi 
för hur det kunde lösas, eller i alla fall bli bättre. Ett av de största problemen som finns vid 
räddningsinsatser i underjordsgruvor är de långa inträngningsvägarna, vilket gör att tillgången 
till andningsluft kan bli ett problem. För att lösa detta finns det olika tekniska lösningar. Det 
som nämndes var: luftpaket med en så kallad ”rebreather”-funktion, luftpaket med en fastfill-
funktion, luftpaket med högre kapacitet och att bilen som körs ner i gruvan har egen 
luftförsörjning (Intervjuperson A, B). Rebreather-funktionen gör att aktionstiden förlängs då 
den luft som andas ut återanvänds, istället för att bara kunna arbeta i korta perioder, omkring 
20-40 minuter, kan en insats med denna funktion fortgå i ett par timmar (Intervjuperson A). 
Att ha luftpaket med fastfill-funktion gör att räddningspersonalen kan nyttja den luft som 
redan nu finns utplacerad i räddningskamrarna (Intervjuperson B). Om luften inte används av 
nödställda i en räddningskammare kan räddningstjänsten ta sig dit och där fylla på sitt eget 
andningsskydd. Storleken på andningstuber som undersöks i dagsläget är 2x9 liters flaskor 
(Intervjuperson B). Dagens andningsskydd rymmer omkring 6,8 liter. Med dessa skulle 
aktionstiden kunna räcka i 1-5 timmar beroende på arbetsbelastningen (Intervjuperson B). 
Problemet med de större andningstuberna är att de väger mer än ett ”vanligt” andningsskydd, 
de väger 21-22 kg, vilket är mer än vad EU-direktiven tillåter för maximal vikt för personlig 
skyddsutrustning som är 18 kg (Intervjuperson B).  

En sak som många av de intervjuade resonerade kring var att det skulle vara bra att komma 
med en lösning för hur räddningspersonalen ska kunna ta sig ner i gruvan och kunna vistas 
där på ett tryggare sätt. Den lösningen som nämndes var att de tar med sig en egen 
räddningskammare ner. På så sätt kan de känna sig tryggare då de har bättre förutsättningar att 
klara sig om rökig miljö uppstår, men även att baspunkten blir en tryggare plats 
(Intervjuperson B). Detta kan lösas genom att använda sig av ett fordon, vilken är tänkt att 
kunna fungera som egen räddningskammare. Fordonet skulle då kunna utrustas med IR-
kamera och radar för att underlätta orienteringen (Intervjuperson A). Med detta fordon skulle 
det även kunna vara möjligt att evakuera flera personer åt gången, men då under 
förutsättningen att fordonet även fungerar att köra i dålig miljö (Intervjuperson A). Den andra 
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möjligheten som nämndes är att en specialinredd bakkabin till en bandvagn. Med en bakkabin 
skulle en styrka på 12 personer ha säker tillgång till luft i cirka 8 timmar (Intervjuperson B).  

För att hitta de personer som ska undsättas används IR-kameror. Med nyare och modernare 
IR-kameror kan mediestråk av ventilation och el i taket även ses vid dålig sikt samt diken på 
sidan om vägarna (Intervjuperson B). Detta är en viktig riskreducerande åtgärd enligt 
Intervjuperson B då räddningspersonalen får det lättare att orientera sig. Med hjälp av IR-
kamerorna går det enkelt att se nödställda personer som ligger på marken. Ett annat sätt att 
lokalisera personer i gruvan på som har framkommit under intervjuerna är att ett nytt 
positioneringssystem byggs ut i gruvan. Detta system skulle möjliggöra att alla personer som 
bär på en speciell tagg kan spåras till en nästan exakt position (Intervjuperson E).  

En av riskerna med rökdykning i gruvor är att rökdykarna inte hittar tillbaka. I de fall då 
rökdykarna inte behöver ha med sig vattenslangen kan det vara svårt att kontrollera hur långt 
rökdykarna har avancerat framåt. I de fallen finns det en räddningslina som kan användas. I 
linan kan trådbunden kommunikation byggas in för att möjliggöra kommunikation mellan 
rökdykare och rökdykarledaren. (Intervjuperson A; Intervjuperson B) 

Kommunikationssambandet är något som tidigare händelser och övningar i gruvor har 
uppmärksammat vara bristande. På grund av de tjocka bergväggarna fungerar inte 
räddningstjänstens radioapparater överallt under jord. GSM-täckningen fungerar över större 
delar, men även här finns skuggor i täckningen (Intervjuperson A). En lösning som 
Intervjuperson A nämnde för att underlätta detta är att bygga ut RAKEL. I två gruvor byggs 
det nu ut trådlösa nätverket, vilket räddningstjänsten skulle kunna använda sig av för 
kommunikation (Intervjuperson D). Kartor på var skuggor finns i gruvan skulle underlätta för 
ledningen då de antingen kan välja att undvika att ta den vägen där inget samband finns, eller 
rapportera tillbaka innan sambandet bryts för en kortare period (Intervjuperson A).  

En arbetsmetod som är under framarbetning är att rökdykarna använder sig av en vagn för att 
dra extra andningsskydd och utrustning på. Denna vagn kan bli tung att dra och därför 
undersöks det nu om det går att ha meddrivning. Det är då meningen att två personer skjuter 
vagnen framför sig och lägger ut slang och räddningslina och att en person går framför och 
styr. För att ta tillvara på den kunskap som vägvisarna besitter är det meningen att denne ska 
gå längst fram kopplad till vagnen och med hjälp av sökkäppar och lokalkännedom se till att 
vagnen rullas mitt i gruvorten. Detta ställer dock krav på vägvisarens fysiska förmåga, även 
om den inte drar någon last från vagnen. En fördel med vagnen förutom att de får med sig mer 
material är att vagnen även kan användas som bår för de som livräddas. (Intervjuperson B) 

Som i alla sammanhang är det viktigt att de nya metoderna och teknikerna som framarbetas 
testas och övas. Övning behöver ske med alla berörda instanser, både företagen och 
räddningstjänsterna bör delta. Det är på det sättet som förståelsen för varandras utrustning och 
arbetssätt ökar, varandras tankebanor och prioriteringar blir tydligare och en bättre insikt av 
varandras vardag fås. För att en räddningsinsats ska fungera bättre och bli mer lyckosam är 
det viktigt att ledningsfunktionerna mellan företaget och räddningstjänsten har en förståelse 
för varandra och använder sig av samma begrepp. Annars är det lätt att fokus för insatsen 
hamnar på fel uppgifter. (Intervjuperson D) 
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Det som har kommit fram från alla intervjuer är att eftersom brand i gruva är ovanligt behöver 
det övas mer. Övningen behöver ske på alla nivåer (Intervjuperson D), alltifrån 
rökdykarövningar till rena ledningsövningar där olyckor övas teoretiskt eller kunskaper delas 
mellan de olika aktörerna (Intervjuperson C; Intervjuperson D; Intervjuperson E). ”Det 
viktiga är att förstå helheten och komplexiteten vid brand i en underjordsgruva” uttryckte 
Intervjuperson D. Underjordsgruvor är en föränderlig miljö där brytningen alltid fortgår och 
utvecklas. Därför är det från den kommunala räddningstjänstens sida viktigt att upprätthålla 
kontakten med gruvföretaget för att ständigt vara uppdaterad samt att samarbeta kring olika 
brandfrågor och öva tillsammans (Intervjuperson D). Övningarna bör komma vid väl valda 
tillfällen, men de behöver inte alltid vara annonserade för det är på så sätt som organisationen 
hålls ”lite i trim” som Intervjuperson E uttryckte det.  

Den egna personalen och entreprenörer som arbetar nere i gruvan kan även de behöva mer 
utbildning (Intervjuperson D). Utbildningen ska ge en ökad förståelse för de förhöjda risker 
som finns under jord (Intervjuperson C). Deras beteende och attityder vid händelse av brand 
är bland det viktigaste enligt Intervjuperson C för att inga onödiga risker ska uppstå samt för 
att de ska kunna göra en första insats mot branden.  

För att förbättra brandskyddet lyfte de intervjuade fram att räddningskamrarna behöver få 
längre aktionstid än dagens krav på fyra timmar. Från ett examensarbete av Lilja (2014) visar 
beräkningar att brand i fordon i gruva kan pågå i över sju timmar, vilket visar på att dagens 
fyra timmar inte är tillräckligt. Att förflytta folk från räddningskammare under pågående 
brand eller i rökig miljö är en stor risk för både räddningspersonalen och för de som räddas 
(Intervjuperson C). För att öka möjligheten för personalen nere i gruvan och räddningstjänsten 
att hitta till räddningskamrarna kan en lösning vara att utrusta dem med ljus- och ljudsignaler 
(Intervjuperson A). Idag är räddningskamrarna gula, men i en rökig miljö kan de vara svåra 
att hitta. Om det ställs upp fler räddningskammare med tätare avstånd mellan dem ökas även 
sannolikheten att personal hittar fram till dem (Intervjuperson B). Placeringen av kamrarna 
har också stor betydelse för ökad säkerhet, de ska finnas inom ett avstånd på 750 meter där 
det inte finns någon annan utrymningsväg (Intervjuperson C).  

Brandgasspridningen är som nämnt tidigare ett stort problem vid brand i underjordsgruvor. 
För att underlätta positioneringen av rök och brand kan mer mätutrustning installeras 
(Intervjuperson B). Med portar i gruvan skulle delar kunna sektioneras av och begränsa 
brandgasspridningen till mindre områden (Intervjuperson A; Intervjuperson B). Med bättre 
kontroll av ventilationsstyrningen kan problemet med brandgaserna också minska, men det är 
svårt med stora volymer (Intervjuperson B, D). De mobila fläktarna som räddningstjänsten 
har skulle eventuellt kunna användas för att säkra baspunkten (Intervjuperson B), men de 
mobila fläktarna är troligen för små för att vädra ut de stora luftvolymerna som finns i en 
gruva (Intervjuperson D).  

Stora delar av maskinparkerna i Gruva A har sprinklats för att minska konsekvenserna om en 
brand uppstår där. Med ett noga utvecklat systematiskt brandskyddsarbete kan riskerna för 
brand bli så små som möjligt. Alla bilar som kör ner i under jord brandbesiktigas, men med 
mer frekventa stickprovskontroller är det lättare att se till att fordonen lever upp till företagets 
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regler och krav, därför tycker Intervjuperson C att rutinerna för brandbesiktning av fordon bör 
ses över. (Intervjuperson C) 

3.5 Resultat simuleringar 

3.5.1 Dimensionerande brand. 
Utifrån den studerade statistiken framkom det att den vanligaste orsaken till bränder under 
mark är fordon, därför har en lastbil valts som dimensionerande brand för simuleringarna (se 
Kapitel 1.2.3 Statistik). Med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i KUJ så är det mest 
troligt att lastbilen är lastad med obrännbart material eller inte har någon last alls. I 
programmet Ventsim ska förbränningshastighet anges, inte brandeffekt.  

Vid brandtester under projektet EUREKA 499 i Norge preparerades en lastbil med två ton 
möbler (Grant & Drysdale, u.å.). Den maximala HRR beräknades med CO/CO2-förhållandet, 
som fås från Formel (4) (Brohez, Delvosalle, Marlair & Tewarson, 1998). Värdena fås genom 
att samla in data från brandgaserna med hjälp av en avgaskanal.  

�̇�𝑞 = 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶2��̇�𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶2 − �̇�𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶2
0 � + 𝐸𝐸′𝐶𝐶𝐶𝐶�̇�𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶    (4) 

Där  

�̇�𝑞 är brandeffekt [kW] 

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶2 är energieffekten per massenhet CO2 som genereras från fullständig förbränning till CO2 
[kJ/kg] 

𝐸𝐸′𝐶𝐶𝐶𝐶 är energieffekten per massenhet CO som genereras från ofullständig förbränning till CO 
[kJ/kg] 

�̇�𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶2
0  är massflödeshastigheten för CO2 i den inkommande luften [kg/s] 

�̇�𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶2 är massflödeshastigheten för CO2 i avgaskanalen [kg/s] 

�̇�𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶 är massflödeshastigheten för CO i avgaskanalen [kg/s] 

Utifrån testerna bedömdes att den maximala HRR varierar mellan 120-128 MW. (Grant & 
Drysdale, u.å.) 

I PIRAC:s Fire and Smoke Control in Road Tunnels och NFPA:s Standard 502 for Road 
Tunnels, Bridges, and Other Limited Acces Highways anges riktvärden för HRR för en lastbil 
till 20-30 MW. I PIRAC:s dokument anges även att lastbilar som har brännbar last, och 
speciellt farligt gods, kan leda till högre HRR än det rekommenderade. (PIRAC, 1999 & 
NFPA, 2004, refererad i Ingason & Lönnermark, 2005) 

Hansen (2011) beräknade genom en summeringsmetod ut en brandkurva för en lastmaskin. 
Där summerades värden för olja, däck och slangar till ett maximalt HHR på cirka 8 MW.  

Vid ett brandtest med ett däck från en hjullastare utfört av SP mättes HRR. Där framkom det 
att däcket nådde sitt maximalvärde på 3 MW efter att ha brunnit i 90 minuter. Från testerna 
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kunde ett riktvärde på 0,2 MW/m2 sättas för att uppskatta det maximala HRR ett stort däck 
kan avge. (Ingason & Hammarström, 2010) 

I simuleringarna kommer ett spann mellan 1-30 MW för HRR att användas för att kunna 
undersöka olika brandscenarion. De värden som kommer att undersökas är 1, 5, 15 och 30 
MW.  

Svenska Gruvföreningen (1985, refererad i Hansen, 2011) ger en uppfattning för hur mycket 
brännbart material som finns i ett större fordon. I en lastmaskin av modell CAT 960 finns den 
2200 kg gummi och 600 liter olja (a.a.). För modellen görs en förenkling där oljan antas vara 
diesel. Diesel har en densitet på 840 kg/m3 (http://www.spbi.se). Dieselns vikt blir då 504 kg. 
I Ventsim anges inte mängden tillgängligt bränsle, utan ett förhållande mellan de material 
som brinner anges. I simuleringarna var förhållandet 81 % gummi och 19 % diesel. 

Ett viktat aritmetiskt medelvärde för förbränningsvärmet beräknades. Det representerade ett 
värde för både gummi och diesel som tar hänsyn till förhållandet i massmängden. I Ventsim 
anges att förbränningsvärmet för diesel och gummi är 45 MJ/kg respektive 33 MJ/kg. Det 
viktade aritmetiska medelvärdet blev 35,2 MJ/kg, detta användes sedan för att beräkna 
förbränningshastigheten med Formel (2).  

Tabell 2 De undersökta brandeffekterna och motsvarande förbränningshastigheter. 
Brandeffekt 
[MW] 

Förbränningshastighet 
[kg/h] 

1 102 
5 511 
15 1534 
30 3068 

 
I Ventsim definierades bränderna som tre händelser: tillväxt, fullt utvecklad brand och 
avsvalnande. För de tre händelserna definierades hur länge de skulle pågå, vilka material som 
brann och förbränningshastighet. Den första händelsen var tillväxtfasen, där angavs 
förbränningshastigheten börja på noll och fick växa linjärt till den maximala 
förbränningshastigheten enligt Tabell 2 under den angivna tiden. För den fullt utvecklade 
branden var förbränningshastigheten konstant under hela händelsens tid. I den avsvalnande 
fasen angavs förbränningshastigheten avta linjärt från maxvärdet till noll under händelsens 
tid. Figur 8 och 9 visar de studerade brandkurvorna, de har alla ett konstant energiinnehåll på 
95300 MJ som baseras på massorna för diesel och gummi och deras förbränningsvärme. 
Tillväxthastigheten följer en medium brand enligt Formel (3). För simuleringarna antogs att 
allt bränsle brann upp. 
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Figur 8 Brandkurva för lastbilsbrand med maximala effektutvecklingen 1 MW. 

 
Figur 9 Brandkurvor för lastbilsbrand med maximala effektutvecklingen 5 MW, 15 MW och 30 MW. 

Den indata som användes för kolmonoxidproduktionsförhållandet (kg kolmonoxid/kg bränsle) 
är det som finns som definierad i Ventsim. Dessa kontrollerades för deras rimlighet med 
Tewarson (2008) och då branden mest troligtvis är välventilerad, se Kapitel 1.3.1 
Rökspridning i underjordsgruvor, bedömdes det att dessa värden inte behövde korrigeras. De 
fördefinierade värdena (produktionsförhållanden) för kolmonoxidproduktionen i Ventsim är 
för diesel YCO,min= 0,019 kg/kg och YCO,max=0,21 kg/kg, och för gummi YCO,min= 0,013 kg/kg 
och YCO,max=0,23 kg/kg. 

De fyra olika bränderna placerades ut på tre olika ställen i gruvan; en bit in på vägen till 
brytningsområdet, längst ner på väg 22 vid nivå 1540 och på nivå 1365 vid infarten till KUV 
(Kiruna Underjordsverkstad), se Figur 7. 

3.5.2 Dimensionerande lufthastighet. 
För dimensionerande lufthastighet föreslås av en fransk forskare en hastighet på 3 m/s för en 
långtradare som inte är lastad med farligt gods och en takhöjd över 3,5 m vid dimensionering 
av vägtunnlar (Lacroix, 1997, refererad i Ingason et al., 2005).  
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Vid testen i Runehamartunneln i Norge där en modell av en lastbil brändes skapades ett 
luftflöde på mellan 2,8-3,4 m/s med hjälp av fläktar. Efter att branden startat sjönk 
lufthastigheten till mellan 2,4-2,5 m/s. (Ingason, Lönnermark & Zhen Li, 2011) 

Enligt Svemin (2009) är lufthastigheter på 3-4 m/s vanligt i orter. När Hansen (2010b) utförde 
beräkningar för en pölbrand i KUJ användes en lufthastighet på 1 m/s.  

Efter kontakt med SVUJ kunde det efter kontrollmätning i KUJ längsmed väg 22 runt nivån 
1300 konstateras att luftflödet är 1,5-2 m/s. I simuleringarna kommer 2 m/s att användas, 
eftersom det är det mest ogynnsamma värdet.  

Brandtester utförda i Norge visade på att rökgaserna kyldes snabbt av bergväggarna och fyllde 
hela tvärsnittet (Høgskolen Stord/Haugesund, 1998, refererad i Linnsén, 2001), detta 
tillsammans med frågeställningen om avstånd från branden behöver inte begränsningarna nära 
branden (Kapitel 2.2.3 Begränsningar i Ventsim) i Ventsim beaktas. Samtidigt påverkar den 
valda lufthastigheten skiktningen mycket nära branden samt att det är mer ogynnsamt att 
skiktningen är låg nära branden då det blir svårare för personer att utrymma (Hansen, 2010a).  

3.5.3 Brand A. 
När resultaten från Brand A, se Figur 7, studerades upptäcktes det att det endast skett små 
förändringar av CO-koncentrationen längsmed vägen som löper parallellt med malmkroppen. 
Det som kan fås från denna simulering är vid vilken tidpunkt som de olika monitorerna börjar 
påverkas av CO. Ingen rök har strömmat mot väg 22.  
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3.5.4 Brand B. 
I Tabell 3 presenteras de resultat som framkommit efter simulering av Brand B i Ventsim. 
Mellan de mätpunkter där CO-koncentrationen är densamma har inga förändringar skett av in- 
och utflöden. De tider som anges i Tabell 3 för tiden då TGV och 400 ppm understigs är i 
branden avsvalningsfas. Notera att simuleringstiden sattes till 12 timmar och att branden med 
effekten 5 MW pågår under 6,5 timme och 1 MW pågår under 40 timmar. 400 ppm valdes att 
studeras då det enligt Brake (2013) är den kolmonoxidkoncentration som inte bör överstigas 
vid en akut situation, se Kapitel 1.3.3. För effekten 5 MW överskrids aldrig 400 ppm under 
simuleringstiden.   

Tabell 3 Sammanställning av resultaten från simulering av Brand B. Streck betyder att koncentrationen inte 
överskrids. 

HRR Avstånd från 
brandplats [m] 0 125 400 1400 2350 

1 MW 

Tid till påverkan 
[min] 0 2,5 5,6 14 22 

Max CO [ppm] 116 115 66 66 66 
Överskrids IDLH 

1200 ppm Nej Nej Nej Nej Nej 

5 MW 

Tid till påverkan 
[min] 0 2,5 5,3 11 22 

Max CO [ppm] 395-405 393-404 333-338 333-337 333-337 
Tid då TGV 100 
ppm understigs 

[h] 
6,1 6,2 5,9 6 6,3 

Tid då 400 ppm 
understigs [h] - - - - - 

Överskrids IDLH 
1200 ppm Nej Nej Nej Nej Nej 

15 MW 

Tid till påverkan 
[min] 0 2,4 5,2 11 21,5 

Max CO [ppm] 979-1020 990-1067 1050-1070 1045-1075 1050-1075 
Tid då TGV 100 
ppm understigs 

[h] 
2,5 2,5 2,5 2,6 2,8 

Tid då 400 ppm 
understigs [h] 2,1 2,1 2,2 2,3 2,5 

Överskrids IDLH 
1200 ppm Nej Nej Nej Nej Nej 

30 MW 

Tid till påverkan 
[min] 0 2,3 5 13,5 21,6 

Max CO [ppm] 2200-2300 2200-2300 2200-2300 2200-2300 2200-2300 
Tid då TGV 100 
ppm understigs 

[h] 
1,3 1,3 1,3 1,5 1,6 

Tid då 400 ppm 
understigs [h] 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 

Överskrids IDLH 
1200 ppm Ja Ja Ja Ja Ja 
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3.5.5 Brand C. 
I Tabell 4 presenteras de resultat som framkommit efter simulering av Brand C i Ventsim. 
Mellan de mätpunkter där CO-koncentrationen är densamma har inga förändringar skett av in- 
och utflöden. De tider som anges i Tabell 4 för tiden då TGV och 400 ppm understigs är i 
branden avsvalningsfas. 

Tabell 4 Sammanställning av resultaten från simulering av Brand C. Streck betyder att koncentrationen inte 
överskrids. 

HRR 

Avstånd 
från 

brandplats 
[m] 

0 40 990 1390 1435 1900 6800 

1 
MW 

Tid till 
påverkan 

[min] 
0 1 17 23,4 24 29 45,7 

Max CO 
[ppm] 129 129 129 129 66 66 66 

Överskrids 
IDLH 1200 

ppm 
Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

5 
MW 

Tid till 
påverkan 

[min] 
0 1 17 23,4 24 29 45,7 

Max CO 
[ppm] 

662-
680 

660-
680 

670-
680 

670-
680 

340-
350 

340-
350 

340-
350 

Tid då TGV 
100 ppm 

understigs 
[h] 

6,2 6,2 6,5 6,6 6,3 6,4 6,6 

Tid då 400 
ppm 

understigs 
[h] 

5,1 5,1 5,4 5,5 - - - 

Överskrids 
IDLH 1200 

ppm 
Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

15 
MW 

Tid till 
påverkan 

[min] 
0 1 17 23,5 24,2 29 46 

Max CO 
[ppm] 

2200-
2300 

2200-
2300 

2200-
2300 

2200-
2300 

1000-
1140 

1060-
1140 

1100-
1170 

Tid då TGV 
100 ppm 

understigs 
[h] 

2,5 2,5 2,8 2,9 2,8 2,9 3,2 

Tid då 400 
ppm 

understigs 
[h] 

2,3 2,3 2,6 2,7 2,4 2,5 2,8 

Överskrids Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej 
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IDLH 1200 
ppm 

30 
MW 

Tid till 
påverkan 

[min] 
0 1 17 23 24 29 15,6 

Max CO 
[ppm] 

4660-
4732 

4660-
4732 

4660-
4732 

4660-
4732 

2410-
2426 

2410-
2426 

2410-
2426 

Tid då TGV 
100 ppm 

understigs 
[h] 

1,3 1,3 1,5 1,6 1,6 1,7 2 

Tid då 400 
ppm 

understigs 
[h] 

1,2 1,2 1,5 1,6 1,6 1,7 2 

Överskrids 
IDLH 1200 

ppm 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 

Branden med effekten 15 MW slocknar efter 2,5 h och efter 3,3 h så är CO-koncentrationen 
åter 0 ppm.  

I Figur 10 visas CO-koncentrationen mot den eftersträvade effektutvecklingen för samtliga 
bränder vid Brand B och Brand C.  

 
Figur 10 CO-koncentration mot effektutveckling för Brand B och Brand C som erhölls vid brandplatsen från 

simuleringarna. 

3.5.6 Brand C – med samtliga in- och utflöden. 
För att undersöka hur in och utflöden påverkar CO-koncentrationen simulerades Brand C med 
effekten 30 MW en andra gång fast där anslutande gruvgångar längsmed väg 22 definierades 
som öppna, resultaten från den presenteras i Tabell 5. De tider som anges i Tabell 5 för tiden 
då TGV och 400 ppm understigs är i branden avsvalningsfas.  
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Tabell 5 Sammanställning av resultatet från Brand C, 30 MW med öppna in- och utflöden längsmed väg 22.  
Avstånd 
från 
brandplats 
[m] 

Tid till 
påverkan 
[min] 

Max CO 
[ppm] 

Tid då TGV 
100 ppm 
understigs 
[h] 

Tid då 400 
ppm 
understigs 
[h] 

Överskrids 
IDLH 1200 
ppm 

0 0 4660-4732 1,3 1,2 Ja  
40 1 4660-4732 1,3 1,2 Ja 
300 6 1404 1,3 1,2 Ja 
600 10 470 1,3 1,1 Nej 
990 16 122 1,2 - Nej 
1390 21 93 - - Nej 
1435 21 39 - - Nej 
1900 26 29 - - Nej 
6800 50 2 - - Nej 
 
Varannan öppning tillförde luft med fast flöde på 0,4 m/s och varannan sög ut 0,4 m/s. Mellan 
mätpunkt vid 0 meter och 40 meter fanns inga in- och utflöden. Mellan 40 meter och 300 
meter fanns 6 in- och utflöden; mellan 300 meter och 600 meter fanns 8 stycken in- och 
utflöden; mellan 600 meter och 990 meter fanns 9 stycken in- och utflöden; mellan 990 meter 
och 1390 meter fanns 3 stycken in- och utflöden; mellan 1390 meter och 1435 meter fanns ett 
in- och utflöde; mellan 1435 meter och 1900 meter fanns 4 stycken in- och utflöden; mellan 
1900 meter och 6800 meter fanns 31 stycken in- och utflöden.  
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4 Analys och diskussion 
Under intervjuerna framkom det att för räddningstjänsterna finns det stora osäkerheter kring 
hur de ska kunna uppfylla dagens krav gällande genomförande av räddningsinsatser i 
underjordgruvor. Det är framförallt kravet på tillgång till säkert vatten, luft och samband som 
leder till problem. Arbetsmiljöverket förtydligade, efter Skellefteå räddningstjänsts ansökan 
om undantag från 12 § i AFS 2007:7 om Rök- och kemdykning, att om det inte brinner eller 
finns risk för brand så behövs inte tillgång till säkert vatten. Det här lägger däremot ett stort 
ansvar på den kommunala arbetsledaren att utföra den riskbedömning som leder fram till om 
säkert vatten behövs eller inte. Riskbedömningen är svår att genomföra då arbetsledaren inte 
kan se branden direkt vid framkomst, likt hur förhållandena är vid en bostadsbrand. Istället 
måste riskbedömningen baseras på indikationer från personer som arbetar i gruvan, de som 
ringt in larmet och experter från gruvföretaget (till exempel inom ventilation och kartor). 
Arbetsledaren måste då kunna lita på de indikationer som kommer in och ta ställning till 
dessa. Vid rökdykning i byggnader är vattenslangen en säkerhet för brandmännen vid 
övertändning, ett fenomen som är mycket osannolikt i en underjordsgruva (Hansen, 2011; 
Ingason, 2015). Ur den synpunkten, och om avsikten med insatsen är att livrädda, är 
vattenslangen en onödig utrustning för brandmännen att ta med vid arbete under jord. Det är 
alltså tillåtet att rökdyka utan tillgång till säkert vatten, men det måste först klargöras att 
insatsen inte kommer göras i närheten av en brand eller där risk för brand finns. Arbete i rökig 
miljö som AFS 2007:7 Rök- och kemdykning inte reglerar men där ett självskydd fortfarande 
behövs benämns hädanefter som rökarbete, till exempel långt bort från branden.  

Ett sätt att genomföra riskbedömningen för rökdykning är att använda sig av den checklista 
som Intervjuperson B nämnde under intervjun (se Kapitel 3.3). Där finns kriterier listade för 
bland annat räddningslina, samband, vägvisare och nedfart. Checklistan täcker upp många av 
de risker som har uppmärksammats under intervjuerna, vilket är positivt. Om röken däremot 
har spridits hela vägen upp till gruvingången är det dock svårt att utföra en insats utifrån 
checklistan, den blir då restriktiv.  

Under rökdykning finns det en risk att rökdykarna tappar orienteringen, men även under 
nedfart till baspunkten. En räddningslina kan vara ett substitut för vattenslangen som normalt 
används vid brand i byggnad för att hitta vägen ut igen. Ett räkneverk på räddningslinan gör 
att de vet hur långt rökdykarna har gått. Räddningslinan är även en extra säkerhet om 
sambandet bryts, samt att det är möjligt att bygga in kommunikation i linan.  

En risk som identifierats är den dåliga sikten som kan uppstå till följd av brand och att då kan 
vägvisare vara ett hjälpmedel. Tidigare händelser har visat på att det är mycket svårt att 
orientera sig i gruvan om det är rökigt, även om personen är van vid att röra sig i gruvan 
(Insatsrapport, 2014). En lägre risk som har framkommit från intervjuerna är att nära branden 
finns det risk för bergutfall. Då risken bara finns närmast branden där bergväggarna har blivit 
värmepåverkade behöver inte denna risk beaktas för att evakuera nödställda.  

I allmänna råd till 6 § (AFS 2007:7) anges att vid rökdykning i svårtillgängliga utrymmen bör 
bemanningen förstärkas med skydds- och nödlägesgrupper. Detta är föreskrivet utifrån att 
traditionell rökdykning genomförs, om ett fordon istället används behövs troligen inte dessa 
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skydds- och nödlägesgrupper. Arbetssättet med ett fordon kräver troligen mindre personal än 
arbetssättet vid traditionell rökdykning. 

De personer som utses till vägvisare vid insatser bör genomgå den utbildning som SveMin 
(2009) rekommenderar. De sitter på en viktig kompetens som kan vara avgörande att ha 
tillgång till under insatser. Om vägvisarnas huvudsakliga uppgift är att visa vägen och inte 
hjälpa till med själva insatsen bör de kunna rökarbeta efter att ha genomgått utbildningen som 
SveMin (2009) rekommenderar.   

PORTAL (Palm, 2014), som kan vara ett stöd under det operativa beslutsfattandet, kan vara 
en del av en insatsplan. Metoden kan hjälpa räddningsledningen att komma igång med 
beslutsprocessen. PORTAL kan liknas vid metoden OBBO som används vid brand i byggnad. 
Det kan dock vara svårt att besvara varje steg i PORTAL då informationsinhämtningen kan 
vara svår. Att använda sig av sådana här metoder kan dock innebära att beslutsfattaren missar 
områden som metoden inte täcker. Som liknande metoder behöver den övas in och samtliga 
berörda under insatsen måste vara införstådd med hur metoden fungerar, samtidigt som en 
förståelse för brand under jord underlättar användandet av metoden. Tillsammans med 
checklistan för riskbedömningen kan detta utgöra en grund för räddningsledaren att kunna 
fatta beslut utifrån. 

För att uppfylla SFS 2011:338, kap. 3, 8 § begränsas spridning av brand och brandgaser bland 
annat i KUJ genom att det finns brandväggar in till varje huvudnivå, brandväggar finns även 
runt ställverk, besöksgruvan, oljeförvaring och hisschakt (Hansen, 2010d). För att minska 
brandgasspridningen ytterligare bör ramper och snedbanor för transporter sektioneras 
(SveMin, 2009). Det finns förslag på att hela KUJ ska sektioneras i fyra delar. Om en 
sektionering av KUJ genomförs skulle det innebära att det är möjligt att stänga inne röken till 
begränsade områden. Detta innebär att räddningstjänsten får bättre koll på var röken finns och 
räddningsinsatsen kan fokuseras till ett mindre område, även att evakuering av nödställda 
kanske bara behöver ske från en sektion av gruvan och likt vid ett sjukhus kan personer 
förflyttas från en sektion till en annan istället för att utrymma hela gruvan ända ut. Om 
personer befinner sig längst nere i KUJ tar det cirka 30 minuter att köra upp till marknivå. 
Som Intervjuperson C påpekade kan snedbanan i KUJ bli trång om många utrymmer med 
fordon, vilket kan hindra räddningstjänsten från att ta sig ner i gruvan.  

En sektionering ger räddningstjänsten och personal i gruvan mer tid. Räddningstjänsten kan ta 
sig snabbare till brandplatsen då en längre bit av vägen kan passeras i rökfri miljö samt att den 
inledande riskbedömningen blir lättare att genomföra. Om en längre del av färdvägen kan ske 
i rökfri miljö blir behovet av andningsluft mindre alternativt att luften kan användas till att 
genomföra insatsen istället för transport. Personal i gruvan får längre tid på sig att utrymma 
alternativt att ta sig till räddningskammare/rum om den sektioneras. Även om gruvan är 
sektionerad kan utrymning innebära att personerna utsätter sig för rökig miljö om 
sektioneringen inte fungerar som den ska. Att sektionera av en gruva leder till fördelar för 
både räddningstjänsten och gruvans personal, däremot kan det vara svårt att få dem att bli täta 
då gruvan är en föränderlig miljö.  
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Ventilationen är en viktig del av brandskyddet i en underjordsgruva, den kan både ventilera ut 
brandrök och sprida den. Intervjupersonerna hade delade meningar om hur pass mycket det 
går att styra ventilationen för att vädra ut brandrök. Enligt vissa är det möjligt att påverka och 
styra om ventilationen, medan andra ansåg att det inte alls är möjligt. De som styr 
ventilationen kan troligen vara till störst hjälp genom att de vet vilken väg spränggaserna tar 
efter en sprängning och kan på så sätt meddela vilken rökens troliga väg är. Det är stora 
volymer som ska ändra riktning om ventilationen ska styras om, vilket gör det svårt samtidigt 
som det kan ta lång tid. Ventilationen i en underjordsgruva påverkas även av 
väderförhållandena som råder ovan jord, vilken årstid det är och hur mycket aktivitet det är i 
gruvan. 

I en underjordsgruva är det svårt att uppfylla kravet om två av varandra oberoende 
utrymningsvägar och om det finns så är det oftast långt mellan dem. Räddningskammare kan 
användas där avstånden är för långa till en utrymningsväg. Från intervjuerna framkom det att 
kapaciteten på 4 timmar för kamrarna idag är för låg. Nu undersöks om GRAMKO ska höja 
kravet för räddningskamrarnas luftkapacitet till minst åtta timmar. Om räddningskamrarna får 
högre kapacitet behöver kanske inte räddningstjänsten evakuera personer i dem medan det är 
farlig miljö utanför, utan de nödställda kan stanna kvar i den säkra miljön under hela 
brandförloppet. I vissa fall kan det vara svårt för räddningstjänsten att ta sig till 
räddningskammare, därför är det bra om de får en högre kapacitet. För att underlätta för 
räddningstjänsten att hitta räddningskammare när det råder dålig sikt bör de utrustas med ljud- 
och ljussignaler. 

Det säkraste scenariot för räddningstjänsten är att de inte behöver åka under jord och 
genomföra en insats. Det skulle kunna möjliggöras genom fjärrstyrda fordon som är utrustade 
med släckutrustning och kan styras från en säkerplats (Andersson, 2015). Dock är detta en 
metodik som behöver utvecklas och utredas mer innan det kan tas i bruk. För att metodiken 
ska vara lyckosam måste funktionen vara säkerställd och tekniska problem får inte uppstå 
under insatsen.  

Platser under jord som är säkra och som kan användas som brytpunkt/baspunkt och depå ger 
räddningstjänsten en plats att utgå ifrån och det skulle underlätta för räddningstjänsten. För att 
kunna ta sig fram i en rökig miljö snabbt kan ett fordon som har ett andningsluftsystem vara 
en lösning. Då kan räddningspersonalen ta sig runt samtidigt som de kan få med sig mycket 
luft och luftåtgången blir mindre då ansträngningsgraden minskar. Fordonen kan även 
användas för att evakuera personer som är nödställda eller som befinner sig i 
räddningskammare där luftkapaciteten börjar ta slut. 

För att kunna identifiera om och hur många personer som befinner sig i KUJ finns det idag ett 
tagg-system. Tagg-systemet meddelar räddningstjänsten hur många som kan behöva 
undsättas. Det nya tagg-systemet som planeras tas i bruk där personer kan positioneras 
noggrannare i gruvan underlättar än mer då man mer exakt kan säga var en person befinner 
sig.  

För skydd av personal finns det gasmätare som bland annat mäter CO placerade på fordonen 
(Intervjuperson C). Räddningspersonal skulle också kunna utrustas med gasmätare för att 
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avgöra om de vistats för länge i toxisk miljö eller om luften omkring dem går att andas. 
Gasmätare utplacerade på strategiska platser i gruvan skulle kunna vara ett hjälpmedel för att 
underlätta vid riskbedömningen. Då skulle det bli enklare att hitta brandplatsen och få en 
uppfattning av rökens utspridning.  

Under intervjuerna framkom att personalen i gruvan har en viktig roll för brandskyddet då de 
kan göra en insats i det tidiga skedet samt att de kan förhindra att inga onödiga risker uppstår. 
Om personalen är välutbildad och vet hur de ska agera vid brand underlättar det även för 
räddningstjänsten. Statistiken visar att den vanligaste metoden för att släcka brand i fordon i 
underjordsgruvor är med handbrandsläckare, vilket tyder på att de anställda har kunskap om 
hur de ska agera och att de kan förhindra att de initiala bränderna utvecklas till större bränder. 

För räddningstjänstpersonalens säkerhet är det viktigt att även de vet vilka risker som finns 
vid insatser i en underjordsgruva. För att undvika stress och osäkerhet kan standardrutiner 
enligt Palm (2014) vara en åtgärd. Det är något som under intervjuerna inte sågs som en 
möjlighet för så komplexa miljöer. Räddningspersonalen behöver mycket övning för att 
kunna agera i de komplexa miljöer där insatser ska genomföras, det är många aktörer som ska 
verka samtidigt och varje olycka ser olika ut. Samordnade övningar mellan den kommunala 
och den interna räddningstjänsten är viktig för att etablera en bra samverkan. Samtidigt är det 
viktigt att det övas på samtliga beslutsnivåer, inte bara praktiskt utan även teoretiskt. Det är av 
vikt att samtliga aktörer är uppdaterade kring varandras förmåga och kapacitet. Under 
intervjuerna var det flertalet gånger som uppfattningen om varandras förmåga skiljde sig åt, 
till exempel vilken utrustning som finns att tillgå och hur väl den fungerar. Det är av vikt att 
den kompetens som finns inom gruvföretaget om den egna verksamheten tas till vara. 

En åtgärd som undersöktes var om en insatsplan kan underlätta arbetet vid en insats i en 
underjordsgruva. Under intervjuerna framkom att en insatsplan kan tas fram för att starta upp 
arbetet, men att det är svårt att ta fram insatsplaner för samtliga möjliga scenarion för olyckor. 
I insatsplanen anser författarna att följande bör finnas med: 

- Kontaktinformation, vilka och hur de nås 
- Utrustning som ska finnas med i fordonet 
- Karta över var kommunikation fungerar och med vilken apparat 
- Möjliga brytpunkter under jord 
- Larmplan, vilka som ska larmas och extra utrustning 
- Ledningsorganisation med kommunikationsvägar 

I ett tidigt skede är det viktigt att få in mycket information, en kontaktlista med föreslagna 
personer som ska kontaktas bör finnas med i insatsplanen. Det kan till exempel vara 
ventilation och företagets ledningsfunktioner. Dessa personer behöver kontaktas för att kunna 
ta ställning till vad som är målet med räddningsinsatsen och hur den ska genomföras. Var 
branden befinner sig och rökens utspridning behöver kartläggas samt antalet personer som 
saknas och deras senaste position. 
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En checklista över den utrustning som ska tas med underlättar när den ska lastas innan 
räddningstjänsten lämnar brandstationen, alternativt ett fordon som alltid är lastat med 
utrustningen. Det kan även specificeras vilken utrustning som en annan räddningstjänst som 
de samarbetar med ska ta med. I insatsplanen bör en larmplan för andra räddningstjänster och 
aktörer finnas med.  

LKAB har idag en utarbetad katastrofplan som behandlar rollfördelning samt vilka 
kommunikationsvägar som finns, det vill säga vem som ska prata med vem. Planen är även 
framtagen för att undvika att det är för mycket personal som arbetar med samma uppgifter och 
att organisationen blir rörig. I insatsplanen kan denna katastrofplan ingå för att klargöra 
kommunikationsvägar och ledningsfunktioner. 

Från tidigare räddningsinsatser och övningar har brister i sambandet upptäckts. Ett förslag 
som kom upp under en intervju var att ta fram en karta över gruvan där det märks ut var det 
finns täckning för till exempel GSM-telefon (Intervjuperson A). I AFS 2007:07 för Rök- och 
kemdykning anges att ett fungerande kommunikationssystem ska finnas mellan 
rökdykarledaren och rökdykarna. Om ett fungerande system inte finns eller slutar fungerar 
kan en rökdykning inte genomföras, alternativt att den måste avbrytas.  

Ett alternativ som framkommit under intervjuerna är att framarbeta ett sätt där man med en 
kombination av samband och organisation löser problematiken med den icke-fungerande 
kommunikationen. Till exempel kan kartan över täckning användas; rökdykarna meddelar 
innan de går in i en zon utan täckning och uppskattar tiden det tar att passera och rapporterar 
igen när de åter har täckning. På så sätt kan ledningen veta var de befinner sig och om de inte 
återrapporterar efter den satta tiden kan de undsätta dem. Den här metoden kan vara riskfylld 
då det inte går att kommunicera under tiden täckning inte finns och att lägesförändringar inte 
kan rapporteras tillbaka. En annan lösning på kommunikationsproblemet mellan 
rökdykarledare och rökdykarparet kan vara en vidareutveckling av räddningslinan genom att 
förse den med trådkommunikation, men räckvidden är bara 500 meter. Under nedkörning med 
fordon är den organisatoriska lösningen enklare, men vid insats från fordonet till fots kan 
lösningen med trådkommunikation vara att föredra. Det är även möjligt att bygga ut RAKEL-
systemet så att täckning finns i hela gruvan, det här är dock en kostsam lösning, eller att 
bygga ut ett trådlöst nätverk som kommunikation kan ske via. De tekniska systemen kan dock 
inte garanteras att de fungerar hela tiden då ledningar kan brinna av eller gå sönder och då kan 
lokala skuggor uppstå. 

Det är svårt att uppfylla önskemålen om en insatsplan enligt Sevesolagen (SFS 1999:381) 
eftersom det är svårt att ha en plan för alla tänkbara scenarion. Utifrån intervjuerna 
uppfattades det att räddningsinsatser i gruvmiljö är mycket svårt. Förutsättningarna för en 
insats kan snabbt förändras och därför behöver insatsen vara flexibel, till exempel kan fler 
nödställda upptäckas under insatsen. En insatsplan kommer därför troligen att sluta användas 
efter att insatsen har kommit igång. Insatsplanen får istället fokuseras på den inledande fasen 
samt innehålla generell information och checklistor som kan vara till stöd för olika 
typolyckor. Planeringen bör ske i samråd med gruvföretaget för att reda ut vad 
räddningstjänsten inte ska eller inte kan göra, även ansvarsfördelningen kan klargöras 
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(Lönnermark et al., 2015). Däremot kan det vara möjligt att upprätta fullständiga insatsplaner 
för mindre gruvor där valmöjligheterna är färre och miljön är mindre komplex. Att föreskriva 
en insatsplan är enklare än att föreskriva att det ska finnas ett bra arbete kring brandskyddet, 
vilket egentligen kan vara det som leder till att en insats underlättas och sker med mindre 
risker. 

LKAB brandbesiktigar idag samtliga fordon som åker ner i KUJ. En önskan från intervjuerna 
är att stickprovskontrollerna av fordonen ska ske mer frekvent. På så sätt är det lättare att se 
om kraven uppfylls samt att det kan leda till att det uppstår färre bränder i fordon. Samtidigt 
blir de som arbetar inom företaget mer frekvent påminda om att brand är en risk som alltid 
finns närvarande.  

För att underlätta för räddningspersonalen och förlänga deras aktionstid föreslogs under 
intervjuerna några förbättringar. Att släpa på tung utrustning och gå långa sträckor innebär att 
brandmännen blir varma och trötta snabbt, insatser under jord innebär att de behöver ha med 
sig mer andningsluft än vid brand i byggnad. Om de lufttuber som används vid insats i gruva 
kan ha en högre kapacitet än idag kan det betyda att de inte behöver ta med extra tuber som de 
byter till, vilket antyder att det kan vara mer fördelaktigt att ha större men tyngre lufttuber. 
För att få med sig mycket material kan en lösning vara att använda en vagn att dra 
utrustningen med. Detta kräver dock att brandmännen drar vagnen och vägen kan ibland 
innebära branta backar och ojämnt underlag och därmed ökar luftförbrukningen och 
räckvidden är kort. Den lösning som innebär minst belastning för brandmännen är ett fordon 
som de kan köra till brandplatsen eller den nödställde. Fordonet kan lastas med den utrustning 
som behövs för insatsen och bör utformas som en portabel räddningskammare med eget 
luftsystem. Detta ställer dock höga krav på fordonet för att det ska kunna köra i rökig miljö 
och system som underlättar för föraren att navigera trots dålig sikt. För att kunna köra vid 
dålig sikt kan IR-kamera monteras på fordonet. De IR-kameror som används för att navigera 
med måste kunna skilja på små temperaturskillnader då miljön i en gruva är 
temperaturhomogen (Palm, 2014). IR-kameror kan även kombineras med radar, laser eller 
känselpinnar för att underlätta navigeringen. 

Som tidigare har framkommit är det röken och inte värmen som är den stora risken från 
branden vid räddningsinsatser under jord. Därför skulle det kanske vara möjligt att 
räddningspersonalen använder sig av en tunnare klädsel som inte behöver skydda mot värme. 
En tunnare klädsel leder till att räddningspersonalen inte lika snabbt blir varma och 
ansträngningsgraden blir lägre. Om insatsens inriktning är att släcka branden ska däremot det 
ordinarie larmstället användas, då tidigare studier visar att de behöver komma minst 11-14 
meter intill branden för en effektiv släckinsats (Carvel & Beard, 2005).  

Att genomföra en räddningsinsats i en underjordsgruva med hjälp av ett fordon med extra luft 
kan vara förenlig med Arbetsmiljöverkets författningssamlings (AFS 2007:7, 3 §) beskrivning 
för rökdykning då det inte specificeras på vilket sätt framfart genomförs. Att tillämpa AFS 
2007:7 på en gruvmiljö är svårt då den är framtagen utifrån rökdykning i byggnader. I 2 § 
anges det att “Föreskrifterna gäller dock inte för insatser som beräknas medföra endast måttlig 
fysisk ansträngning eller belastning” vilket kan tolkas som att arbetsmetoden med ett fordon 
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med extra luft som innebär låg ansträngningsgrad för brandmännen inte klassas som 
rökdykning och därmed inte behöver följa AFS 2007:7. Vidare definieras luftförorening som 
“Ämne eller en blandning av ämnen som finns i luft i en halt som kan medföra besvär eller 
ohälsa”. De riktvärden som troligen avses är TGV (AFS 2011:18) som samma myndighet har 
arbetat fram, vilket antyder att halter under de riktvärdena inte innebär rökdykning. 

4.1 Analys och diskussion av simuleringar 
När Brand A studeras från simuleringarna kan det konstaterats att röken inte blandas ut och att 
CO-koncentrationen hålls konstant längsmed hela vägen från brandplatsen till den sista 
monitorn, det vill säga luftflödets riktning. Det beror på att det inte kommer in frisk luft och 
därmed bevaras CO-koncentrationen. Brand A motsvarar en tunnel utan anslutande gångar, 
det är därmed olikt en verklig gruvgång där det finns många anslutande gångar. Att använda 
Ventsim och VentFIRE för att simulera rökspridning i en rak tunnel eller gruvgång utan 
anslutande gångar är därmed av litet värde, eftersom det endast är vid förekomst av 
anslutande gångar som gaskoncentrationen späds ut.  

När resultaten från bränderna studeras blev det som förväntat en fördröjning innan rökgaserna 
nådde platser längre från brandplatsen. Det innebär att om personerna som befinner sig i 
gruvan ovanför brandplatsen och tidigt får en indikation om att det skett en brand under jord 
har tid på sig att utrymma eller ta sig till räddningskammare. Troligen är områdena under 
branden opåverkade av röken då den vanligtvis följer luftflödets riktning. I simuleringarna 
tilläts ingen återströmning ske, men om detta sker tros det endast vara på en begränsad plats 
från branden.  

Förändringar i CO-koncentrationen sker endast där ny luft tillförs eller sugs ut ur 
luftpassagen. För Brand B sker det mellan monitorerna vid 125 meter och 400 meter från 
brandplatsen och för Brand C sker det mellan monitorerna mellan 1390 meter och 1435 meter 
från brandplatsen. För Brand C sker det nästan en halvering av CO-produktionen när en 
anslutande luftpassage passeras. För Brand B sker dock endast små förändringar vid den 
anslutande luftpassagen. Det beror på att Brand C är placerad i en tunnel som bildar en cirkel. 
När trycket från branden ökar förhindrar det frisk luft från den anslutande tunneln till cirkeln 
att komma in, vilket i sin tur minskar utblandningen av brandgaserna. Desto högre effekt 
branden har desto större blir trycket och därmed blir inblandningen av frisk luft mindre. 

När samtliga bränder och effekter studeras syns det tydligt att CO-produktionen ökar när 
brandeffekten ökar. Enligt Figur 10 sker ökningen linjärt med den ökande brandeffekten. En 
effektivare brand leder till en renare förbränning och därmed mindre CO-produktion per kg 
brunnet material. Detta behandlas till viss del i programmet med de max- och minvärden som 
anges för CO-produktionen som beror på tillgången till syre. De brandeffekter som Ventsim 
simulerade efter blev inte exakt de brandeffekter som eftersträvades. De blev istället något 
lägre än de önskade brandeffekterna, skillnaden blev mellan 1-4 %. Vid Brand C var 
skillnaden omkring 1 % och vid Brand B omkring 4 %. Skillnaden kan bero på att 
handberäkningarna antar fullständig förbränning och att Ventsim antar ofullständig 
förbränning. I Karlsson & Quintiere (2000) beräknas brandeffekten med en 
förbränningseffektivitet som är mellan 60-70 % för sotiga flammor från till exempel olja. 
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Troligen antar Ventsim en hög förbränningseffektivitet, omkring 96-99 %. Skillnaden mellan 
den eftersträvade och den uppnådda brandeffekten anses vara acceptabel.  

Enligt Carvel et al. (2001) kan högre lufthastigheter leda till snabbare tillväxthastigheter hos 
en brand. Det har inte gått att finna om Ventsim tar hänsyn till denna faktor, men det kan 
däremot vara bra att ha i åtanke vid dimensionering och vid insatser. Något som kan påverka 
hur mycket faktorn blir är om branden är innesluten eller inte, till exempel om det brinner i ett 
motorutrymme eller om det brinner mer öppet. 

När Brand B jämförs med Brand C noteras att CO-koncentrationen blir högre för Brand C 
även om effektutvecklingen skulle vara densamma, se Figur 10. Skillnaden i CO-
produktionen tros bero på att effektutvecklingen blev olika på de två brandplatserna, det är 
alltså två olika bränder. Att effektutvecklingen blev olika tros bero på att Brand C hade 
närmare till en passage där det kommer in frisk luft med ett konstant luftflöde. Brand B hade 
längre till ett intag där det kommer frisk luft. Däremot fanns det en liten skillnad i 
lufthastigheterna; vid Brand B var lufthastigheten 36,7 m3/s och vid Brand C 37,4 m3/s. Den 
lägre lufthastigheten borde ha resulterat i en högre CO-produktion. Ventsim verkar alltså ta 
hänsyn till lufthastigheterna och hur pass frisk luften är, vilket kan vara rimligt med tanke på 
att det är ett ventilationsprogram. 

För bränderna med effekten 1 MW var det möjligt att komma under TGV efter att ha passerat 
en passage där rökgaserna blandades ut. För de övriga brandeffekterna kunde inte TGV 
understigas förens bränderna avtog och CO-produktionen minskade. Bränderna (Brand A, B 
och C) med 1 MW effekt var de enda bränderna som under hela brandförloppen var under 400 
ppm vid samtliga mätpunkter. För bränderna med 5 MW effekt var CO-koncentrationen under 
400 ppm efter att en anslutande luftpassage passerats. 400 ppm var intressant att studera då 
det enligt Brake (2013) är den kolmonoxidkoncentration som inte bör överstigas vid en akut 
situation, se Kapitel 1.3.3.   

CO-koncentrationer över IDLH uppstår för bränderna med brandeffekterna 15 och 30 MW, 
vilka är de bränder som har snabbare förlopp. Enligt Ventsim går det efter att branden har 
slocknat snabbt att vädra ut brandröken, däremot har hänsyn inte tagits till glödbränder som 
fortsätter producera rökgaser. Ett snabbare förlopp kan innebära att de personer som sitter i 
räddningskammare kan vänta ut branden och därefter förflytta sig i en miljö som är mindre 
farlig. För Brand C med 15 MW effekt tar det 49 minuter innan brandröken har vädrats ut från 
nivå 1540 till nivå 1112 från det att branden har slocknat, en sträcka på cirka 7 km.   

För bränder med lägre effekt kommer troligen inte CO-koncentrationen att överstiga IDLH, 
men koncentrationer nära IDLH kan leda till dödlig dos om exponeringstiden blir lång, se 
Figur 4.  

I tidigare forskning framkom det att det är svårt för räddningstjänsten att nå branden inom 
rimlig tid om tät brandrök har spridits mer är 200 meter innan insatsen påbörjas (Lönnermark 
et al., 2015). Om brandröken har hunnit spridas längre än 200 meter blir insatsen svårare att 
genomföra med den utrustning, de metodiker samt de föreskrifter som gäller i Sverige idag 
(a.a.). Från intervjuerna framkom det även att det tar tid innan räddningspersonal är på plats, 
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dels på gruvområdet men även innan de är framme vid brandplatsen. På 5 minuter har röken 
hunnit spridas omkring 400 meter. Hur snabbt röken sprids beror främst på lufthastigheten, 
brandeffekten har endast en mycket liten påverkan. Innan räddningstjänsten är på plats är det 
möjligt att brandröken har hunnit spridas flera hundra meter. Därför är den personal som finns 
på platsen när branden uppstår mycket viktig för att kunna begränsa eller förhindra branden.  

När Brand C simuleras med samtliga anslutande gruvgångar öppna blir tiden till påverkan 
snabbare än om de anslutande gruvgångarna är stängda. Det beror på att luftflödet längsmed 
väg 22 blev högre och lägre om vartannat när luft tillfördes eller fördes bort, men den 
övergripande trender var att luftflödet blev högre längsmed väg 22. Från Tabell 5 syns det att 
CO-koncentrationen snabbt sjunker när röken blandas ut i de anslutande gruvgångarna. För 
det studerade fallet överskrids IDLH endast nära branden, efter 1 kilometer är koncentrationen 
under 400 ppm. Därefter sjunker koncentrationen av CO ytterligare och är under 100 ppm 
strax innan 1,4 kilometer. Vid nivå 1112, högst upp i modellen, är koncentrationen endast 2 
ppm. Det här fallet är även mer likt verkligheten då modellen består av fler gruvgångar där 
luft både tillförs och förs bort från systemet. De tidigare simuleringarna är mer lik en lång 
tunnel, dessutom tillförs endast luft i de modellerna.  

De resultat som fås från Ventsim är svåra att bedöma i dess rimlighet då det inte finns några 
liknande simuleringar eller försök att jämföra med. Brändernas och rökens beteenden anses 
däremot vara rimliga utifrån den litteratur som studerats samt det indata som har använts. Att 
CO-koncentrationen minskar längsmed väg 22 innebär dock att den ökar någon annanstans i 
gruvan, vilket innebär att fler personer kan blir påverkade av röken. Detta ger både positiva 
och negativa konsekvensen beroende på vad som önskas. I och med att röken blandas ut blir 
nedfarten mindre riskfylld och kan till viss del ske i en miljö som har CO-koncentrationer som 
är under TGV 100 ppm.  

4.2 Metoddiskussion 
I samband med en metoddiskussion är det värdefullt att resonera kring de använda metodernas 
reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att mätningen är tillförlitlig och att den är 
repeterbar. Validitet innebär att mätningen har mätt det den var avsedd att mäta.  

De personer som deltog i intervjustudien jobbar samtliga på något sätt med eller nära en 
gruva. Därför hade det varit intressant att intervjua personer som arbetar med liknande frågor 
utomlands och även personer som forskar inom gruvbränder. Även om det var ett litet antal 
personer som intervjuades täcktes stora områden in inom ämnet samtidigt som svaren och 
uppfattningarna varierade. Bland de som intervjuades täcktes stora delar av 
räddningsorganisationen in och även gruvföretagens egen brandverksamhet fanns med. För att 
säkerställa reliabiliteten av intervjustudien sammanställdes intervjupersonernas erfarenheter 
och nuvarande arbetsuppgifter för att kunna påvisa att resultaten är pålitliga.  

Genom att intervjuerna genomfördes som öppet riktade var det möjligt för intervjupersonerna 
att tänka fritt och komma med tankar och idéer. Författarna kan till viss del ha styrt resultaten 
mot det som önskades med de följdfrågor som ställdes vid intervjutillfället, men intervjuerna 
hölls inom dess ramar. Därmed anses det att intervjuernas validitet är acceptabel. För att alla 
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intervjupersoner skulle ha samma förutsättningar inför intervjuerna och veta vilka 
förutsättningar som gällde fick de ta del av intervjuplanen i god tid. En redogörelse för 
intervjuns innehåll och att deltagande i studien var frivilligt gjordes i samband vid första 
kontakt, i intervjuplanen och vid intervjutillfället enligt samtyckes- och informationskravet.  

För intervjuerna bestämdes att intervjupersonerna skulle vara anonyma. All data om namn och 
specifik fakta om intervjupersonerna har anonymiserats i studien, även inspelad data har 
raderats efter arbetets slut för att uppfylla konfidentialitetskravet. Den information som 
samlats in från intervjuerna har endast beviljats att användas för denna studie i enlighet med 
nyttjandekravet.  

Många av de referenser som har använts är producerad av personal som arbetar vid 
Mälardalens högskola, vilket betyder att den information som har inhämtats till viss del 
bygger på varandra. Det är till viss del olika författare för de olika källorna, men de kan ändå 
ha påverkat varandra. Det studerade området är litet och nytt, vilket betyder att det endast 
finns en begränsad mängd källor. 

För att genomföra simuleringarna kunde andra program användas utöver Ventsim. Det är till 
exempel möjligt att utföra simuleringarna med ett CFD-program, dock ansågs tidsåtgången 
för att utföra beräkningarna med denna typ av program vara för stor då även andra delar 
ingick i studien. Det hade även varit möjligt att använda ett annat nätverksanalysprogram, 
men då Ventsim är användarvänligt, har ett tilläggsprogram som simulerar bränder och det 
fanns kompetens om programmet att tillgå valdes Ventsim.  

I användarmanualen till Ventsim anges att alla onormala gasnivåer ska ses som potentiella 
risker. Vad som är onormala nivåer är dock inte definierat och svårt för användaren att 
definiera. Programutvecklaren måste ha haft formler med en viss noggrannhet vid 
utvecklingen av programmet, men i användarmanualen till programmet finns inga formler 
presenterade och inte heller några noggrannheter för de resultat som fås. 

De värden som har använts som lufthastighet längsmed väg 22 är ett värde som mättes upp på 
en plats, det är inte säkert att den gäller för hela vägen. Av de fyra olika brandeffekterna som 
användes under simuleringarna anses den med 1 MW effekt vara orealistiskt liten för att 
efterlikna en lastbil, även om lasten är obrännbar, särskilt med tanke på antagandet om att allt 
brännbart material skulle brinna upp. En brandeffekt på 1 MW är tio gånger så stor som en 
papperskorg som brinner, vilket anses vara lågt. Att branden ska fortgå i över 40 h anses även 
det vara osannolikt. Med de tre andra brandeffekterna utifrån den litteratur som studerats fås 
mer rimliga brandförlopp. Den litteratur som studerades är till största del fokuserad på 
tunnlar. Rökens beteende och hur den sprider sig anses till stor del vara liknande i gruvor och 
i tunnlar. Däremot har de bränder som har efterliknats i tunnlar större effekt än de i gruvor då 
de antas ha högre brandbelastning, till exempel en tågvagn eller lastbil med brännbar last.  

I modellen som användes till simuleringarna valdes det att utesluta de fasta verksamheter som 
fanns på huvudnivån 1365 exempelvis KUV, vagnverkstaden och krossen. Det som gjorde att 
det kunde uteslutas var vetskapen om att in till huvudnivån ska det finnas brand- och 
rökgasavskiljande portar. Om en brand längsmed väg 22 skulle uppstå är det därför osannolikt 
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att röken sprids till huvudnivån. På nivå 1365 är ventilationen utformad med egna system med 
till- och frånluft för de fasta anläggningarna och till räddningsrummen kommer luften från ett 
helt slutet system som är avskilt från övriga ventilationssystem. Risken för att rök sprider till 
huvudnivån finns även om brandportarna finns eftersom systemen kan vara trasiga vid 
olyckan, men risken bedöms som liten. 

Gällande simuleringarnas validitet har de mätt det som önskades, däremot är resultaten i allra 
högsta grad beroende på vad som har använts som indata och vilka antagande som har gjorts. 
Resultaten är därmed endast en fingervisning om hur verkligheten kan se ut, de får inte tas 
som rena efterlikningar av verkligheten. Simuleringarnas reliabilitet anses vara acceptabel för 
det studerade fallet även om delar av gruvan har bortsetts ifrån utifrån hur gruvan och 
ventilationssystemen är uppbyggda. Att repetera simuleringarna kommer troligen leda till 
differentierande resultat än de som föreliggande arbete erhöll på grund av små förändringar i 
modelluppbyggnaden genererar små förändringar i hela modellen.  
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5 Slutsatser 
Det är tillåtet att genomföra rökdykning utan tillgång till säkert vatten så länge en 
riskbedömning klargör att den inte kommer ske i närheten av en brand eller där en brand kan 
uppstå. Det är den kommunala arbetsledaren som får ett stort ansvar i att göra denna 
bedömning. 

Den metod som innebär lägst ansträngningsgrad för räddningspersonalen och som samtidigt 
möjliggör medtagande av mycket utrustning och andningsluft är ett fordon med ett 
andningssystem. Fordonet måste dock utrustas med tekniska eller mekaniska hjälpmedel för 
att föraren ska kunna navigera i den rökiga miljön. Tidigare forskning har visat på att värme 
från en brand under jord inte utgör en stor fara, vilket antyder att en tunnare klädsel kan 
användas vid rökarbete som avser att evakuera personer. Räddningspersonalen blir inte lika 
snabbt varma och orkar arbeta längre.  

För att underlätta räddningsinsatser i KUJ skulle en sektionering av gruva leda till fördelar för 
både räddningspersonalen och arbetare i gruvan. Det möjliggör att röken kan stängas in i en 
sektion medan arbetare kan evakueras till en opåverkad sektion. Räddningskamrarna bör få 
högre luftkapacitet då en brand i en underjordsgruva kan pågå längre än 4 timmar. De bör 
även utrustas med ljud- och ljussignaler för att de ska vara lättare att hitta. Att vidareutveckla 
nuvarande tagg-system till att kunna positionera personer i gruvan skulle vara till stor hjälp 
för räddningstjänsten då de mer precist kan veta var nödställda befinner sig.  

Det anses vara svårt att upprätta insatsplaner och standardrutiner för de komplexa miljöer som 
underjordsgruvor utgör. Insatsplaner för den inledande fasen kan vara ett bra stöd och en källa 
till information. Insatsplanen utgör även ett bra underlag för utbildning av 
räddningspersonalen. I insatsplanen kan bland annat följande punkter ingå: 

- Kontaktinformation, vilka och hur man når dem 
- Utrustning som ska lastas vid brandstationen 
- Karta över var kommunikation fungerar och med vilken apparat 
- Möjliga brytpunkter/baspunkter under jord 
- Larmplan, vilka som ska larmas och extra utrustning 
- Ledningsorganisation med kommunikationsvägar 

Ett gott samarbete mellan den kommunala räddningstjänsten och gruvföretagen är av vikt, det 
leder till god kännedom om varandras kapacitet och förmåga. Under en insats är det viktigt att 
ta till vara på vägvisarnas kunskaper om området och företaget, räddningstjänsten har inte 
möjlighet att öva och lära sig samma kunskaper. 

Gasmätare som mäter toxiska gaser kan underlätta riskbedömningen, att hitta brandplatsen 
och få en uppfattning om rökens utspridning i gruvan. Även räddningspersonalen kan utrustas 
med gasmätare för att avgöra om luften ofarlig att andas eller om de vistats för länge i toxisk 
miljö.  

Utifrån simuleringarna erhölls att CO-koncentrationen kan vara under IDLH och TGV på 
långa avstånd från branden. För att nå branden inom rimlig tid behöver en insats påbörjas 
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innan röken hunnit spridas 200 meter, men på bara 5 minuter kan röken ha spridits omkring 
400 meter. En möjlig lösning är att försöka ta en väg runt branden och då undvika röken. 
Rökspridningen beror främst på lufthastigheten, en lägre lufthastighet ger kortare spridning. 
Rökspridningen var lika snabb oberoende av vilken brandeffekt som simulerades, det vill säga 
att det tog lika lång tid innan en monitor påverkades av CO. Den maximala CO-
koncentrationen blev större ju högre brandeffekt som simulerades. En högre effekt ledde till 
att brandförloppet blev snabbare då det var samma mängd brännbart material för samtliga 
bränder. Det ledde i sin tur till att TGV understegs på kortare tid. Ventsim och VentFIRE ger 
inget större mervärde vid simulering av rökspridning i en rak tunnel eller gruva utan 
anslutande gångar.  

  



61 
 

6 Framtida forskning 
Det bör utföras ett fullskaligt försök där till exempel en lastbil antänds i en underjordsgruva 
medan CO- och HCN-halten mäts längs den väg som röken förväntas ta. Ett annat alternativ 
är att genomföra försöket med en gasbrännare. Ett fullskaleförsök kan behövas då en 
underjordsgruva är en mycket komplex miljö som är svår att simulera och efterlikna då 
systemet hela tiden förändras. Luftflödena i en underjordsgruva varierar även hela tiden och 
blir därmed svårt att efterlikna. Data som samlas in kan även användas till att validera 
programmen Ventsim och VentFIRE.  

Om ett fullskaleförsök inte kan genomföras bör mer omfattande simuleringar genomföras där 
luftflöden till eller från väg 22 till samtliga anslutningar mäts och tas med i modellen. Det 
leder till att utspädningen av gaser går lättare att studera. Detta kan förslagsvis genomföras i 
Ventsim  

Det bör utredas om det är möjligt att framföra ett fordon i rökig miljö och om den behöver 
uppfylla några speciella krav. Frågor som bör besvaras är vilket drivmedel som är bäst, om 
elen tar skada av röken, hur stor luftkapacitet andningssystemet på fordonet bör ha och vilken 
utrustningen som kan hjälpa räddningspersonalen kan navigera fordonet i rökig miljö. Även 
vilken ansträngningsgrad som arbetsmetoden innebär för räddningspersonalen bör 
undersökas. 

Riktvärden för vilken koncentration av CO en person kan utsättas för beror bland annat på det 
partiella trycket. I en underjordsgruva är det partiella trycket annorlunda jämfört med det vid 
havsnivån. Därmed föreslås det en undersökning av om tryckskillnaden påverkar vilken CO-
koncentration som en person kan utsättas för samt om nya riktvärden för TGV i 
underjordsgruvor behöver tas fram.   
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Bilaga 1 - Intervjuplan 
Vi heter Linn Johnsson och Sara Kaj och slutför nu vår utbildning för Civilingenjör 
Brandteknik vid Luleå tekniska universitet. Vi skriver vårt examensarbete för Kiruna 
räddningstjänst om brandskydd och räddningsinsatser i LKAB:s underjordsgruva. Detta gör vi 
för att försöka ta fram alternativa arbetsmetoder för rökdykning i underjordsgruvor som är 
förenliga med gällande lagstiftning.  

Intervjun kommer att utföras som en öppen riktad intervju med förbestämda frågor. Under 
intervjuns gång kommer kompletterande frågor inom intervjuns ramar att ställas. 
Avslutningsvis kommer intervjuarna att sammanfatta intervjuns innehåll för att sedan lämna 
utrymme för respondenten att komplettera eller rätta missuppfattningar.  

Inledande frågor 
1. Vad heter du? 
2. Vad är dina arbetsuppgifter? 
3. Hur länge har du arbetat på ditt nuvarande arbete?  

Intervjufrågor 
Hur tänker man kring räddningsinsatser i en underjordsgruva? 

 Hur genomförs räddningsinsatserna idag? 

 Hur fungerar dagens metodik? 

 Vilka risker finns det vid räddningsinsatser i underjordsgruvor? 

Vilka möjligheter finns det för att minska riskerna vid en räddningsinsats i en 
underjordsgruva? 

Finns det något du vill tillägga? 

Tack för din tid! 
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Genomförande av räddningsinsatser i underjordsgruvor och dess risker 
Miljön och arbetssättet i en underjordsgruva innebär att risken för att en brand ska uppstå 
alltid finns, oberoende av hur mycket resurser som läggs på att undvika en brand. I det fallet 
att en brand uppstår och människor behöver räddas är det idag svårt för räddningstjänsten att 
utföra en räddningsinsats.  

Syftet med intervjun är att få ta del av beprövade erfarenheter inom området räddningsinsatser 
i underjordsgruvor. Den information som erhålls kommer sedan att användas som underlag i 
vårt examensarbete. 

Intervjuns huvudsakliga fokus kommer ligga på genomförande av räddningsinsatser i 
underjordsgruvor samt deras risker. Arbetet kommer endast att behandla underjordsgruvor 
som bryter ej brännbara material. Hela intervjun kommer att spelas in för att säkerställa att 
data inte går förlorad eller missuppfattas. 

Respondenten är anonym i arbetet, men för att kunna validera det resultat som fås kommer 
information om arbetsuppgifter att kunna behövas presenteras. Deltagande är frivilligt och 
kan avbrytas när som helst: innan, under eller efter intervjun utan negativa konsekvenser för 
respondenten. Intervju kommer pågå i cirka 45 min och genomförs via telefon/Skype eller hos 
den som ska intervjuas. 

Inspelningen kommer endast att behållas under arbetets gång och kommer därefter att raderas. 
Det slutgiltiga resultatet kommer sedan att presenteras i en rapport som publiceras på ltu.se 
och muntligt på Luleå tekniska universitet.  
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Bilaga 2 - Beräkningar 
Förbränningshastigheten i Ventsim 

För att bestämma förbränningshastigheten som ska användas för respektive brand i Ventsim 
skrevs Formel (1) om till  

�̇�𝑚 = 𝑄𝑄
Δ𝐻𝐻𝑐𝑐

̇        (I) 

där Δ𝐻𝐻𝑐𝑐 beräknades med hjälp av Formel (2) till 

Δ𝐻𝐻𝑐𝑐,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = Δ𝐻𝐻𝑐𝑐,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔∗𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔+Δ𝐻𝐻𝑐𝑐,𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑∗𝑚𝑚𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔+𝑚𝑚𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
= 35 𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑘𝑘𝑘𝑘   

då Δ𝐻𝐻𝑐𝑐,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣 = 33 𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑘𝑘𝑘𝑘, Δ𝐻𝐻𝑐𝑐,𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 45 𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣 = 2200 𝑘𝑘𝑘𝑘 och 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =
504 𝑘𝑘𝑘𝑘. 

Med 𝜒𝜒 = 0,65, Δ𝐻𝐻𝑐𝑐 = 35 𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑘𝑘𝑘𝑘 och �̇�𝑄 = 1, 5, 15 𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ 30 𝑀𝑀𝑀𝑀 i Formel I fås 
förbränningshastigheten enligt Tabell 2 för de olika dimensionerande bränderna.  

Tabell 2  De undersökta brandeffekterna och motsvarande förbränningshastigheter. 
Brandeffekt 
[MW] 

Förbränningshastighet 
[kg/h] 

1 102 
5 511 
15 1534 
30 3068 

 

  



D 
 

Brandkurvor 

För att bygga upp en brandkurva med tillväxtfas, fullt utvecklad brand och avsvalningsfas 
behövdes först den totala energin som finns i gummit och dieseln som brinner. Detta gjordes 
genom att multiplicera förbränningsvärmet med massan för respektive material och sedan 
addera ihop dem: 

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒 = 33 𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑣𝑣𝑔𝑔
∗ 2200 𝑘𝑘𝑘𝑘 + 45 𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑣𝑣𝑔𝑔
∗ 504 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 95280 𝑀𝑀𝑀𝑀    

Den totala energin användes sedan för att konstruera brandkurvorna enligt Figur I, eftersom 
integralen för brandkurvan motsvarar den totala energin.  

 
Figur I Faserna i brandkurvan. 

I tillväxtfasen, sektion 1 i Figur I, kunde tiden för att nå maximal brandeffekt beräknas med 
hjälp av Formel 3 som skrevs om till:  

t = �Q̇
α
 .        (II) 

Om α = 0,012 kW/s2 och �̇�𝑄 = 1, 5, 15 och 30 𝑀𝑀𝑀𝑀 blev tiden att nå fullt utvecklad brand för 
respektive brandeffekt enligt Tabell I  

Tabell I  Tid i tillväxtfasen för de dimensionerande bränderna. 
Brandeffekt 

[MW] 
Tid i tillväxtfasen 

[s] 
1 289 
5 645 

15 1118 
30 1581 

 
När tillväxttiden var känd kunde därefter förbrukad energi under tillväxttiden beräknas genom 
att beräkna arean, integralen, för brandeffektkurvan, se Figur I. Detta gjordes genom att 
multiplicera den maximala effektutvecklingen med tiden och dividera med 2, eftersom 
tillväxtfasen går linjärt från brandeffekten noll till den maximala brandeffekten. 

Därefter bestämdes tiden då branden är konstant och befinner sig i den ”fullt utvecklad brand” 
fasen, fas 2 i Figur I. Den förbrukade energin beräknades genom att räkna ut integralen av fas 
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2 i Figur I. Tiderna som de dimensionerade bränderna befinner sig i steady state stadiumet 
finns listade i Tabell II. 

Tabell II Tid de dimensionerande bränderna befinner sig i fullt utvecklad brand-fasen. 
Brandeffekt 

[MW] 
Tid i fullt utvecklad 

brand fasen [h] 
1 12 
5 4 

15 1 
30 0,5 

 
Då den förbrukade energin i tillväxtfasen och fullt utvecklad brand är känd kan återstående tid 
i avsvalningsfasen beräknas. Detta görs genom att räkna integralen som arean på en triangel, 
se Figur I sektion 3. Arean motsvarar den återstående energin i branden, energin av det 
material som ännu inte har brunnit upp. Genom att dividera det återstående energiinnehållet 
med halva maximala effektutvecklingen erhålls tiden i avsvalningsfasen, se Tabell III för 
tiderna.  

Tabell III Tid de dimensionerande bränderna befinner sig i avsvalningsfasen. 
Brandeffekt 

[MW] 
Tid i fullt utvecklad 

brand fasen [h] 
1 29 
5 2,4 

15 1,2 
30 0,33 

 


