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Innehåll 

• Utmaningarna 

• TMU-projektet 

• Fullskaliga brand och släckförsök i Tistbrottet, Sala 

• Taktik vid brand i undermarksanläggningar. 

• Förslag på tumregler och  

förhållningssätt. 

• Ny taktik i Stockholms  

tunnelbana. 

• Framtidens räddningsinsatser  

under mark 



Redan befintlig infrastruktur… 

Utmaningarna vid räddningsinsatser 

under mark 



Ny infrastruktur… 

Utmaningarna vid räddningsinsatser 

under mark 



En traditionell taktik och metodik ovan mark… 

Taktik och metodik 



…kan behöva anpassas för räddningsinsatser under mark! 

Taktik och metodik 



Finns det skillnader  

i angreppssättet…? 

Finns det likheter i 

angreppssättet…? 

Mest lika eller väldigt olika? 



Vad kännetecknar ”vanliga” 

bostadsbränder? 

• Mestadels god överblick över skadeplatsen. 

• Mestadels god åtkomst för personal och 

utrustning. 

• Hög igenkänningsfaktor. 

• Oftast inte så många människor drabbade. 

• Räddningstjänsten har övat i miljön. 

• Räddningstjänsten har erfarenhet från skarpa 

händelser. 

Det vi gör till vardags… 



• Begränsad överblick över skadeplatsen. 

 

• Många gånger begränsad åtkomst för 

räddningstjänsten. 

 

• Omfattande och snabb rökspridning. 

 

• Låg igenkänningsfaktor. 

 

• Kan finnas många människor att rädda. 

 

Det vi gör mer sällan… 



Vilka är nyckelfaktorerna 

för att bekämpa bränder 

under mark och undvika 

förlust av människoliv? 

 

 
• Att det aldrig brinner! 

• Att människor snabbt kan utrymma. 

• Skyddande tekniska system: 
- Sprinkler 

- Brandgasventilation 

- Avskiljande partier 

- Räddningstunnlar 

• Vara slagkraftig. 

• Snabbt komma på plats och  

påbörja släckning/livräddning, 

  

Ok, men 

hur? 

Nyckelfaktorer 





 

 

100-1000 m? 

? 

Utmaningarna 

Hur skall vi tänka taktiskt 

för att på bästa sätt 

genomföra livräddning eller 

brandsläckning i 

undermarksmiljö? 



 

 

• Bra med korta avstånd och vinden i ryggen. 

1000 m. 

< Ca 100 m. 

• Inte så stora problem! 

Utmaningarna 

Hur skall vi tänka taktiskt 

för att på bästa sätt 

genomföra livräddning eller 

brandsläckning i 

undermarksmiljö? 



 

 

• Vid större avstånd? Om vi möter rök och värme? 
 

1000 m. 

> 500 m. 

• Lite större problem! 

Hur skall vi tänka taktiskt 

för att på bästa sätt 

genomföra livräddning eller 

brandsläckning i 

undermarksmiljö? 

Utmaningarna 



Fler utmaningar… 

 • Problem 1 

Det kan vara svårt att veta var skadan är belägen och 

vart den sprider sig. 

• Problem 2 

Det kan vara svårt att veta omfattningen på branden, 

rökutvecklingen och skadeläget. 

• Problem 3 

Utan kunskap om det ovanstående så kan vi inte 

bedöma vårt resursbehov. 

• Problem 4 

Utan en kunskap om det ovanstående kan blir de 

taktiska valen bli fel (offensivt, defensivt, 

brandsläckning, livräddning etc.). 

• Problem 5 

Utan en kunskap om det ovanstående uteblir 

analysen… 

• Problem 6 

…och lägesbilden! 

 



Tidigare forskning… 

ELLER 

Förflyttning med IR-stöd 

Brandförlopp 

Photo: Per Rohlén 

Photo: Christer Johansson 



• MSB-finansierat 

• SP, MDH och LTH 

• SÄRF, SSBF,  

Sala-Heby, MBR 

• 6 försök 

• Ny kunskap! 

• Ny teknik… 

• Ny taktik och 

metodik? 

 

TMU goes Tistbrottet… 

Photo: Per Rohlén 



• Teknik? 

• Metoder? 

• IR? 

• Luftförbrukning? 

• Brandsläckning? 

• Säkerhet? 

 

 

Vad kom vi fram till? 

Photo: Krister Palmkvist 



Att lösa utmaningarna… 

 Hur skall vi tänka taktiskt för att på bästa sätt genomföra 

livräddning/brandsläckning i undermarksmiljö?  

 

150 m. 

Position? 
 
 
 
 
 

• PORTAL! 

• Worst case? 

• Risker? 

• Uthållighet? 

• Framgång? 

Omfattning?  
 
 
 
 

Resurser?  
 
 
 
 

Taktik! 
 
 
 
 

Analys! 
 
 
 
 

Lägesbild! 
 
 
 
 
 



Rek-styrka 
• Syfte 

 

 Snabbt en lägesbild 

 

 Assistera utrymning 

 

 Påbörja släckinsats 

• Fördelar 

 

 Snabbhet 

 

 Lättrörlighet 

 

 Specialkompetens 

Försök i tunnelbanan 



• AFS 2007:7 

• Säkert vatten? 

• Hur kombineras 

effektivitet och 

säkerhet bäst? 

• Hur får vi det 

tillräckligt säkert? 

• Vad är säkert? 

• Utbildning!  

Övning!  

Utveckling! 

Säkerhet vid insats! 



• Autonoma fordon? 

• Positionering 

• Kommunikation 

• IR-teknik 

• …….? 

 

 

Framtidens räddningsinsatser under 

mark? 



• Innovativ teknik 

• Taktik och metodik 

• Samproduktion 

forskning – samhälle 

och industri! 

• Nytt kunskapscentrum 

för framtidens teknik, 

taktik och metodik. 

• Kopplat till FIRST och 

SP Tunnel 

Med gemensamma krafter! 



Tack för oss! 
 

Kontakt: 
anders.palm@ssbf.brand.se 

mia.kumm@sp.se  

 

Radioapparater tål 

inte lera… 
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