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Förord 
Den här rapporten är resultatet av mitt examensarbete på 15 högskolepoäng inom 

brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Arbetet har genomförts under 

hösten 2019 i samarbete med Luleå räddningstjänst och deras utbildningscentrum på Hertsön, 

Luleå.  

Jag vill börja med att tacka Luleå räddningstjänst för all hjälp med lokaler, utrustning och 

genomförande av testerna. 

Tackar gör jag också stiftelsen Brandforsk för deras ekonomiska stöd. Utan det kunde arbetet 

inte ha genomförts.   

Jag vill även tacka min handledare Michael Försth som bidragit med bra vägledning och förslag 

i arbetet, samt tacka Richard Qvarfell, X-Fire AB, för alla goda råd och erfarenheter som han 

delat med sig av.  

Slutligen vill jag tacka min familj och mina vänner för allt det stöd de visat mig under arbetets 

gång.  

 

Luleå, den 8 december 2019 

Martin Spjut 
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Sammanfattning 
Skogsbränder utgör ett stort problem både lokalt, regionalt och globalt. De förstör stora 

värden, frigör stora mängder kol ut i atmosfären och är mycket resurskrävande att bekämpa. 

Under markytan kan glödbränder fortsätta långt efter att flambranden ovan mark är släckt. 

Glödbränder brinner mycket långsammare än de öppna flambränderna, men är istället svårare 

att upptäcka och ställer andra krav vid bekämpning.  

En typ av glödbrand som kan påträffas i skogsbränder är torvbränder. Det är glödbränder som 

uppstår i torvmarker som utsatts för torka. Branden äter sig sakta igenom torven och kan gå 

djupt ner i marken. Svårigheter med att lokalisera bränderna och att få ner tillräckligt med 

vatten i de djupare torvlagerna gör dem svåra att släcka.  

Idag används ofta dimspikar, även kallade jordspett, för att släcka bränder som gått ner under 

markytan. På vissa ställen har även skärsläckaren börjat användas. Detta arbete syftar till att 

ge en bättre förståelse för de två verktygens funktion och effektivitet vid släckarbete av 

torvbränder. För att göra det har två tester genomförts på Luleå räddningstjänsts övningsfält, 

ett för dimspik och ett för skärsläckare. En försöksuppställning byggdes upp med en invändig 

tvärsnittsarea på 80×80 cm och en höjd på 1,1 m. Den fylldes sedan med torv som packades 

lätt tills torvlagret var 1 m tjockt. Det som undersöktes var verktygens penetreringstid för 

vattnet att nå 1 m ner i torven samt hur stor spridning vattnet fick över tvärsnittsarean på 

djupet 1 m.  

Båda verktygen hade liknande flöden (56 l/min för skärsläckaren och 58 l/min för dimspiken) 

så de uppmätta skillnaderna i resultat berodde på hur vattnet transporterades, inte på 

mängden vatten.  

Skärsläckaren slog igenom på cirka 1 sekund och bildade ett utgångshål på cirka 1 dm2, där 

det var blött ytterliga någon centimeter runtomkring för en total våt area på cirka 2 dm2. 

Testet avslutades efter 30 sekunder då ingen förändring kunde ses i storleken på utgångshålet 

och den våta arean från efter de första få sekunderna. Vattnet sprutade rakt igenom torven.  

Dimspiken vätte igenom efter 26 sekunder och den våta arean växte kontinuerligt. Inget 

utgångshål bildades i detta fall. När dimspiken stängdes av efter 1 minut och 45 sekunder, så 

hade cirka 32 dm2 blivit blött; vilket motsvarar ungefär halva tvärsnittarean hos 

försöksuppställningen. Spridning fortsatte efter att dimspiken slagits av och nästan hela 

tvärsnittsarean var blöt efter ytterligare några minuter.  

Skärsläckaren hade en mycket snabb penetreringstid, men sprutade istället mycket vatten 

rakt igenom torven, vilket medförde att stora mängder vatten passerade genom torven utan 

att väta en stor yta eller volym. Dimspiken hade en mycket längre penetreringstid, i gengäld 

så sköts inte vattnet rakt igenom torven utan spred ut sig och vätte en större yta.  

Båda verktygen har sina för- och nackdelar. Vilket verktyg som är bäst är väldigt 

situationsberoende. Skärsläckaren har bland annat snabbare penetreringstid och möjliggör 

fler snabba ingrepp, medan dimspiken täcker en större area per angreppspunkt och är lättare 

och säkrare att hantera.  
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Abstract 
Wildfires are a major problem both locally, regionally and globally. They destroy large values, 

emit large quantities of carbon into the atmosphere and are very resource intensive to fight. 

Smoldering fires can continue under the ground surface long after the flaming fire above 

ground is put out. Smoldering fires burn much slower than the flaming fires, but in turn they 

are harder to discover and require different means to fight.  

Peat fire is one type of smoldering fire that can be found in wildfires. It is a smoldering fire 

that occur in peatlands exposed to drought. The fire slowly eats its way through the peat and 

can go deep into the ground. Difficulty locating them and getting enough water into the 

deeper peat layers makes them difficult to extinguish.  

Today, fognails are often used to extinguish smoldering fires in the ground. The cutting 

extinguisher is another tool that has been used to fight smoldering fires in the ground in some 

cases. This bachelor thesis aims to provide a better understanding of the function and 

efficiency of the two tools in extinguishing peat fires. To do this, two tests have been carried 

out on the fire department’s training field in Luleå, one with a fognail and one with a cutting 

extinguisher. A test stand was constructed with an internal cross-sectional area of 80×80 cm 

and a height of 1.1 m. It was then filled with peat which was lightly packed until the peat layer 

was 1 m thick. What was investigated was the tools’ penetration time for the water to reach 

1 m down into the peat and the size of the water spread over the cross-sectional area at the 

depth of 1 m. 

Both tools had similar flows (56 l/min for the cutter extinguisher and 58 l/min for the fognail) 

so the differences arose in how that water was used, not the amount of water. 

The cutting extinguisher broke through in about 1 second and formed an exit hole of about 

1 dm2 with additional wetness of a few centimeters around for a total wet area of about 2 dm2. 

The test was terminated after 30 seconds when no change could be seen in the size of the 

output hole or the wet area from after the first few seconds. The water sprayed right through 

the peat. 

The water from the fognail got through after 26 seconds and the wet area grew continuously. 

No exit hole was formed in this case. When the fognail was turned off after 1 minute and 

45 seconds, about 32 dm2 had become wet, which corresponds to about half the cross-

sectional area of the test stand. However, spreading continued despite the fognail being 

turned off and almost the entire cross-sectional area was wet after a few more minutes.  

The cutting extinguisher had a very fast penetration time, but as a result it sprayed a lot of 

water right through the peat without wetting a large area or volume. The fognail had a much 

longer penetration time, but in return, the water was not shot straight through the peat, but 

spread out and wet a larger surface. 

Both tools have their advantages and disadvantages. Which tool is the best depends a lot on 

the situation. The cutting extinguisher has, among other things, a faster penetration time and 

allows for more rapid interventions, while the fog nail covers a larger area per attack point 

and is easier and safer to handle.  
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Teckenförklaring 
FLT = Förhöjda lågtrycksystem  

HT = Högtryckssystem  

LT = Lågtryckssystem 

MC = Fukthalten (Moisture Content) 

MCex = Kritisk fukthalt för släckning (Moisture Content Extinction) 

MCig = Kritisk fukthalt för antändning (Moisture Content Ignition) 

m = Massa 

ms = Torrsubstans 

mw = Massa vatten 

 

Ekvationer 

𝑀𝐶 =
𝑚−𝑚𝑠

𝑚𝑠
=
𝑚𝑤

𝑚𝑠
      (1) 
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1. Inledning 
Enligt Hansen (2019) kan skogsbränder förstöra stora värden och är mycket resurskrävande 

att bekämpa. När branden sprids ner i marken kan den övergå till en glödbrand som brinner 

sakta i brist på syre. Glödbränder kan brinna länge och djupt ner i marken. Om glödbränder 

inte upptäcks och släcks riskerar de att sprida sig och kan flamma upp till en öppen brand vid 

ett senare skede (Hansen, 2019). 

En typ av glödbrand är torvbränder. De kan uppstå i torvmarker som utsatts för torka. Enligt 

Huang och Rein (2015) är torvbränder en pyrande brand som frigör stora mängder rök och kol 

ut i luften. De kan pågå under lång tid, kan vara svåra att upptäcka och skapar stora problem. 

Branden förstör torvmarken, i närliggande områden kan luftkvalitén bli kraftigt försämrad och 

globalt sett så bidrar de till utsläpp av stora mängder växthusgaser (Huang & Rein, 2015). 

 

1.1 Bakgrund 
Svensson (2015) undersökte i sitt examensarbete möjliga användningsområden för 

skärsläckare vid skogsbränder, detta gjordes genom en kombinerad litteratur- och 

intervjustudie. Under studien gjordes jämförelser med silobränder där skärsläckaren använts 

med framgång vid släckning. Svenson nämner att odokumenterade tester hade genomförts 

av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) för att undersöka tiden till penetrering och 

spridningen av strålen när skärsläckaren sköts genom 2–3 m med spån och torv. I övrigt 

saknades genomförda tester. Svensson skriver vidare att SÄRF hade viss erfarenhet av att 

använda skärsläckaren vid glödbränder i träd och på begränsade markområden där det hade 

gett bra resultat. Erfarenheter från användning vid större skogsbränder saknades dock. 

Svensson kom i sitt arbete fram till att skärsläckaren skulle kunna vara ett bra verktyg för att 

släcka glödbränder i marken, men att praktiska tester bör genomföras och skärsläckarens 

effektivitet bör jämföras med jordspett för att se om skärsläckaren ger ett bättre resultat 

(Svensson, 2015). 

För att släcka bränder nere i marken används idag jordspett/strålspett. Jordspett är en 

benämning på verktyg som kan användas för att få ner vatten i marken vid skogsbränder. 

Ingen officiell definition har hittats men Norman och Wickenberg (2019) beskriver jordspettet 

så här: ”jordspett tillverkas av en klokoppling till smalslang, en kulventil och gärna ett rör som 

kan köras ner i marken. Rörmaterial kan med fördel vara rostfritt stål” (s. 64).   

Luleå räddningstjänst, som försöken genomfördes i samarbete med, använder dimspikar som 

jordspett; en jämförelse mellan dimspik och skärsläckare blev därför aktuell. 
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1.2 Syfte  
Syftet med detta arbete är att genom tester jämföra effektiviteten hos skärsläckare och 

dimspik vad gäller vattentransport i marken, med avsikt att släcka glödbränder.  

1.2.1 Frågeställningar 
De frågeställningar som arbetet syftar till att studera och analysera presenteras nedan: 

• Vilken spridning får vatten i torv när det påförs genom skärsläckare, respektive 

dimspik? 

• Hur lång tid tar det för vattnet att nå djupet 1 m vid påförning genom skärsläckare, 

respektive dimspik? 

• Vilka är för- och nackdelarna med skärsläckaren vid släckning av glödbränder under 

markytan i jämförelse med en dimspik? 

1.2.2 Parametrar studerade under testerna 
För att besvara frågeställningarna har tre parametrar studerats under testerna:  

• Tid för vattnet att penetrera till djupet 1 m. 

• Spridning av vattnet i jorden vid djupet 1 m efter olika tidsintervall. 

• Vattenåtgång. 

 

1.3 Avgränsningar 
Försöken är avgränsade till att bara undersöka penetreringsförmåga, spridning och 

vattenåtgång i torv vid djupet 1 m. Hur spridningen ser ut på större djup testades inte då det 

blev svårt att få tag på tillräckligt med torv. Testerna utfördes utan någon brand och har därför 

inte undersökt hur en glödbrand skulle reagera vid påföring av vatten genom de olika 

metoderna. Bara en modell av skärsläckare respektive dimspik testades.  
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2. Metod 
I metoden beskrivs tillvägagångssättet i arbetet samt den utrustning som använts.  

 

2.1 Metodval 
Svensson (2015) genomförde en intervju och litteraturstudie gällande potentiella 

användningsområden för skärsläckaren vid skogsbränder. Ett område som föreslogs för 

framtida forskning var att jämföra effektiviteten mellan skärsläckare och jordspett (Svensson 

2015).  

För att undersöka om något sådant arbete genomförts, samt vilka andra studier som 

genomförts som kan vara relevanta för ämnet, genomfördes en litteraturstudie. Björklund och 

Paulson (2012) hävdar att litteraturstudie är en metod som används för att kartlägga 

existerande kunskap inom området. Fördelen med litteraturstudier är att de med relativt lite 

resurser kan generera mycket information. Litteratur är dock en så kallad sekundärdata, vilket 

medför att det inte alltid framgår med vilken metod och vilket syfte informationen togs fram. 

Det är därför alltid viktigt att ifrågasätta informationen och hur den passar in i det egna arbetet 

(Björklund & Paulson, 2012).  

Då ingen studie hittades på hur skärsläckare, dimspik eller jordspett sprider vatten i jorden 

bestämdes det att försök skulle genomföras för att få data till en jämförelse mellan verktygen. 

Enligt Björklund och Paulson (2012) är en stor fördel med experiment att stor kontroll kan 

utövas över de variabler som kan påverka experimentet. En annan fördel som Björklund och 

Paulson tar upp är att förutsättningarna för att upprepa experiment ofta är bra. Till 

nackdelarna hör att experiment ofta är resurs- och tidskrävande, samt att det ofta är svårt att 

i experimentet helt efterlikna den komplexitet som råder i verkligheten (Björklund & Paulson 

(2012).  

 

2.2 Litteraturstudie 
För att hitta relevant teori och information som berör ämnet så genomfördes en 

litteraturstudie. Den information som togs fram handlade främst om torvens egenskaper, hur 

glödbränder uppträder i torv, samt hur skärsläckare och dimspik fungerar. Information söktes 

på nätet, främst via google och google schoolar, men även via LTU:s universitetsbiblioteks 

sökfunktion. Sökord som användes var skärsläckare, jordspett, dimspik, skogsbränder, 

torvbränder, torv, glödbränder, peat and peat fires, samt kombinationer av dessa.  

 

2.3 Uppbyggnad av försöksuppställning 
Diskussioner om hur försöksuppställningen skulle utformas fördes med personal på Luleå 

räddningstjänst utbildningscentrum, Michael Försth på LTU samt Richard Qvarfell, X-Fire AB. 

Det bestämdes att grundkonstruktionen skulle utgöras av ett rör eller en låda utan botten. En 

grovskiss togs fram där bredden (eller diametern) skulle vara kring 1 m. Det ansågs ge en 
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tillräcklig bredd för att visa på horisontell spridning av vattnet utan att samtidigt skapa en för 

stor volym att fylla med jord. En enkel konstruktion eftersträvades så att 

försöksuppställningen skulle vara möjlig att bygga med de resurser som fanns tillgängliga, 

samt för att en enkel konstruktion ofta innebär att det är lättare att kontrollera de parametrar 

som har betydelse för försöken. 

När försökuppställningen skulle byggas på Luleå räddningstjänsts utbildningscentrum så 

visade det sig att de hade en kvadratisk ram med en tvärsnittsarea på 80×80 cm och flera 

meter hög, som inte användes längre. Den kapades ner till en höjd på 110 cm för att användas 

som försöksuppställning. Bredden på 80 cm var mindre än det som tagits fram på grovskissen, 

men ansågs acceptabelt med tanke på resurs och tidsbrist. Vid ramens undersida, skruvades 

ett galler fast så att gallret utgjorde botten av en låda med träramen som väggar.  

Resultatet blev en försöksuppställning bestående av en kvadratisk låda av trä med bredden 

80 cm, höjden 1,1 m samt en botten beståendet av ett galler, se Figur 1.  

Figur 1. Skiss över försöksuppställningen 
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För att hålla kvar torven i försöksuppställningen behövdes något tyg, papper eller dylikt som 

kunde hindra torven från att falla igenom gallret. Det som användes var även tvunget att 

släppa igenom vatten samt åskådliggöra hur stor del av tvärsnittet som blöttes under testerna.  

Tester av olika material utfördes genom att lägga materialet över en golvbrunn och sedan 

hälla vatten över det i små mängder. Vanligt hushållspapper och toapapper testades, men de 

sög upp för mycket vatten åt sidorna. Skrivarpapper testades men var för tätt, vilket 

resulterade i att en del av vattnet gled horisontellt utmed dess ovansida. För båda varianterna 

drogs slutsatsen att resultatet skulle bli att pappret skulle visa på en större blöt yta än ytan av 

jorden som faktiskt blivit blöt. Istället testades ett bomullslakan på samma sätt och gav bättre 

resultat. Vattnet hade inga problem med att rinna igenom lakanet och vattnet sögs bara ut åt 

sidorna ett par centimeter vilket ansågs acceptabelt. Bomullslakan valdes därför som material 

i botten. 

Två bitar på 80×80 cm klipptes ur lakanet, en bit till varje test. Dessa placerades i botten av 

lådan under testerna, se Figur 2.   

Figur 2. Lakan i botten av försöksuppställningen 
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Volymen jord som skulle behövas för att fylla upp lådan minskades genom att hörnen 

blockerades med hjälp av hopskruvade brädor (se underavsnitt 5.1.1 för anledning till att 

volymen behövde minskas, samt dess eventuella inverkan på resultatet). Brädornas bredd var 

9,5 cm och djupet var 4,3 cm. Brädorna skruvades ihop tre och tre, för en total bredd på 

28,5 cm och placerades i lådans hörn så att den fick en mer rund form, se Figur 3.  

 

Figur 3. Försöksuppställningen ovanifrån och från sidan innan den ställdes ut 

Avsikten var att efterlikna de förhållanden som kan råda vid en verklig skogsbrand. 

Intentionen var därför att fukthalten i jorden skulle understiga den kritiska fukthalten för 

antändning (MCig), eller åtminstone understiga den kritiska fukthalten för släckning (MCex). 

Jord i form av två säckar torvmull på 800 kg vardera beställdes från Snabbgrus (u.å.). Den 

förväntades vara torr, men vid leverans upptäcktes det att den var fuktig (fukthalt presenteras 

i avsnitt 4.1 och tillvägagångsätt vid bestämning av fukthalt beskrivs i avsnitt 2.4). Det fanns 

ingen möjlighet att kunna torka så stora mängder jord, men jorden placerades i ett skjul med 

värmefläkt för att undvika en ökning av fukthalten. Fyra plastkassar fylldes till två tredjedelar 

med jord för att torkas separat. Detta för att ha torr jord i botten av försöksuppställningen så 

att inte lakanet skulle bli vått från början av den fuktiga jorden. Fukthalten i jorden bedömdes 

inte vara så hög att fukten skulle sprida sig genom det torra jordlagret under den tid det skulle 

ta att genomföra testerna. Den bedömningen grundade sig på ett småskaligt test där en bit av 

ett lakan täckts med torr jord för att sen täckas med ej torkad jord. En person (cirka 85 kg) 

ställde sig på jorden i ungefär 20 minuter. Ingen spridning av fukt till lakanet kunde noteras.  

Dagen för testerna så ställdes lådan på fyra stöd som var positionerade i varje hörn. Mellan 

lådan och stöden placerades ett grövre galler för att ytterligare förstärka botten av lådan inför 

packningen av torven.  
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När försökuppställningen stod på plats på sina stöd och lakanet var placerat i botten av lådan 

täcktes lakanet av ett tunt lager torr torv. Därefter så östes den övriga torven ner och packades 

om vartannat tills tjockleken på torvlagret nådde 1 m. Packningen genomfördes med ett 

stålrör med en platta fastsvetsad i botten med måtten 30×30 cm, se Figur 4.  

Under jorden och lakanet sattes ark av toalettpapper för att ge en ännu tydligare indikation 

av hur stor del av ytan som blivit våt vid vilken tidpunkt, se Figur 5. 

Figur 4. Verktyg som användes för att packa torven 
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Figur 5. Undersidan av försöksuppställningen med toapappersark instuckna i gallret 

Toalettpappersark användes för att ha en extra indikation på när olika delar av undersidan 

blivit våt. Detta då det var oklart hur stor kontrasten skulle vara mellan de torra och blöta 

delarna av lakanet när det filmades under de ljusförhållanden som rådde och med den 

utrustning som fanns tillgänglig. Det visade sig i efterhand att denna försiktighetsåtgärd var 

onödig då filmen (länk till filmen finns i avsnitt 4.3) tydligt visade hur olika delar av undersidan 

(lakanet) blev våt vid olika tidpunkter.   

Samma försöksuppställning och uppbyggnad användes för båda testerna, dvs för 

skärsläckaren och dimspiken. Bara jorden, lakanet och toalettpappersarken byttes ut.  

 

2.4 Jordprover för bestämning av fukthalt 
Fyra jordprov togs på olika nivåer från de säckar som jorden levererats i för att kunna 

bestämma vilken fukthalt jorden hade vid testerna. Två prov togs ur båda säckarna, första 

provet 1–2 dm under toppen och det andra 1–2 dm innan botten på säckarna. Att proverna 

togs på dessa två djup var för att få en spridning på proverna för att se om det skiljde sig 

mycket i fukthalt beroende på nivån i torven. Det översta lagret undveks då det kunde ha 

torkats eller fuktats till en nivå som inte representerade genomsnittet av torven. Botten lagret 
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undveks då det inte användes i testerna och skulle kunna vara extra fuktigt om vatten hade 

ansamlats i botten.  

Proven, som vägde mellan 278 g och 386 g, lades i varsin plastpåse som förslöts. Fukthalten 

på dessa prov bestämdes genom att väga dem för att sen torka dem i en ugn på cirka 100°C 

tills de bedömdes helt torra, det vill säga då proven såg och kändes helt torra. Därefter vägdes 

torven igen. Fukthalten bestämdes därefter genom att subtrahera den torra vikten från 

ursprungliga vikten, detta för att få fram hur mycket vatten som avdunstat. Därefter delades 

vikten på det avdunstade vatten med den torra vikten (ekvation 1). MC = fukthalten (Moisture 

Content); m = total massa; ms = torrsubstans; mw = massa vatten.  

𝑀𝐶 =
𝑚−𝑚𝑠

𝑚𝑠
=
𝑚𝑤

𝑚𝑠
      (1) 

 

2.5 Försök med skärsläckare 
Nedan presenteras specifikationer för den skärsläckare som användes samt hur försöket med 

skärsläckaren genomfördes. 

2.5.1 Skärsläckaren som användes vid testet 
Vid testet användes en Cobra skärsläckare med nedanstående specifikationer: 

Cobra: 

• Modell: C360H 24V  

• Tryck vid munstycke: Ca 260 bar 

• Tryck från bil: Ca 300 bar 

• Flöde: Ca 56 l/min 

• Hastighet på vattnet vid munstycket: Ca 200 m/s 

• Diameter på munstycket (diameter på vattenstrålen som kommer ut): 2,3 mm 
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Testerna utfördes med standardutförandet av modellen och en bild på skärsläckaren och dess 

munstycke finns i Figur 6.  

 

Figur 6. Skärsläckaren som användes vid testet 

2.5.2 Genomförande av testet med skärsläckare 

Skärsläckaren kördes i luften först för att den skulle ha trycket upparbetat och för att ge en 

bild av hur strålbilden ser ut, se Figur 7. 

 

Figur 7. Skärsläckarens strålbild i luften 
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Mynningen placerades därefter mot jorden i centrum av försöksuppställningen och 

vatteninjiceringen påbörjades igen på given signal. Tid togs på penetreringen. På grund av ett 

missförstånd så slutade brandmannen köra skärsläckaren direkt han såg att penetrering skett, 

men fortsatte sen att spruta igen efter bara någon sekund. Testet avslutades 30 sekunder efter 

att det påbörjats. Enbart vatten användes i skärsläckaren, inget skärmedel eller annat 

tillsatsmedel användes. Detta då det bedömdes att inget skärmedel skulle behövas då det inte 

fanns något hårt material strålen var tvungen att ta sig igenom innan den nådde torven. Övriga 

tillsatsmedel, exempelvis ytspänningssänkande, tillsattes inte då det var just det rena vattnets 

penetrations och spridningsförmåga som skulle undersökas. Att undersöka hur olika 

tillsatsmedel påverkar resultatet vore ett intressant område att forska vidare på. Figur 8 visar 

hur det såg ut när testet med skärsläckaren genomfördes.    

Figur 8. Pågående test med skärsläckare 
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För att se hur det såg ut när skärsläckaren bröt igenom och för att se vattenspridningen på 

lakanet så skulle undersidan av försöksuppställningen filmas. På grund av riskerna som 

kommer med det höga trycket hos vattnet från skärsläckaren kunde inte en person stå precis 

bredvid för att filma. En filmkamera direkt på marken riskerade också att bli förstörd. För att 

lösa problemet anordnades det så att en filmkamera kunde filma undersidan via en spegelbild. 

Spegeln syns nerstänkt i nedre vänstra hörnet i Figur 8. En illustration av uppställningen visas 

i Figur 9.  

 

2.6 Försök med dimspik 
Nedan beskrivs den dimspik som användes samt hur försöket med dimspiken genomfördes. 

2.6.1 Dimspiken som användes vid testet 
Dimspiken var av varianten attack, det vill säga att vattnet sprids framåt. Ingen formell 

modellbeteckning kunde hittas för dimspiken. Dimspiken hade 16 mynningshål med 

diametern 1,5 mm. Inför testet mättes dimspikens flöde till cirka 58 l/min vid ett pumptryck 

på 6 bar. Pumpen och dimspiken var sammankopplade genom en 25 m lång skogbrandslang 

med dimensionen 25 mm. En grov beräkning av vattnets hastighet när det lämnade dimspiken 

gav en hastighet på cirka 30 m/s. Denna beräkning gjordes med beräkningsappen (kalkylatorn) 

Figur 9. Illustration av försöksuppställning med spegel och filmkamera 
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hos Aquajet.se. De data som fördes in var trycket 6 bar, flödet 58 l/min och 16 mynningshål 

med diametern 1,5 mm. Se Figur 10 för närbild på dimspiken och dess mynning.  

 

Figur 10. Dimspiken och dess mynning 

2.6.2 Genomförande av testet med dimspik 
Dimspiken kördes också i luften först, se Figur 11.  

  

Figur 11. Dimspikens strålbild i luften 
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Dimspiken trycktes ner i jorden i centrum av försöksuppställningen, se Figur 12.  

Detta resulterade i att vattnet inte behövde ta sig igenom de översta 40 cm av jordlagret. 

Vattnet från dimspiken behövde således bara transporteras genom 60 cm jord för att nå 

botten medan vattnet från skärsläckaren var tvunget att ta sig igenom alla 100 cm med jord. 

Vattnet slogs på och tid för penetrering mättes och vattnet slogs av efter 1 minut och 

45 sekunder.   

Undersidan av försöksuppställningen filmades här för hand då riskerna med dimspiken inte är 

lika stora som för skärsläckaren. 

 

 

 

 

   

Figur 12. Dimspiken nerstucken i jorden för att köras 
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3. Teori 
I teorin presenteras bakomliggande information som är viktig för arbetet.  

 

3.1 Glödbränder 
Ohlemiller (2002) beskriver glödbränder som en långsam förbränning utan flammor som sker 

vid relativt låga temperaturer. Förbränning sker genom att syre reagerar direkt med 

materialet, istället för som vid flammande bränder, reagera med den gasformiga pyrolysen. 

Om materialet har en stor specifik yta, finns mer yta för syret att attackera vilket resulterar i 

att förbränningshastigheten ökar. Vissa föroreningar utav alkalimetaller agerar som 

katalysator för förbränningen, dessa finns i nästan allt cellulosamaterial (Ohlemiller, 2002). 

Rein (2011) skriver att glödbränder i skogen kan ske dels i tjockare organiskt material som 

rötter, stubbar, grenar och omkullfallna trädstammar. Dels kan det ske i jordar med mycket 

organiskt material, som torvmarker. Glödbränder i skogen sprider sig mycket långsammare än 

flambränder och de medför en delvis annorlunda problematik i jämförelse med flambränder. 

Glödbränder kan ligga oupptäckta under marken under lång tid och ta sig under olika 

brandbarriärer. De kan sen övergå till en öppen flambrand igen långt efter det att branden 

antagits vara släckt, eller starta en ny flambrand bakom en begränsningslinje (Rein, 2011). 

 

3.2 Torv  
Enligt Svensk Torv och Torv Forsk (2019) är torv en benämningen på ej fullständigt nerbrutet 

växtmaterial som ansamlats i fuktiga miljöer, exempelvis mossar och myrar. Mikroorganismer 

bryter ner växtdelarna, men då syrebrist uppstår så avstannar förmultningsprocessen. Den 

kemiska sammansättningen för torv domineras av kol, väte och syre. Variationer kan uppstå 

till följd av bildningssätt, grundvattenflöden, förmultningsgrad, underliggande material och 

nederbörd. Hur snabbt torvlagren i Sverige växer varierar, men i genomsnitt så växer torvlager 

med 0,5 mm/år vertikalt. Horisontellt kan torven breda ut sig med upp till 100 mm/år, men 

denna utbrednings stoppas ofta av avdikningar och liknande (Svensk Torv & Torv Forsk, 2019).  

3.2.1 Torvbränder 
Torvbränder är en typ av glödbrand och skogsbrand som kan skapa stora problem, men delvis 

på andra sätt än traditionella flambränder i skogen. Huang och Rein (2015) hävdar att bränder 

i torvmarker lokalt kan orsaka stor och långvarig skada på jorden. Vidare anser Huang och Rein 

att bränder i torvmarker är ett globalt problem då de släpper ut stora mängder växthusgaser. 

Enligt Huang och Rein finns totalt ungefär 25% av vår planets markbundna organiska kol i 

organiska jordar och torvlager, vilket motsvarar ungefär samma mängd kol som finns i 

atmosfären. Detta trots att torvmarker bara täcker 3% av jordens landyta (Huang & Rein, 

2015). Enligt Filkov, Leroy-Cancellieri, Cancellieri, Gladky och Simeoni (2015) finns det mer kol 

bundet i torv än i världens skogar. 

Stora mängder kolmonoxid och koldioxid släpps ut vid skogs- och torvbränderna. I genomsnitt 

så frigörs kol varje år från skogs och torvbränder i sådana mängder att det kan jämföras med 

cirka 15% av de årliga mänskligt orsakade utsläppen av kol (Huang & Rein, 2015). 
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Filkov et al. (2015) hävdar att när torvbränder väl startat kan de vara mycket svåra att släcka, 

även om det kommer mycket regn och stora mänskliga insatser görs. Enligt Filkov et al. kan 

torvbränder pågå under lång tid, upp till några år i vissa fall. Filkov et al. beskriver vidare att 

de avger stora mängder förbränningsprodukter till atmosfären vilket kan allvarligt försämra 

luftkvaliteten för människor, med negativa hälsoeffekter som följd.  

Ett problem för räddningstjänsten är, enligt Filkov et al. (2015), att pyrande torvbränder kan 

pågå både på markytan och nere i jorden. Detta skapar problem för räddningspersonal då 

marken kan se orörd ut men i djupare lager längre ner så pyr marken. Den övre till synes 

orörda marken kan då vara ett tunt skal som kan brista under människor och tunga maskiner 

(Filkov et al., 2015).  

Enligt Vesterberg, Carlsten, och Lindh (2016) kan torv kan ha en mycket hög fukthalt på flera 

hundra procent. I vissa torvtyper som är lågförmultnade kan fukthalten nå upp till så mycket 

som 2000% (Vesterberg, Carlsten, & Lindh, 2016).  

Vatten tar upp mycket värme och förhindrar förbränning. Vid torka, naturlig eller konstgjord, 

så kan fukthalten minska betydligt och risk för brand uppstå. Fukthalten är därför av stor vikt 

för om en torvbrand kan uppstå och fortgå. Antändning sker enligt Huang och Rein (2015) 

genom att vatten avdunstar och den organiska delen av torven genomgår pyrolys till dess en 

exotermisk förkolningsprocess startar. Den kan då leda till en spridning av branden där 

branden är självunderhållande så länge det finns bränsle. Den högsta fukthalten MC (Moisture 

Content), där pyrande antändning kan ske kallas kritisk fukthalt för antändning MCig (Moisture 

Content Ignition). Huang och Rein hävdar att MCig kan variera mellan 40 och 150% beroende 

på torvens sammansättning.  

Utöver fukthalten så beskriver Huang och Rein (2015) vidare att även torvens porositet, torr 

densitet, inert innehåll, och kemisk sammansättning påverkar hur känslig torven är för 

pyrande förbränning. En högre andel inert innehåll kräver en lägre fukthalt för att en 

antändning ska ske. Enligt Huang och Rein slocknar branden när den kommer fram till en 

mineraljord, ett tjockt och vått jordlager, vid kraftiga och långvariga regn eller 

brandbekämpning. Huang och Rein hävdar vidare att en brand, när den väl startat, kan ta sig 

igenom områden med mycket högre fukthalt än MCig. Den nya fukthalten där branden 

slocknar benämns kritisk fukthalt för släckning MCex (Moisture Content Extinction).  

Om antändning sker i jord där MCig är <65% kan, enligt Wade, Ewel och Hofstetter (1980), 

branden torka ut våtare lager och fortsätta att brinna igenom områden med MC upp till 150%. 

Vid experimentella försök genomförda av Benscoter et al. (2011) så uppstod ett tillfälle där 

branden åt sig igenom ett 3 cm tjockt lager med MC = 295%. Även om försöken är få visar de 

att fukthalten påverkar hur branden sprider sig och att MCig är lägre än MCex (Huang & Rein, 

2015). 

 

3.3 Skärsläckare som verktyg 
Enligt Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

(SÄRF & SP, 2010) är skärsläckaren ett verktyg som arbetar med ett högt tryck (200 – 300 bar) 
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på vattnet, vilket resulterar i väldigt små vattendroppar. Tillverkaren Cold Cut Systems (u.å.) 

förklarar att tekniken går ut på att skärsläckaren blandar vatten och ett skärmedel och sen 

pressar ut det genom ett munstycke under högt tryck (>250 bar). På det viset kan 

skärsläckaren skära igenom alla byggmaterial på en mycket kort tid. Cold Cut Systems hävdar 

att hålet som bildas är mycket litet och därför inte medför någon ökad syretillförsel till en 

brand i ett slutet utrymme. En tidig släckinsats kan därigenom genomföras utan att personal 

behöver gå in (Cold Cut Systems, u.å.).  

Det höga trycket i skärsläckaren resulterar i mycket små vattendroppar (Cold Cut Systems, 

u.å.; SÄRF & SP, 2010). Beräkningar visar att droppstorleken på vattnet när det lämnar 

munstycket på en skärsläckare ligger på 0,01 mm eller mindre (SÄRF & SP, 2010). SÄRF och SP 

påpekar att de små dropparna och den vattendimma som bildas lämpar sig särskilt för skylning 

av brandgaser. Detta beror på de små dropparna som har en stor kontaktyta i förhållande till 

sin storlek och därigenom lätt kan ta upp värmeenergi och förångas (SÄRF & SP, 2010).  

SÄRF och SP (2010) visar att när skärsläckaren körs i luft, så kallad ”fri stråle”, är strålen relativt 

sluten fram till cirka 5 m. SÄRF och SP förklarar att under den sträckan har strålen en inre kärna 

som innehåller den större delen av vattnet och ett yttre område där den är mer utspridd. Vid 

ungefär 5 m sker ett första uppbrott och vid cirka 7 m är strålen helt uppbruten (SÄRF & SP, 

2010). 

SÄRF och SP (2010) poängterar skärsläckarens förmåga att kyla brandgaser och möjligheten 

att förbättra miljön för brandmännen. SÄRF och SP lyfter även fram att skärsläckaren 

möjliggör en snabbare första insats samt att den kan användas för att släcka svåråtkomliga 

utrymmen som vindar, tak och trossbottnar. Det låga vattenflödet, cirka 50 l/min, medför att 

risken för vattenskador är liten (SÄRF & SP, 2010). 

  

3.4 Dimspik som verktyg 
Lidström, Appel, Palmkvist och Bialas (2013) beskriver dimspiken som ett verktyg för 

räddningstjänsten vilket togs fram för att underlätta släckning av svåråtkomliga utrymmen vid 

brand i byggnad. Den använder vattendimman som bildas av de små dropparna för att släcka 

bränder. Ofta sker det genom att dimspiken sticks in genom befintliga öppningar så som 

brevinkast eller trasiga fönster. Det går även att göra hål med exempelvis en 

dimspikshammare för att sen sticka in dimspiken genom väggen (Lidström et al., 2013).  

Den dimspik som användes i detta arbete var för lågtryckssystem (LT). Enligt Lidström et al. 

(2013), finns även modeller för förhöjda lågtryckssystem (FLT), vilket ibland benämns som 

högtryckssystem (HT). Dimspikar finns även i olika varianter beroende på deras syfte, ”Dimspik 

Attack” och ”Dimspik Begränsning” är två varianter (Lindström et al., 2013).  

Den variant som använts i detta arbete är ”Dimspik Attack”. Den har en mer sammanhållen 

strålbild än ”Dimspik Begränsning” och bildar en långsmal vattenkon, se Figur 11. 
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3.5 Tidigare tester och erfarenheter 
Svensson (2015) visar i sitt examensarbete att några räddningstjänster redan har erfarenhet 

av att använda skärsläckaren som alternativ till dimspik/jordspett vid bränder som har likheter 

med torvbränder. Svensson beskriver att insatser har gjorts med skärsläckare vid brand i 

rotsystem och myrstackar där effekten varit god. Svensson skriver vidare att även vid brand 

inuti trädstammar har skärsläckaren använts då ett jordspett skulle ha krävt att hål på ett par 

centimeter borrats upp medan skärsläckaren bara gör hål på ett par millimeter. Vid bränder i 

silos har, enligt Svensson, skärsläckaren kunnat påvisa resultat flera meter in i det porösa 

materialet och i vissa fall markant underlättat släckningsarbetet. Svensson presenterar inga 

tidigare dokumenterade tester, men nämner att Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

(SÄRF) har genomfört odokumenterade tester med skärsläckare i spån och torv i 

ventilationsrör på 2–3 m och med en diameter på 50 cm. Svensson förklarar att det som 

undersöktes var penetreringstiden och storleken på utgångshålet. Vid fyllning av spån uppgick 

diametern på utgångshålet till 6–7 cm medan det vid fyllning av torv uppgick till 15–20 cm. 

Dessa tester genomfördes på liggande rör, det vill säga strålen sköts horisontellt (Svensson, 

2015). 
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4. Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av testerna. 

 

4.1 Fukthalter i jorden  
Jorden levererades i två stora säckar och jordprov togs i den övre och lägre fjärdedelen av 

båda säckarna. Jorden var klart fuktig, men inte så att det rann av den eller att handen blev 

blöt om man tog på den. Se Figur 13 för bild på torven. Fukthalt redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Fukthalten i torven för fyra olika prov 

Prov Fukthalt 

Säck 1 övre ¼  299% 

Säck 1 nedre ¼ 282% 

Säck 2 övre ¼  289% 

Säck 2 nedre ¼  256% 

 

Genomsnittet av dessa ger en fukthalt på 282% för jorden. Se underavsnitt 5.2.1 för analys av 

hur fukthalten påverkar resultatet i testerna.  

 

Figur 13. Torven när den ligger i försöksuppställningen 
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4.2 Skärsläckare 
Det tog bara cirka 1 sekund för skärsläckaren att penetrera det 1 m tjocka torvlagret. Ett 

uppehåll uppstod på ett par sekunder direkt efter penetrering på grund av ett missförstånd, 

men efter det fortsatte skärsläckaren att spruta vatten tills en total tid på 30 sekunder 

uppnåtts. Då avbröts testet eftersom skärsläckaren bara sprutade rakt igenom torven. Lakanet 

blev blött där skärsläckaren gick igenom och ytterligare ett par centimeter runt utgångshålet. 

Av vad som gick att se från sidan och via filmen så var samma area var blöt efter några 

sekunders körning med skärsläckaren som efter 30 sekunder. Utgångshålet täckte en yta på 

drygt 1 dm2 och den totala blöta ytan var drygt 2 dm2, se Figur 14. 

  

Figur 14. Undersidan av försöksuppställningen efter försök med skärsläckare. Försöksuppställningen är här tippad 
på sidan för att möjliggöra en bra bild. De papperstussar som syns på undersidan är toapappersarken som sattes 
dit (se avsnitt 2.3 och underavsnitt 5.1.1 för mer information).  

Utöver denna area var även andra delar delvis blöta på grund av stänk där vatten som åkt 

igenom jorden studsat på marken och tänkt upp på undersidan av försöksuppställningen igen.  
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Undersidan filmades med hjälp av en spegel enligt uppställningen som visas i underavsnitt 

2.5.2 och Figur 9. Spegeln, och delvis även kameran, blev dock snabbt nerstänkta. Under testet 

så snöade det lätt, vilket gör att det på filmen ser lite konstigt ut när snö faller på spegeln. 

Filmen kan ses via denna länk: 

https://www.dropbox.com/s/iipgiu7jrhq7nmv/20191108_100650.mp4?dl=0 

En kort film togs också på hur det såg ut från sidan efter att skärsläckaren brutit igenom och 

sprutade rakt igenom. Den filmen kan ses via länken:  

https://www.dropbox.com/s/h2sxf6p082qbabe/20191108_100750.mp4?dl=0 

 

4.3 Dimspik 
Dimspiken trycktes ner så att spetsen var 40 cm ner i jorden och det tog 26 sekunder från det 

att dimspiken slagits på tills det att vattnet penetrerat de återstående 60 cm. Dimspiken 

sprutade vatten i cirka 1 minut och 45 sekunder innan den stängdes av. När penetrering först 

skedde var det bara några kvadratcentimeter som var blött, efter 1 minut cirka 16 dm2 och 

när dimspiken stängdes av efter 1 minut och 45 sekunder så var cirka 32 dm2 blött, vilket 

motsvarar halva tvärsnittsarean. Spridning fortsatte efter att dimspiken slagits av och nästan 

hela tvärsnittsarean var blöt efter ytterligare några minuter, förutom lite utefter vissa kanter, 

se Figur 15.   

https://www.dropbox.com/s/iipgiu7jrhq7nmv/20191108_100650.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h2sxf6p082qbabe/20191108_100750.mp4?dl=0
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Figur 15. Undersidan av försöksuppställningen ett par minuter efter att dimspiken slagits av. De papperstussar 
som syns på undersidan är toapappersarken som sattes dit (se avsnitt 2.3 och underavsnitt 5.1.1 för mer 
information). 

En film över hur spridningen av vattnet skedde under de 1 minut och 45 sekunder som 

dimspiken var på kan ses via denna länk: 

https://www.dropbox.com/s/mcbcrj9imja3ycp/20191108_123457.mp4?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/mcbcrj9imja3ycp/20191108_123457.mp4?dl=0
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5. Diskussion/Analys  
I detta kapitel diskuteras och analyseras resultatet från testerna och arbetet som helhet. 

Avslutningsvis ges förslag på fortsatta studier. 

 

5.1 Arbetsgången    
Då detta är ett exjobb som skulle göras under höstterminen blev testerna inte gjorda förrän i 

november då förberedelser tog upp de första månaderna. Det hade dock varit bättre och 

enklare att genomföra testerna under sommarhalvåret då det skulle varit lättare att torka 

jorden till en lägre fukthalt.  

Från början planerades det tester även på djupet 2 m. Försöksuppställningen till detta byggdes 

och såg likadan ut som den för djupet 1 m men hade en höjd på 2,1 m istället för 1,1 m. 

Mängden jord som skulle behövas beräknades med hjälp av volymen som skulle fyllas i 

testerna och densiteten som uppgavs på jorden av Snabbgrus. Den totala volymen som 

beräknades behövas var 0,64 m3 för vart och ett av testerna på djupet 1 m och 1,28 m3 för 

vart och ett av testerna på djupet 2 m, med en total volym av 3,84 m3. Enligt leverantören 

Snabbgrus skulle jorden ha en densitet på 300 kg/m3 vilket gav att cirka 1200 kg jord skulle 

behövas. Därför beställdes två säckar på 800 kg. När jorden levererats visade det sig att 

densiteten på jorden var mycket högre än vad som uppgetts (och eventuellt även mindre total 

vikt) vilket resulterade i att jorden inte räckte till mer än att genomföra testerna på djupet 

1 m.  

5.1.1 Försöksuppställningens konstruktion  
För att minska mängden jord som skulle krävas för att fylla upp lådan användes hopskruvade 

brädor för att sätta igen hörnen på lådan. Det gav lådans innanmäte en form av en oktogon. 

Sträckan från mitten av lådan, där verktygen placerades vid testerna, fram till lådans 

(oktogonens) väggar blev då mer likvärdig oavsett riktning. En risk med detta var att vatten 

kunde rinna genom den luftspalt som bildats bakom brädorna. Förutsättningen för det var 

dock att vattnet transporterats så lång ut åt sidorna i jorden att det nått fram till brädorna och 

där kunde sippra igenom springorna.  

Under testet med dimspiken så spred sig vattnet ut till brädorna och det kan inte uteslutas att 

en del vatten runnit på baksidan av brädorna ner till lakanet. Det skedde dock först efter att 

genombrott skett i närheten av centrum av lådan och en bit in i testet. 50 sekunder in i filmen 

på testet med dimspiken (länk till filmen finns i avsnitt 4.3) går det att se hur vatten bryter 

igenom vid ett av hörnen. Ett resultat av att vattnet kunde ta den genvägen är att den delen 

av bottenarean blev våt tidigare än den annars skulle ha blivit. Det är också möjligt att vattnet 

tog den genvägen till viss del istället för att sprida ut sig åt andra håll i lådan, resulterande i en 

fördröjd vätning av bottenarean åt andra håll. Det var emellertid små mängder vatten som 

rann ut i hörnet i förhållande till de mängder som rann genom jorden och ut kring mitten av 

bottenarean. Påverkan på resultatet och de slutsatser som dragits därav bedöms därför inte 

som allt för stora. 
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Att vatten, vid försöket med dimspiken, nådde fram till brädorna och de riktiga väggarna på 

lådan visar på att ytterligare spridning i sidled hade varit möjlig om vattnet inte stött på en 

barriär i form av träväggar. Även om det inte var stora mängder vatten som nådde fram till 

väggarna, i jämförelse med mängden vatten som gick igenom jorden, så hindrade väggarna en 

vidare spridning i horisontalplanet. När sådana barriärer saknas kan därför vatten röra sig mer 

horisontellt, vilket gör att inte lika mycket vatten går rakt ner.  

En optimal försöksuppställning skulle vara så bred att vattnet aldrig kom i kontakt med en 

barriär. Vid framtida försök med dimspik rekommenderas därför en större tvärsnittsarea på 

försöksuppställningen, speciellt om försök dessutom ska genomföras för större djup än 1 m.  

Vid testet med skärsläckaren spred sig aldrig vattnet så långt ut åt sidorna att det kom i kontakt 

med väggarna eller brädorna. Bredden på försöksuppställningen och luftspalten som skapats 

bakom brädorna hade därför ingen inverkan på resultatet.   

Då ljusförhållandena och vädret vid försöken var okända innan tidpunkten för testerna var det 

oklart hur tydligt det skulle bli på film var lakanet var blött och var det fortfarande var torrt. 

Eftersom det var viktigt för testet att inte bara ha tid för penetrering, utan även hur vattnet 

spred sig horisontellt i tvärsnittet med tiden, eftersöktes en extra indikeringsmöjlighet som 

försiktighetsåtgärd. Toapappersark sattes därför fast i gallret på undersidan av 

försöksuppställningen och i kontakt med lakanet. Resonemanget var att även om skillnaden 

mellan blött och tort lakan inte gick att se på filmen, så skulle det gå att se vilka toapappersark 

som blivit våta och vilka som fortfarande var torra.  

I efterhand kan det konstateras att toalettpapper inte hade behövt användas för att detektera 

vattnets spridning då spridningen syntes tydligt på lakanet.  

5.1.2 Bestämningen av fukthalt i torven 
Det togs fyra prover för att bestämma en genomsnittlig fukthalt för torven. För att få ett mer 

pålitligt och exakt värde för fukthalten borde fler prov ha tagits. Resultatet kan också ha 

påverkats av vid vilka nivåer som proverna togs. För båda säckarna hade det övre provet lite 

högre fukthalt än det lägre provet. Hur förändringen i fukthalt mellan dessa punkter varierade 

går inte att säga med den data som insamlades.  

Torven torkades i en vanlig köksugn. Det medför en relativt stor osäkerhet om vid exakt vilken 

temperatur som torven torkades. Proverna torkades dessutom bara tills de ”ansågs” vara helt 

torra, det vill säga tills de såg och kändes helt torra.  

Sammantaget skapar detta en osäkerhet kring noggrannheten vid bestämningen av fukthalt. 

Vid framtida försök rekommenderas att fler prover tas och att bättre utrustning och mer 

exakta eller standardiserade metoder används.  

5.1.3 Genomförande av test med skärsläckare 
Vid filmningen av testet med skärsläckare uppstod vissa problem. Vid testet så användes en 

spegel och kamera på ett stativ för att filma undersidan, se Figur 9. Detta på grund av 

säkerhetsriskerna med användandet av skärsläckare. Spegel och kameran blev dock nerstänkt 

efter bara någon sekund. En filt hade lagts ovanpå marken under testuppställningen för att 
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minska risken för stänk, men det fungerade inte. Vattenstrålen slog hål på filten på en gång 

och stänkte upp vatten och lera på spegeln. 

En bättre lösning för att undvika stänk vid framtida försök hade varit att ha uppställningen på 

betydligt högre stöd och en ränna som kunde leda bort vattnet. Med ett större avstånd från 

försöksuppställningen till marken reduceras trycket i vattnet när det når marken och därmed 

även risken för stänk. Spegeln kan då placeras på en högre nivå än marken, en nivå mellan 

marken och försöksuppställningen. Detta medför att mycket av stänket kan åka under spegeln 

istället för att hamna på den. Se Figur 16 för ett förslag på hur det skulle kunna se ut.  

5.1.4 Genomförande av test med dimspik 
Då sannolikheten för att nå ut till en skogsbrand med bara en slanglängd är låg, bestämdes 

det att pumptrycket vid bilen skulle sänkas till 6 bar som kompensation. Detta gjordes efter 

diskussion med personalen på Luleå räddningstjänst som hjälpte till vid testerna. Flödet 

sänktes som en följd av trycksänkningen, vilket resulterade i ett flöde på 58 l/min; vilket är 

bara 2 l/min mer än det flöde på 56 l/min som skärsläckaren hade och därmed gav de två 

verktygen i stort sett jämbördiga flöden. 

Vid testet med dimspik kunde spridningen av vattnet filmas för hand och det stänkte betydligt 

mindre än vid testet med skärsläckaren. Testet gick bra och det blev en tydlig film som visar 

hur spridningen av vattnet skedde. Efter att dimspiken slagits av så noterades en fortsatt 

spridning av vattnet som dokumenterades med bilder.  

 

5.2 Testernas resultat  
Dessa tester utfördes på ren torvmull som kan antas vara lösare packad än den som återfinns 

i naturen, där det även finns olika typer och sammansättningar av torv. Inga rötter eller stenar 

Figur 16. Förslag på försöksuppställning på högre stöd 
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fanns iblandat i torven som kunde bryta upp en stråle eller förhindra att ett dimspik träddes 

ner så långt som det nu gjorde. Verkliga fall kan vara mycket mer komplexa och innebära att 

penetrering och spridning ser ut på ett annat sätt. Vid verkliga bränder kan även 

tillgängligheten utgöra problem och resultera i längre slanglängder som tillsammans med 

eventuella höjdskillnader kan påverka trycket som går att få ut ur systemen. Resultaten ska 

därför bara ses som en jämförelse mellan två olika verktyg vid ett visst förhållande.  

5.2.1 Fukthalten i torven 
Fukthalten i torven som användes vid testerna kan jämföras med de värden på fukthalt som 

presenterades i teoriavsnittet. Fukthalten på torven är klart lägre än de flera hundra procent 

(upp till 2000% i vissa fall) i fukthalt som kan uppstå när torven är vattenmättad. Fukthalten 

är dock klart över det spann för kritisk fukthalt för antändning på 40–150%. Genomsnittet på 

fukthalten i torven som testerna genomfördes ligger också över den kritiska fukthalten för 

släckning som togs fram för vissa torv typer. Där fanns dock även ett exempel på där branden 

tagit sig förbi torvlager med fukthalt på 295% vilket är strax över genomsnittet för fukthalten 

på torven som testerna genomfördes i.  

Då det inte genomfördes något brand-/släcktest så är det inte lika viktigt om fukthalten är 

över eller under den kritiska fukthalten för antändning eller släckning. Det intressanta är om 

fukthalten, som är högre än vad som kan förväntas vid verkliga torvbränder, påverkar 

resultatet från testerna med avseende på spridning och penetrering.   

Den höga fukthalten bedöms ha en relativt liten inverkan på resultatet för spridningen och 

penetrering av vatten. Det är möjligt att en torv med lägre fukthalt hade gett lite annorlunda 

resultat, men skillnaderna bedöms inte ha blivit särskilt stora. Lite mer vatten hade kunnat 

stanna kvar i de övre lagerna vilket skulle kunna ha ökat tiden för penetrering något vid 

användandet av dimspiken. Skillnaden bedöms dock som mest handla om någon sekund. 

Lägre fukthalt skulle också kunna ha gett lägre motstånd så att penetrering med skärsläckaren 

skedde ännu snabbare då det inte fanns tidigare vatten i torven som bromsade upp 

vattenstrålens hastighet. Men med en penetreringshastighet på cirka en sekund under testet 

så kan det inte bli mycket snabbare och en eventuell skillnad bedöms som försumbar. Nya 

tester med torv med olika fukthalt skulle vara bra för att verifiera dessa hypoteser.  

5.2.2 Torvens densitet 
Då densiteten på torven skilde sig så mycket från den som var uppgiven av försäljaren borde 

en undersökning av den verkliga densiteten ha gjorts. Detta gjordes dock inte och 

uppmärksammades först långt efter testerna. Det hade också varit intressant att veta hur 

överförandet av torv till försöksuppställningen och sedan packande av den torven påverkade 

den slutgiltiga densiteten för torven i testerna.  

Torvens densitet bedöms ha stor betydelse för testernas resultat, där större densitet väntas 

ge längre penetreringstid då det blir svårare för vattnet att hitta en väg igenom och med mer 

material som måste trängas undan för strålen. Hur stor påverkan är och hur densiteten 

påverkar spridningen åt sidorna skulle vara intressanta områden att kolla vidare på. 

Densiteten för torven anses dock ha varit densamma vid båda testerna och jämförelsen mellan 

dimspik och skärsläckare har därför genomförs vid jämbördiga förhållanden, dock skulle en 
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bättre notering av densiteten ha gett en bättre bild av vid vilka förhållanden som testerna 

genomfördes.  

5.2.3 Skärsläckare  
Skärsläckaren hade en mycket snabb penetrering på bara en sekund, vilket anses bra. Trycket 

vid penetreringen var fortfarande mycket högt och skapade ett litet utgångshål. Spridningen 

åt sidorna var låg vilket både har sina för och nackdelar. En mer koncentrerad 

vattenbegjutning möjliggör mer precisa ingrepp mot glödbränder samtidigt som mängden 

vatten som behövs minskar. Det kräver dock kännedom om exakt var glödbranden är samt 

hur vattnet rör sig genom marken. Enligt testet i det här arbetet kan det förväntas att det i 

torvmark bildas ett smalt men djupt hål ned i riktning av strålen. Skulle det finnas hårdare 

material som rötter eller stenar finns risken att strålbilden blir en annan och i fallet med en 

sten kanske till och med studsar uppåt eller åt sidorna. Risken finns därför att vattnet missar 

glödhärden när branden angrips med så koncentrerad vattenbegjutning. Sannolikheten är 

också stor att vid djup på 1 m så kommer stora mängder vatten transporteras rakt igenom 

brandhärden och ner till djupare jordlager där vattnet inte gör någon nytta.  

Vid testet i det här arbetet sköts det bara rakt ned med skärsläckaren. Det är dock möjligt att 

betydligt bättre resultat vad gäller spridning skulle kunna uppnås genom att ändra 

skärsläckarens vinkel i förhållande till marken fram och tillbaka under angreppet. Genom att 

använda en omrörningsmetod, det vill säga att ändra vinkeln på skärsläckaren och röra den i 

olika riktningar, skulle det vara möjligt att täcka in en större volym och minska risken att missa 

branden eller att skjuta vatten förbi branden. Detta testades inte vid försöken, men skulle 

kunna vara en bra metod för att täcka in en större volym en bit ner i marken på ett snabbt 

sätt. Det skulle vara intressant att testa hur det fungerar i praktiken. 

Det har förekommit diskussioner om huruvida hålet som skapas av skärsläckarens höga tryck 

kan agera som en luftkanal efter det att skärsläckaren tagits bort. Hålet skulle då eventuellt 

kunna öka syretillförseln till branden. Detta om luften och syret kan ta sig igenom det blöta 

lagret som omger hålet och på så vis ta sig in till branden i torv som inte blivit våt. Nya studier 

skulle behövas för att kunna styrka eller förkasta denna teori. 

Vid användning av skärsläckare krävs stor kompetens hos handhavaren som sköter 

skärsläckaren och riskerna som skärsläckarens höga tryck medför måste beaktas.   

5.2.4 Dimspik 
Dimspiken hade en penetreringstid på 26 sekunder, vilket är betydligt långsammare än 

skärsläckaren. Trycket vid penetrering var betydligt lägre och inget utgångshål bildades, 

vattnet spred sig istället sakta genom torven. Spridningen åt sidorna var ganska stor med en 

slutlig spridning på 32 dm2 vilket medför att en större area kan täckas med dimspiken vid varje 

enskild angreppspunkt. Risken att missa glödbranden blir då också betydligt mindre. En större 

mängd vatten kommer dock att behövas för att nå ner till glödhärden och mycket vatten 

riskerar att komma vid sidan av beroende på hur stor glödhärden är. Detta behöver dock inte 

bara vara till ondo då det hjälper till att förhindra spridning av branden både vertikalt och 

horisontellt.  
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Även här har diskussionen förts huruvida hålet som bildas när dimspiken träs ner i torven kan 

agera som en luftkanal när dimspiken tas bort. Dimspiken kommer inte göra ett hål lika djupt 

som skärsläckaren, men istället så är torven som omger hålets sidor, som passeras när 

dimspiken trycks ner, torr. De översta lagerna har alltså inget blött lager som omger hålet som 

kan begränsa syretillförseln till jorden. För att motverka detta skulle dimspiken kunna sättas 

på innan den träs ner i torven och på så vis blöta sidorna runt dimspiken medan dimspiken 

träs ner. Precis som med skärsläckaren skulle vidare studier behövas för att klart kunna säga 

om detta är ett reellt problem eller inte.  

Dimspiken är mycket lätt att använda och kan tryckas ner i marken och sedan lämnas.  

5.2.5 Jämförelse mellan skärsläckaren och dimspiken  
Resultatet av testerna visar att båda verktygen har sina för och nackdelar. Dimspiken är lätt 

och säker att använda och tillåter att handhavaren lämnar dimspiken och gör något annat 

under tiden. Precisionen är inte lika viktig som med skärsläckaren och är därför inte lika 

beroende av att känna till exakt position för branden.  

Risken att skjuta vatten rakt igenom brandhärden och längre ner i marken där den inte gör 

någon nytta är betydligt lägre för dimspiken. Risken finns däremot att en del av vattnet från 

dimspiken missar branden, men där kan det i gengäld göra nytta genom att förhindra en 

spridning av branden. Ett skyddande lager av våt torv skapas ovanför och runtomkring 

branden (under förutsättningen att branden inte finns i de lager som passeras när dimspiken 

träs ner i jorden). Eftersom dimspiken har längre penetreringstid än skärsläckaren så kommer 

varje angreppspunkt kräva längre tid för dimspiken. I gengäld väter dimspiken en större yta 

per angreppspunkt.  

Skärsläckaren tillåter många snabba och korta angrepp där varje angrepp täcker en begränsad 

area. Om omrörningsmetoden används vid angrepp med skärsläckaren är det möjligt att 

skillnaden minskar gentemot dimspiken vad gäller yta som täcks in per angreppspunkt. Risken 

minskar då också att delar av branden missas, även om den risken fortfarande bedöms som 

större än för dimspiken.  

Flödet för de båda systemen var mycket lika (58 l/min för dimspiken mot 56 l/min för 

skärsläckaren). Skillnaderna ligger i hur effektivt det vattnet används. Skärsläckaren har en 

snabbare penetrering men riskerar samtidigt att skjuta rakt igenom jorden så att vattnet inte 

stannar på den nivån branden är. Den snäva strålen gör också att risken att missa delar av 

branden ökar. Dimspiken har längre penetreringstid men minskar risken för att missa branden 

och kommer inte skjuta vattnet rakt igenom brandhärden. 

Vid glödbränder på större djup är det möjligt att skärsläckarens snabba penetreringstid blir än 

mer avgörande. Samtidigt kommer skärsläckarens stråle sprida ut sig mer vilket minskar risken 

att vattnet skjuter förbi och missar branden. Personal med skärsläckaren kan då arbeta sig 

igenom ett område där branden antas vara med korta angrepp på några sekunder. Lägre 

jordlager kan då vattenbegjutas utan att en massa vatten stannar i de övre lagerna, till skillnad 

från dimspiken vars vatten i betydligt större utsträckning stannar i de övre lagerna (förutom 

de lager som passeras genom att trycka ner dimspiken i jorden). På så vis minskar mängden 

vatten som behövs för släckning och tiden för att få vatten på branden minskar. Det möjliggör 
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flera snabba angrepp med skärsläckaren från olika angreppspunkter på samma tid som ett 

enda angrepp med dimspik kan genomföras. 

För dimspiken antas penetreringstiden och mängden vatten som behövs öka betydligt desto 

djupare ner i marken branden finns. Det skulle vara bra med ytterligare tester på större djup 

för att undersöka om dessa hypoteser stämmer och till vilken grad. 

 

5.3 Förslag på framtida forskning 
Det finns behov av att genomföra tester på större djup än vad som gjordes i det här arbetet. 

Det är möjligt att resultatet skulle bli annorlunda och att fördelarna med skärsläckaren skulle 

bli tydligare där.  

Den omrörningsmetod som kort beskrevs och föreslogs tidigare i diskussionen är en sak som 

behöver testas i praktiken. Det vore bra att undersöka hur mycket en sådan metod skulle 

kunna påverka resultatet för vattenspridningen.   

Experimenten i detta arbete visar på för och nackdelar med de båda verktygen vid ett 

punktingrepp. När det är en större area som behöver vätas börjar andra parametrar spela in, 

bland annat hur lång tid det tar att flytta verktygen, samt hur svårt det är att få ner dimspiken 

i marken. Det bör därför undersökas hur snabbt en större yta kan vätas på ett tillförlitligt sätt 

med de olika metoderna.  

Ett område som kan studeras vidare är hur densiteten och hur hårt packad torven är påverkar 

resultaten. Test med hårdare packad torv med verklighetstrogna inslag av hårdare material 

som rötter skulle kunna ge en bättre bild av hur verktygen fungerar vid torvbrand i skogsmark.  

För att jämföra den faktiska släckeffekten bör försök genomföras med riktiga glödbränder på 

olika djup där släckeffekten av de olika påföringssätten skulle kunna jämföras. Då skulle det 

även vara intressant att testa med olika typer av tillsatsmedel som kan öka släckeffekten.   
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6. Slutsatser 
Båda verktygen har sina för- och nackdelar när det gäller att få vatten till djupet 1 m vid de 

förhållanden som gällde vid dessa tester och i förlängningen då även vad gäller släckning av 

glödbränder på djupet 1 m.  

Dimspikens för och nackdelar 

+ Är mycket enklare och säkrare att hantera  

+ Kan sättas på och sedan lämnas 

+ Har betydligt mindre risk att helt missa glödhärden 

+ Skjuter inte ner vattnet förbi branden till djupare lager där vattnet inte gör nytta 

+ Har bättre förutsättningar att vattenbegjuta en större yta och volym  

− Längre penetreringstid 

− Kräver mer vatten innan den når ner till önskat djup 

Skärsläckarens för och nackdelar  

+ Har en mycket kortare penetreringstid  

+ Behöver inte väta de övre jordlagerna i samma mängd för att nå ner till brandhärden 

+ Möjliggör fler korta angrepp 

− Medför större risker då vattenstrålens höga tryck är farligt 

− Är svårare att hantera 

− Den smala strålen riskerar att helt missa, eller skjuta igenom och förbi glödhärden 

 

Vid glödbränder på större djup finns indikationer på att fördelarna med skärsläckaren och 

nackdelarna med dimspiken ökar i betydelse, men tester på större djup behöver genomföras 

för att kunna dra några tydliga slutsatser kring det.  
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